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Ю.С. ШЕМШУЧЕНКО,
директор Інституту, 
академік НАН України

З НОВИМ І ПРАВЕДНИМ ЗАКОНОМ
(ДО 20-Ї РІЧНИЦІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ)

Основному Законові нашої держави і суспільства – 20 років. Конституція
України була прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р.
Складається з Преамбули і 15 розділів. Закріплює суспільно-політичний і дер-
жавний устрій, права, свободи і обов’язки громадян України, системи законо-
давчої, виконавчої і судової влади тощо.

Конституція була розроблена Конституційною комісією, до складу якої
входили авторитетні державознавці і правознавці, зокрема вчені нашого інсти-
туту. При її опрацюванні був використаний як вітчизняний, так і світовий
досвід конституціоналізму. Засадничими актами для неї стали Декларація про
державний суверенітет України (1990 р.) і Акт проголошення незалежності
України, схвалений українським Парламентом 24 серпня 1991 р.

Відповідно до Конституції Україна є суверенною, незалежною, унітарною,
демократичною, соціальною і правовою державою у формі республіки.
Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Він здійснює владу безпосередньо
або через органи державної влади та місцевого самоврядування. Суспільне
життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної
багатоманітності.

Прийняття Конституції України 1996 р. стало важливим політико-право-
вим актом, який стабілізував її незалежний розвиток як у внутрішніх, так і зов-
нішніх справах. Більш системною і результативною стала діяльність по коди-
фікації законодавства, а також по забезпеченню прав і свобод громадян.
Україна стала повноправним суб’єктом міжнародного права.

Разом з тим невдовзі після прийняття Основного Закону почали виявляти-
ся і його вади. Йдеться, зокрема, про незбалансованість у взаємодії органів
законодавчої і виконавчої влади, недоліки у регулюванні структури і діяльнос-
ті судової влади. Не усе гаразд виявилося з виборчою системою, гарантіями
забезпечення прав і свобод громадян тощо. 

У цьому зв’язку з’явилася ідея про доцільність оновлення чинної
Конституції. До цієї ідеї були схильні фактично усі президенти України після



1996 р. Вони ж намагалися вжити конкретних заходів до розробки проектів
Конституції у новій редакції. Але серйозному реформуванню Основного
Закону завадила конфронтація між різними політичними структурами.

Перспективною на початку уявлялася діяльність Конституційної Асамблеї
по підготовці концепції проекту Закону про внесення змін до Конституції
України. Вона працювала піл головуванням першого Президента України
Л.М. Кравчука. Базовою науковою установою для неї став наш інститут. Був
підготовлений проект відповідної концепції. Але події Майдану привели до
припинення діяльності Асамблеї.

3 березня 2015 р. чинний Президент України П.О. Порошенко підписав
Указ «Про Конституційну Комісію». Ним було утворено Конституційну
Комісію, як спеціальний допоміжний орган при Президентові України з метою
напрацювання узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції України. До
складу цієї Комісії увійшли і представники нашого інституту.

Її напрацювання з питань децентралізації влади і реформування судової
системи України у формі відповідних проектів законів були схвалені
Верховною Радою України у першому читанні. Але далі справа не пішла і кон-
ституційний процес черговий раз призупинився. Це пов’язано з розбіжностя-
ми поглядів серед політичних сил у Парламенті на характер змін Конституції
України.

Разом з тим мають місце і причини методологічного характеру. Важливою
для вітчизняного конституціоналізму, зокрема, є проблема організації та реа-
лізації в Україні установчої влади.

Поняття установчої влади в конституційно-правовій науці зазвичай
пов’язують з установчою функцією конституції як політико-правової основи
життєдіяльності суспільства. Це розуміння орієнтується на так звану теорію
установчої влади – вчення, за яким конституція, як основний закон держави,
визначається актом первинної (установчої) влади, що безпосередньо належить
народові. Проте владу в суспільстві встановлює та здійснює не конституція, а
відповідні суб’єкти влади, в тому числі через конституцію. Установча влада в
сучасному суспільстві  – один із видів суспільно-політичної влади, поряд із
законодавчою, контрольною, судовою тощо, які належать народу і здійсню-
ються ним безпосередньо та через органи державної влади і місцевого само-
врядування.

В установчій владі народ реалізує своє волевиявлення безпосередньо –
через вибори та референдуми, і опосередковано – в діяльності відповідних
органів держави та органів місцевого самоврядування.

Анексія Росією Криму та її агресія на Південному Сході України створили
певні труднощі з реалізацією принципу народовладдя. Тут тепер доводиться
враховувати особливості правового статусу відповідних територій.

Політико-правовий режим народовладдя і, зокрема, режим здійснення
народом установчої влади характеризує рівень демократичності суспільства та
держави. Але виникає питання: чи достатніми для забезпечення належного
рівня демократичності суспільства і держави є положення Конституції, які
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регулюють здійснення народом установчої влади? На це принципове питання
відповідь дає системний аналіз Конституції України та практики її реалізації в
аспекті: а) виборів, б) референдумів, в) конституційного процесу.

1. Насамперед, слід зазначити, що законодавче регулювання виборів в
Україні не відзначається юридичною системністю. Одним із факторів, які
зумовлюють таку ситуацію, є надто загальне конституційне визначення інсти-
туту виборів, що дає можливість встановити різноманітні моделі виборчої сис-
теми від мажоритарної до пропорційної і, як наслідок, пропонувати безліч
варіантів законодавчого визначення організації й порядку проведення виборів,
постійно змінюючи виборче законодавство в рамках однієї й тієї ж
Конституції. Це, звичайно, не краща практика.

На мій погляд, такими, що віддаляють депутатів від виборців, є вибори за
пропорційною системою до місцевих рад. Очевидно, формування представ-
ницьких органів місцевого самоврядування в Україні повинно відбуватися
через більш демократичний механізм виборів за мажоритарною системою. 

Що стосується виборів до Верховної Ради України, то тут доцільним є збе-
реження на певний час пропорційної системи, зважаючи на потребу розвитку
багатопартійності в Україні. За умови відповідного вдосконалення існуючого
виборчого та парламентського законодавства, а також законодавства про полі-
тичні партії, позбавлення процесу розвитку партій негативних явищ (автори-
таризм лідерів, партбюрократизація, деідеологізація, корупція тощо).

2. Потребує додаткового теоретичного осмислення також проблема здійс-
нення народом установчої влади через референдуми, конституційно-правове
регулювання цього інституту. Насамперед, слід відзначати, що конституційні
положення щодо всеукраїнського референдуму не дають чіткого уявлення про
коло питань, які мають вирішуватися референдумом, та про реальний механізм
здійснення народовладдя через форму демократії. А правова позиція
Конституційного Суду України у цьому питанні досить сумнівна і зводиться до
того, що коло питань, які можуть бути предметом референдуму, залежить від
державного визнання їх правомірними. За цих умов не можна висловити шля-
хом референдуму недовіру тим, кого народ обрав, хоч це природне право наро-
ду, навіть якщо воно не передбачене Конституцією.

Інша справа, що в Конституції варто передбачити юридичні наслідки тако-
го народного волевиявлення та зафіксувати положення про юридичну силу й
обов’язковість референдарних рішень. Тут ми маємо прогалину в конститую-
ванні установчої влади та інституту референдуму.

3. Ще один аспект реалізації установчої влади – конституційний процес. Як
не дивно, чинна Конституція і вітчизняна правова система взагалі не дають
відповіді на ключове питання: хто і в якому порядку повноважний прийняти
Конституцію України?

У зв’язку з цим виникає потреба теоретичного визначення понять «нова
конституція», «нова редакція конституції» та «внесення змін до конституції».
Потреба в новій редакції конституції виникає тоді, коли через значну кількість
змін користуватися існуючою конституцією стає складно. Відтак, необхідність
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нової конституції зумовлена політичними, а необхідність нової редакції кон-
ституції – юридико-технічними потребами.

Зрозуміло, що для нормального перебігу конституційного процесу щодо
вироблення та ухвалення нової редакції Конституції України необхідно врахо-
вувати конкретні умови цього процесу. Однак тут перед вітчизняним держа-
вотворенням постає проблема двовладдя.

Відомо, що в Україні після запровадження інституту президента утворило-
ся два приблизно рівносильних центри влади – Верховна Рада України і
Президент країни. Між ними від початку 90-х років точиться перетягування
ковдри на свій бік. Це обумовлено об’єктивним чинником – сутнісним дефек-
том установчої влади.

Народ уповноважує здійснювати державну владу одночасно двох суб’єктів
– Парламент і Президента, в умовах, коли Конституція не тільки чітко не роз-
межовує їх повноваження та відповідальність, а навпаки, підштовхує їх до
протистояння.

Ця боротьба розгортається по всіх напрямках: за підпорядкування собі
уряду, місцевої влади, силових структур та правоохоронної системи; за визна-
чальну роль у виробленні політичного курсу країни; за контроль над проти-
лежною стороною і, зрештою, народним волевиявленням (виборами та рефе-
рендумами).

Змінити умови здійснення установчої влади в Україні – важливе завдання
справді демократичних політичних сил і патріотичних державних діячів, які
дбають про стратегічні інтереси розвитку країни, про формування України як
демократичної, соціальної, правової держави.

Поділ державної влади є однією з визначальних засад державного ладу
України. Разом з тим у його конкретному втіленні в Конституції України вияв-
ляє себе загальносвітова тенденція відходу від традиційного розуміння цього
принципу на користь схеми розподілу повноважень у трикутнику «глава дер-
жави – парламент – уряд», якою все більше визначається форма правління в
конституційній державі, система та взаємодія державних органів. У Кон сти -
туції України поєднані два підходи до організації влади, які йдуть від
Монтеск’є та Руссо: розподілу влад в організаційно-правовому аспекті (ст. 6
Конституції) та єдності влади з позицій народного суверенітету (ст. 5
Конституції). Цей загальний підхід відбиває й структура Конституції. 

Разом з тим, маємо констатувати низьку ефективність і недосконалість
організації й функціонування держави в Україні, що не забезпечує виконання
її головного обов’язку – утвердження й забезпечення прав громадян. Однією з
причин цього є абсолютизація принципу розподілу влад в організаційно-пра-
вовому аспекті без належного втілення принципу єдності влади.

Тому найбільш принциповим питанням конституційного процесу, з нашої
точки зору, має стати більш чіткий розподіл установчої влади між народом і
органами державної влади та місцевого самоврядування. Адже саме в цій пло-
щині закладаються підвалини демократичної держави, і саме в реалізації уста-
новчих повноважень виникають найбільш гострі політико-правові конфлікти
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останнім часом. Саме про це свідчить практика реалізації конституційних змін
від грудня 2004 року.

Нинішня політична ситуація в Україні пов’язана не тільки з низьким рів-
нем правової культури політиків і державного апарату, відсутністю усталених
політичних і правових традицій в країні. Істотно змінюються конкретно-істо-
ричні умови здійснення політичної влади, а з ними – конкретна необхідність
правового регулювання суспільних відносин, особливо у сфері організації дер-
жавної влади, що сприймається у суспільній свідомості як боротьба різних
політичних сил за владу.

Ця політична боротьба визначає зміст сучасного політичного процесу в
Україні, впливаючи на правову форму даного процесу. При цьому використан-
ня права та Конституції України не обмежується їх прямим призначенням для
упорядкування, стабілізації політичних процесів; право, Конституція стають
предметом ідеологічного тиску на політичних опонентів.

На мій погляд, не можуть бути виправдані з правової точки зору будь-які
рішення органів влади, що відхиляються від чинної Конституції та законів, у
тому числі прийняті з так званих політичних міркувань. Особливо це важливо
для політичної оцінки юридичних рішень державних органів (ЦВК, суду
тощо), котрі не зобов’язані враховувати усі політичні наслідки їхніх рішень,
оскільки діє презумпція того, що ці наслідки врахував законодавець при при-
йнятті відповідних законів. Саме такий підхід робить незалежним суд у тра-
диційних демократіях. Протилежний підхід означає заперечення принципу
законності, що не можна визнати доцільним не лише з правової, а й з політич-
ної точки зору, з точки зору «політичної доцільності» (якщо не вважати такою
лише корпоративно-політичну доцільність окремих політичних сил) тим біль-
ше за умов суспільної нестабільності. 

Особливо необхідно наголосити на неприпустимості відступу від вимог
Конституції в діяльності органів, які мають забезпечувати її додержання усіма
владними суб’єктами. Це стосується передусім Конституційного Суду
України, Верховного Суду України та інших правоохоронних органів. Тут має
панувати виключно законність і ніякої іншої «політичної доцільності», ніж та,
що її визначено Конституцією та законами. Коли дехто висловлює думки про
«політичний характер» органу конституційної юрисдикції, про переваги полі-
тичного компромісу над правом, то можна нагадати, що цей орган передбаче-
ний у розділі VIII Конституції України, який називається «Правосуддя», отже,
його призначення в системі державної влади – судження про право, оцінка
діяльності всіх і кожного виключно з точки зору права, а не політики, моралі,
економічної доцільності тощо.

Отже, чинна Конституція України і через 20 років усе ще продовжує вико-
нувати роль головного регулятора суспільних відносин, але широко визнаєть-
ся необхідність її модернізації на дійсно наукових засадах. Говорячи словами
Т. Шевченка, народ зачекався нового і праведного Закону.
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Розглядається внесок академіка М. П. Василенка у становлення української істо-
рико-правової науки, визначення її предмету досліджень та вимог до наукових пошуків,
започаткування нових наукових напрямів: юридичної археографії, юридичного джере-
лознавства та юридичної біографістики.
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Усенко И. Б. Н. П. Василенко как основоположник украинской историко-пра-
вовой науки

Рассматривается вклад академика Н. П. Василенко в становление украинской
историко-правовой науки, определение ее предмета и требований к научным исследо-
ваниям, формирование новых научных направлений: юридической археографии, юриди-
ческого источниковедения и юридической биографистики.
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Н. П. Василенко.

Usenko I. B. M. P. Vasуlenko as the founder of the Ukrainian historical and legal sci-
ence

It is considered the contribution of academician M. P. Vasуlenko in the formation of the
Ukrainian historical and legal science, the definition of its subject matter and requirements
for scientific research, the formation of new scientific directions: legal archeography, a legal
source and legal biography studies.

Key words: Ukraine, Academy of Sciences, history of law, the subject of science,
M. P. Vasуlenko.

Відзначаючи 150-річчя від дня народження другого президента
Всеукраїнської академії наук видатного історика та правознавця Миколи
Прокоповича Василенка, маємо всі підстави констатувати, що за останні кіль-
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ка десятиліть зроблено чимало для відновлення історичної справедливості
щодо нього, зокрема юридичної реабілітації вченого та повернення до науко-
вого обігу його творчого доробку. Одним із важливих аспектів наукової реабі-
літації академіка є з’ясування його ролі як основоположника української істо-
рико-правової науки.

Сучасні юридичні наукознавчі праці вже дають змогу доволі об’єктивно і
повно охарактеризувати стан досліджень історії українського права на межі 19
і 20 ст. Слід визнати, що аж до другої половини 19 ст. правознавці не дослід-
жували здебільшого історію українського права як таку, вони вивчали історію
руського (в розумінні російського) та польського права. Справжнім проривом
стала поява школи західноруського права (засновники – Михайло Флегонтович
Владимирський-Буданов і Федір Іванович Леонтович; їх учні «першого поко-
ління» – Михайло Микитович Ясинський та Григорій Васильович Демченко),
представники якої почали з вивчення державно-правових інститутів Великого
князівства Литовського, щоб довести їх відмінність від польської традиції і
спорідненість із східно-руським (московським) правом. Але вже друге поко-
ління вчених цієї школи, зокрема майбутні українські академіки Оникій
Олексійович Малиновський, Микола Олексійович Максимейко та Федір
Васильович Тарановський, звертали більше уваги не на те, що об’єднувало, а
на те, що відрізняло державно-правові інститути на українських і білоруських
землях від аналогічних російських інститутів. Під маркою «західноруського
права» почалося фактичне вивчення інститутів українського права. Більшого
офіційна професорська наука того часу дати не могла.

Але паралельно народжувався інший науковий напрям – дослідження
«малоросійського» права, права козацько-гетьманської доби. Провісниками
цього напряму стали Олександр Матвійович Лазаревський та Олександр
Федорович Кістяківський, а фундаторами прийнято називати Миколу
Прокоповича Василенка (Київ), Михайла Єлисейовича Слабченка (Одеса) і
Дмитра Петровича Міллера (Харків). Зокрема, М. П. Василенко опублікував
дослідження «Вопрос о сервитутах в Юго-Западном крае» (К., 1894 р.), ґрун-
товні статті в Енциклопедичному словнику Брокгауза і Єфрона «Литовско-
русское государство» (1896 р.) та «Право магдебургское» (1898 р.), археогра-
фічне видання «Материалы для истории экономического, юридического и
общественного быта старой Малороссии» (Вип.1–3; 1901, 1902, 1908 рр.). У
другому випуску останнього видання вперше вводилася до наукового обігу
важлива пам’ятка кодифікації українського права «Экстракт из указов,
инструкций и учреждений, с разделением по материям на 19 частей. Собрано
в Правительствующем сенате по малороссийской экспедиции 1786 года». 

Після повалення російського царату та створення Української академії наук
у рамках академічної комісії для виучування історії західноруського і україн-
ського права вдалося об’єднати згадані два напрями. Саме за часи керівництва
комісією академіком М. П. Василенком прийшло розуміння предмету історії
українського права. 

Первинно комісія бралася вивчати «західноруське та українське право». У
визначення «західноруське» вкладався зміст, який склався у дореволюційній
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вітчизняній науці, тобто йшлося про литовсько-руське право або право на
українських, білоруських і деяких російських землях Великого князівства
Литовського, що збереглося і після переходу ряду українських воєводств згід-
но з умовами Люблінської унії до складу польської частини Речі Посполитої.
Поняття «українське право» розумілося дещо обмежено, як «право
Лівобережної України після 1654 р. відколи приєднано її до Росії»1.

Комісія також бралась вивчати «добу Руської правди», «давній або зем-
ський період руського права», «давнє руське право», тобто той історичний
період, який здебільшого визначають як добу Київської Русі або князівську
(князівсько-вічеву) добу. Аргументувався такий підхід щільним зв’язком права
цих часів із західноруським правом. «Виучувати історію західноруського
права треба, таким чином, починаючи з давнього права, як його нерозривної
частини й вихідного моменту», – зазначав академік2. Доречно зауважити, що в
лютому 1922 р. під час обговорення одного з планів вдосконалення структури
Академії Соціально-економічний відділ запропонував створити науково-
дослідну кафедру права, а в ній окрему секцію «історії руського, західнору-
ського і українського права» на чолі з академіком М. П. Василенком3. Ідея
залишилася нереалізованою, але сама запропонована назва секції, на нашу
думку, доволі добре відбиває тодішні уявлення про бажаний предмет історико-
юридичних досліджень.

Зрозуміло, що післяреволюційний період для членів Комісії був сучасним і
не минулим, а тому не міг бути предметом історико-юридичних досліджень.
Проте Комісія не вивчала право рабовласницьких держав Північного
Причорномор’я, а також державно-правові інститути Російської імперії на
території України. Не розглядалася і юридична історія тих земель, які перебу-
вали у складі Австро-Угорщини (Галичина, Буковина, Закарпаття). Фактично
державно-правові інститути обох імперій рівною мірою не зовсім виправдано
вважалися чужими для України. Спричинювалося це, на нашу думку, етніч-
ним, а не політико-географічним підходом до поняття «Україна». Як відомо, в
Статуті Академії декларувався особливий національний характер наукових
досліджень. Тому ті державно-правові інститути, що існували на території
України, але, як видавалося вченим, не відбивали національної української
специфіки, відсувалися на другий план. 

Щоправда, в одному з документів часів Директорії була зазначена досить
незвична назва «Постійна комісія для виучування вкраїнського права в зв’язку
з правом сусідніх народів»4. Проте, як видається, ця назва відбивала не стіль-
ки потяг до вивчення історії держави і права зарубіжних країн, скільки праг-
нення нічого суттєво не змінюючи, уникнути вживання поняття «західнору-
ське».

Згодом Комісія переосмислила зміст поняття «українське право», дійшла
висновку, що воно включає в себе і «західноруськое право», та відповідним
чином змінила свою назву. Проте традиція звуженого розуміння українського
права залишалася, що навіть викликало занепокоєння М. П. Василенка, чи не
призведе зміна назви Комісії до скорочення досліджень литовсько-руського
права5. Зазначимо, що такі побоювання були не даремними. Так, через багато
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років, уже у наші дні, під час спроби затвердити на вченій раді нашого інсти-
туту тему докторської дисертації, пов’язану з правовим досвідом Великого
князівства Литовського, один дуже шанований правознавець щиро і пристрас-
но дивувався, яке може мати відношення Велике князівство Литовське до
України.

Отже, найпершою заслугою М. П. Василенка стало визначення предмету
українського права, яке поступово еволюціонувало від синтезу «західнору-
ського» і «малоросійського» до сучасного розуміння.

Не менш важливим аспектом вважаю внесок М. П. Василенка в усвідом-
лення історії держави і права як саме юридичної, а не історичної науки. Є тут
певний біографічний аспект. 10 років тому в своїй доповіді на ювілейному ака-
демічному засіданні з нагоди 140-річчя від дня народження вченого я зосере-
дився саме на тому, як поступово Микола Прокопович набирався юридичних
знань і досвіду. Кого цікавить це питання, відсилаю до цієї доповіді (вона була
опублікована), а також до передмови до другого тому вибраних праць академі-
ка. Схожий шлях пройшла і українська (та і не лише українська) історико-пра-
вова наука.

Як влучно зазначав М. Є. Слабченко: «Історія була змішана з правом до
такого ступеня, що іноді важко було вирішити, де закінчується перше і почи-
нається друге. В працях істориків траплялися такі місця, за якими можно було
автора їх вважати чистим юристом (напр. праця проф. Багалія про магдебурзь-
ке право в Малоросії Ж.М.Н.П. 1897), а праці юристів іноді примушували запі-
дозрити в їх авторах чистих істориків (наприклад Владимирський-Буданов –
Передвижение южно-рус. насел. в эпоху Богдана Хмельницкого, К.СТ. 1888).
За такого стану речей спроба розглянути минуле України із застосуванням
юридичного методу набула особливого значення...»6.

Отже, українську історико-юридичну науку значною мірою започаткували
не юристи, а історики, які цікавилися так званою зовнішньою історією права,
тобто дослідженням правових першоджерел. І лише з часом стало ясно, що для
справжньої наукової критики таких джерел потрібні фахові юридичні знання,
і зовнішня історія права доповнилася внутрішньою історію права або історією
окремих галузей й інститутів права. Академік М. П. Василенко шукав своїх
співробітників передусім серед осіб з юридичною освітою або з відповідним
практичним досвідом, вимагав від них певного рівня фаховості. Але розмежу-
вання, усвідомлення окремішності історії права від чистої історії проходило
дуже важко. Юридичні комісії історії українського права та звичаєвого права
навіть певний час перебували в складі так званого історичного циклу. Схожі
проблеми існують і сьогодні. Так склалося, що в українській гуманітарній
науці історики тривалий час заповнювали лакуни в історико-правовому знанні
(особливо щодо давніх і середньовічних часів) і нині продовжують претенду-
вати на пріоритет в історії вивчення «української державності» як чогось від-
мінного від суто юридичного курсу «історії держави і права».

Варто підкреслити, що в Українській Академії наук учений створив науко-
ву школу, здобутки якої в галузі дослідження історії української держави і
права багато в чому і досі залишаються неперевершеними. Особисто академік
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опублікував класичну юридично-археографічну працю «Матеріали до історії
українського права» (Київ, 1929 р.); одним із перших дав юридичний аналіз
конституції П. Орлика і приватної кодифікації Ф. Чуйкевича «Суд і розправа в
правах малоросійських»; був автором біографічних досліджень про наукову
творчість І. М. Каманіна, Б. О. Кістяківського, І. М. Балінського, О. І. Ле виць -
кого, а також таких історико-юридичних розвідок, як «Кремінецький ліцей і
університет св. Володимира» (Київ, 1923 р.), «Як скасовано Литовського ста-
тута» (Київ, 1926 р.), «Територія України ХVІІ віку» (Київ, 1927 р.), «Правне
положення Чернігівщини за польської доби» (Київ, 1928 р.) та інші. Вчений
був редактором 6 томів (у 4 кн.) «Записок соціально-економічного відділу» і
7 випусків «Праць комісії для виучування західноруського та українського
права». Готував він до друку разом з В. О. Романовським і двотомне видання
корпусу магдебурзьких привілеїв та грамот українським містам, яке, на жаль,
залишилося незавершеним (окремі матеріали цього видання вже у наш час
були віднайдені й опубліковані В. І. Ульяновським та його колегами)7.

Так от в рамках наукової школи М. П. Василенка сформувалися певні вимо-
ги до історико-правових досліджень. З аналізу практики комісії, рецензій ака-
деміка на твори його співробітників, протоколів творчих дискусій
викристалізовуються такі вимоги. 

1. Кожне історико-правове дослідження має передбачати глибоке вивчення
історіографії проблеми, знання всіх відповідних праць не лише вітчизняних, а
й зарубіжних авторів. Члени Комісії і самі дотримувалися цього правила, і
постійно вимагали належного його додержання від тих авторів, праці яких
рецензували.

2. Всі наукові висновки мають бути доведені конкретними фактами і спи-
ратися на першоджерела, на аналіз пам’яток права, літописних згадок тощо.
Крім того, неодноразово підкреслювалося, що не можна вивчати лише право-
ві норми без практики їх застосування (матеріалів судових справ тощо).

3. Традиційною та постійною була вимога наукової новизни дослідження.
Так, М. П. Василенко в рецензії на одну з праць В. Д. Дружчица досить кате-
горично зауважив, що оскільки автор нових матеріалів не подає, то працю його
за оригінальну й самостійну визнати не можна8.

4. Свято оберігалося право на творчу самостійність. Навіть якщо висновки
автора викликали сумніви або заперечення у інших членів Комісії, це не
позбавляло його права на публікацію своєї праці. М. П. Василенко у передмо-
ві до другого випуску «Праць» Комісії зазначав: «Деякі автори взяли на увагу
зауваження членів Комісії і скористувалися з їх у своїх працях, але взагалі
обговорення в Комісії не накидають авторові примусово тої або іншої думки,
висновків, тощо. Стежачи за науковістю метод досліджувати, Комісія зберігає
повну самостійність творчості авторів»9. 

5. У своїй творчій праці вчені виходили:
а) з ідеї історичної тяглості (безперервності) українського права;
б) з усвідомлення самостійного характеру українського права;
в) з необхідності давати об’єктивну, а не ідеалізовану оцінку українському

юридичному минулому;
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г) з етнічного, а не політико-географічного розуміння українського народу
як населення українських земель Росії, Галичини, Буковини, Закарпаття. З
останньою тезою можна посперечатися, але загалом наведені вище вимоги
видаються доволі актуальними.

Таким чином М. П. Василенко зробив значний, а часом і вирішальний, вне-
сок у визначення предмету досліджень історії українського права, формування
вимог до таких досліджень, усвідомлення української історико-правової науки
як юридичної. Він був одним з перших дослідників історії української права та
сформував наукову школу, яка об’єднувалася відповідним науковим світогля-
дом та дослідницькими парадигмами.

Додамо також, що власна творчість правознавця є надзвичайно сучасною
за своєю методологією і напрямами досліджень. Вона не вичерпується суто
монографічними працями. Його можна вважати основоположником таких
нових наукових напрямів, як юридична біографістика, юридична історіографія
і юридичне джерелознавство.

Окрема треба сказати про археографічні правові дослідження академіка.
Серед усіх його праць «академічного періоду», на нашу думку, найбільший
інте рес викликає ґрунтовне видання «Матеріали до історії українського права».
Книга включала тексти таких важливих пам’яток, як «Суд и росправа в правах
малороссийских», «Процес краткий приказный, выданный при резиденции
гетманской», «Екстракт з книги Статута прав малороссийских», Інструкція
судам Д. Апостола 1730 р., а також окремі універсали генеральної військової
канцелярії щодо судів, різні покажчики до Литовського Статуту та книжок маг-
дебурзького права, якими користувалися в Гетьманщині. Праця була безумов-
ним внеском у розвиток юридичної археографії і навіть сьогодні є основним, а
часом і єдиним джерелом для знайомства з відповідними документами. 

На спеціальну увагу заслуговує розвідка М. П. Василенка, присвячена нині
широко відомій Конституції Пилипа Орлика10. На той час це було фактично
перше юридичне дослідження пам’ятки, і започатковані академіком підходи
стали орієнтиром для багатьох поколінь українських істориків права. Зокрема,
вчений зробив досить влучне зауваження, що ідеї документа не могли народи-
тися відразу, несподівано, за кордоном, а були вивезені з України, де вони
виникли під впливом реальних життєвих відносин. Звертає він увагу і на роль
старшин у змові Мазепи, на те, що договір у момент укладання видавався ціл-
ком реальним, а не теоретичним проектом, яким він став згодом, коли повер-
нення укладачів його на Україну стало неможливим. Слушним було і його
зауваження щодо схожості пам’ятки з pacta conventa польських королів, від-
биття в ньому республіканських ідей тощо. 

Миколу Прокоповича можна вважати і основоположником жанру наукоз-
навчих досліджень з історії вивчення українського права. В третьому томі його
вибраних праць було введено до наукового обігу відповідні дослідження, які
тривалий час існували лише в рукописах.

Шануючи пам’ять академіка, маємо звернути увагу й на деякі проблеми
нашого академічного життя. Так, досі не реалізованими залишаються задуми
очолюваної ним Комісії історії українського права про видання багатотомного
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корпусу пам’яток українського права (пропозиція М. Є. Слабченка), курсу
історії українського права (ідея О. О. Малиновського), нарисів історії дослід-
ження українського права (незакінчена праця М. П. Василенка). Втрачено і
підготовчі матеріали до видання «Словника української юридичної старови-
ни», що збиралися під керівництвом І. Ю. Черкаського починаючи з 1925 р.

Не можна промовчати і про те, що, спостерігаючи за академічним зібран-
нями останніх років, доводиться відзначити абсолютно неадекватне ставлення
до археографічної діяльності, яку так шанував член Археографічної комісії
ВУАН академік М. П. Василенко. Так, у багатьох академічних інститутах вида-
валися твори провідних вітчизняних мислителів, але ці роботи не лише не
були належним чином відзначені, а навіть часто-густо розцінювалися і про-
довжують розцінюватися як другорядна, науково-допоміжна праця. Доходило,
як знають всі присутні, навіть до пропозиції ліквідувати інститут української
археографії й джерелознавства. В одному ряду з цим стоїть і ганебна ситуація,
коли на академічну премію імені М. П. Василенка Вченою радою нашого
інституту одностайно була висунута дійсно титанічна праця групи молодих
упорядників тритомного зібрання його вибраних праць, але це не знайшло
належного розуміння в академічного керівництва. 

Втім, щоб завершити на оптимістичній ноті, маю зауважити, що попри
складний матеріальний стан вітчизняної академічної науки, під час ювілейних
урочистих Загальних зборів Секції суспільних і гуманітарних наук НАН Украї -
ни знайшла одностайну підтримку академічного загалу пропозиція члена-
кореспондента НАН України Л. А. Дубровіної про створення в Національній
бібліотеці України ім. В. І. Вернадського електронного архіву М. П. Василенка,
що стане гідним завершенням багаторічної праці з повернення до наукового
обігу багатогранної творчої спадщини академіка.
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Usenko I. B. M. P. Vasуlenko as the founder of the Ukrainian historical and legal 
science

The basis of the article posited the author’s report on the special general meeting of the
Section of social and humanitarian Sciences of NAS of Ukraine on the occasion of the 150
anniversary of the birth of M. P. Vasуlenko February, 19 2016. In the context of the overall
research of rehabilitation of the scientist discusses the contribution of academician in the for-
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mation of the Ukrainian historical and legal scholarship. Says that at the beginning of his cre-
ative way he distinguished himself by priority research of law of Cossack Hetman age. Later,
after the overthrow of Tsarist Russia and creation of the Ukrainian Academy of Sciences with-
in the academic Commission for studding of history of Western Russian and Ukrainian law,
he did much to separate the history of Ukrainian law with history of neighboring Nations and,
therefore, the definition of the subject matter of science of history of the Ukrainian law, which
gradually evolve from the synthesis of the «Westryssian» and «Smallryssian» in the modern
understanding, as well as for understanding the history of State and law as a legal and not
historical science. Emphasizes that in the Ukrainian Academy of Sciences scientist has creat-
ed a scientific school, achievements in the field of study of the history of Ukrainian state and
law in many ways and remain second to none. This school is paired with the appropriate sci-
entific worldview and research paradigms. Attention on the requirements that the representa-
tives of the school made to scientific research (profound study of historiography of the prob-
lem, proof the scientific conclusions of the specific historical facts and reliance on primary
source, scientific novelty, creative self etc.). Own creativity оf academician remains extreme-
ly modern in their methodology and fields of research, in particular on the development of
legal archeography, legal source and legal biography studies.

Key words: Ukraine, Academy of Sciences, history of law, the subject of science,
M. P. Vasуlenko.

УДК 34:061.61(477)
Т. Г. АНДРУСЯК,

кандидат юридичних наук

МИКОЛА ВАСИЛЕНКО ТА 
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА*

Розглядаються різні аспекти участі Миколи Василенка в діяльності Наукового
товариства імені Шевченка, зокрема рецензії на праці вченого, авторами яких були
Михайло Грушевський, Іван Франко та ін., його участь в діяльності Археографічної
комісії Товариства. Зауважено, що дискусія між Миколою Василенком та Михайлом
Слабченком на сторінках «Записок НТШ» є першої науковою дискусією українських
вчених на сторінках україномовного видання з приводу проблем історії українського
права.

Зроблено висновок про важливість участі Миколи Василенка, інших українських
вчених, які жили на території Російської імперії, в діяльності НТШ як загальноукраїн-
ського центру становлення і розвитку української науки.

Ключові слова: Наукове товариство імені Шевченка, Микола Василенко, «Записки
Наукового товариства імені Шевченка», українська юридична наука, історія україн-
ського права. 

Андрусяк Т. Г. Николай Василенко и Научное общество имени Шевченко
Рассматриваются различные аспекты участия Николая Василенко в деятельности

Научного общества имени Шевченко, в частности рецензии на труды ученого, авто-

15РОЗДІЛ 1 • Історія держави і права. Історія юридичної науки

* В основу статті покладена доповідь автора на урочистих Загальних зборах Секції
суспільних і гуманітарних наук НАН України з нагоди 150-річчя від дня народження
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рами которых были Михаил Грушевский, Иван Франко и др., его участие в деятельно-
сти Археографической комиссии Общества.

Отмечено, что дискуссия между Николаем Василенко и Михаилом Слабченко на
страницах «Записок Научного общества имени Шевченко» является первой научной
дискуссией украинских ученых на страницах украиноязычного издания по поводу про-
блем истории украинского права.

Сделан вывод о важности участия Николая Василенко, других украинских ученых,
живших на территории Российской империи, в деятельности Общества как всеукра-
инского центра становления и развития украинской науки.

Ключевые слова: Научное общество имени Шевченко, Николай Василенко,
«Записки Научного общества имени Шевченко», украинская юридическая наука, исто-
рия украинского права.

Andrusyak T. H. Mykola Vasylenko and Shevchenko Scientific Society
Discusses various aspects of Mykola Vasylenko participation in the activities of

Shevchenko Scientific Society in particular reviews the works of scholar, whose authors were
Mykhailo Hrushevsky, Ivan Franko, etc., his participation in the Archeographical
Commission of the Society. Noted that the discussion between Mykola Vasilenko and Mikhailo
Slabčenko on pages of «The notes of the Shevchenko Scientific Society» is the first scientific
discussion by Ukrainian scientists on pages of Ukrainian Edition about the problems of the
history of the Ukrainian law.

The conclusion about the importance of the participation of Mykola Vasylenko, other
Ukrainian scientists who lived on the territory of the Russian Empire, in the activities of the
Shevchenko Scientific Society as the all-Ukrainian Center of formation and development of
the Ukrainian science.

Key words: Shevchenko Scientific Society, Mykola Vasylenko, «Notes of Shevchenko
Scientific Society», Ukrainian legal science, history of Ukrainian law.

Повноцінний та динамічний розвиток сучасної української юридичної
науки й освіти вимагає, крім іншого, актуалізації та повноцінного включення
в науковий обіг та навчальний процес інтелектуального доробку попередніх
поколінь українських учених-правників. Однією з найяскравіших постатей
української юридичної науки кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. є Микола
Василенко. З огляду на існуючі законодавчі обмеження розвиток української
науки, освіти та культури, загалом, в межах Російської імперії був максималь-
но унеможливлений. Тому центром становлення і розвитку тодішньої україн-
ської науки став Львів. Саме тут, користуючись передбаченими чинним кон-
ституційним законодавством можливостями для усестороннього  національно-
го розвитку, українці створюють першу власну наукову інституцію – Наукове
товариство імені Шевченка (НТШ). У записці про заснування Української ака-
демії наук (УАН) у 1918 р. Микола Василенко чітко окреслив тезу про НТШ як
попередника УАН, головний осередок розвитку української науки та духов-
ності наприкінці XIX – на початку XX ст., а також наголосив на тому, що «в
останні десятиріччя НТШ є найвидатніший вияв культурної праці українсько-
го громадянства в цім напрямку... і разом з цим своєю науковою пра цею, твор-
чою силою, з нею зв’язаною – являлося могутнім і цінним елементом, як для
зросту національної української культури, так і для всесвітнього її визнання»1.
З огляду на роль і значення НТШ у розвитку української науки, масштабність
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постаті Миколи Василенка і його впливу на формування та становлення укра-
їнської історичної, юридичної та історико-правової науки дослідження участі
останнього в діяльності Товариства становить значний пізнавальний інтерес та
сприяє формуванню цілісної картини розвитку української науки в зазначений
період.

27 листопада 1873 р. Михайло Димет, Стефан Качала, Корнило Сушкевич,
Юліан Романчук, Олександр Огоновський, Лонгін Лукашевич, Теофіл Бара -
новський, Михайло Коссак та Омелян Огоновський звернулися до галицького
Намісництва з проханням затвердити статут новоствореного Товариства імені
Шевченка2. З цього часу починається історія цієї безумовно найпотужнішої
української громадської культурної та наукової інституції, сама поява якої
стала можливою завдяки спільним зусиллям українців, розділених державним
кордоном між двома імперіями, проте свідомих своєї єдності та бажаючих пра-
цювати заради спільного майбутнього. В цей час Товариство ставить своєю
ціллю «вспомогати розвій української (в оригіналі – рускоі (малорускоі)) сло-
весності»3. 1 листопада 1892 р. від імені Товариства до Намісництва подано
клопотання за підписом голови Юліана Целевича та секретаря Костя
Паньківського про затвердження його нового статуту4. Саме з цього моменту
починається новий етап в розвитку Товариства. Воно стає Науковим товарис-
твом імені Шевченка, а його метою проголошується «плекати та розвивати
науку і штуку (мистецтво – Т. А.) в українській (в оригіналі українсько-
руській) мові та збирати всякі пам’ятки, старожитності і предмети наукові
України-Руси». А відповідно до § 4 Статуту «До цієї цілі мають вести:
1) наукові досліди: а) з філології української (в оригіналі – руської) і слов’ян-
ської, з історії українського (в оригіналі – українсько-руського) письменства і
штуки; б) з історії і археології України-Руси, а також з наук філософських,
політичних, економічних і правничих; в) з наук математичних, природних з
географією і лікарських… 4) видання наукових Записок товариства і інших
творів наукових» та ін.5

Восени 1894 р. до Львова переїхав Михайло Грушевський. На думку
Любомира Винара, з цього часу «Наукове товариство ім. Шевченка вступило в
найбільш продуктивний період свого існування і діяльності. Михайло
Сергійович перш за все звернув свою увагу на поширення наукової праці
Товариства, видання НТШ, науковий доріст в Галичині і розширення бібліоте-
ки. Відразу після свого приїзду Грушевський став директором Історично-філо-
софічної секції.., а на початку 1895 року його призначено редактором Записок
НТШ – офіційного журналу Товариства. У тому самому році на пропозицію
Грушевського засновано Археографічну комісію НТШ, яку він очолив»6. На
Загальних зборах Товариства 2 лютого 1897 р. Михайла Грушевського обрано
головою Товариства. На цій посаді він перебував до 29 квітня 1913 р. Це
обрання стало переломною «подією не лише для ШТШ, але також для цілої
України. Своєю працею він зумів об’єднати українських учених з Галичини і
великої України, які своїми працями утверджували метрику історичності укра-
їнської нації»7. На цих зборах вперше було поставлено завдання «переміни
Товариства в українську (в оригіналі – українсько-руску) Академію Наук»8.
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Кроком у цьому напрямку стала чергова зміна статуту Товариства, якою запро-
ваджено інститут дійсних членів, що обиралися на «підставі їх наукової квалі-
фікації (самостійних наукових праць)» і тільки дійсні члени входили до секцій,
«так що збори секцій стають правдивим науковим ареопаґом, вповні компе-
тентним в рішенню наукових справ»9 [5, с. 15]. Перші вибори дійсних членів
проведено в 1899 р. Всього було обрано 32 дійсні члени, з них до історично-
філософічної секції – 12 (Володимир Антонович, Михайло Грушевський,
Федір Вовк, Станіслав Дністрянський, Михайло Зобков, Кость Левицький,
Володимир Охримович, Остап Терлецький, Стефан Томашівський, Яків
Шульгин), філологічної – 10 (Олександр Барвінський, Олександр Кониський,
Іван Франко, та ін.) та математично-природописно-лікарської – 10 осіб.

В 1911 р. дійсним членом Товариства обрано Миколу Василенка. 30 жов-
тня 1911 року на XVI засіданні історично-філософічної секції «дискутовано
над вибором нових дійсних членів секції і намічено для вибору трьох канди-
датів»10, а на ХІХ засіданні, яке відбулося 14 листопада «вибрано дійсними
членами секції: а) Миколу Василенка, прив. доцента унів. в Києві; б) д-ра
Альфреда Єнсина, письменника в Стокгольмі; в) д-ра Івана Крип’якевича,
апліканта бібліотеки у Львові»11. 15 листопада на XVII засіданні Виділу
(Правління) Товариства «затверджено новообраних дійсних членів в історич-
но-філософічній секції12. На VI засіданні Виділу 27 березня 1912 р. «прийня-
то до відома подяку д. М. Василенка в Києві і д-ра А. Єнсина в Стокгольмі за
вибір їх дійсними членами»13. Зрозуміло, що обрання дійсним членом НТШ
стало формою визнання наукових здобутків вченого. Реальна ж співпраця з
Товариством почалася значно раніше. Вона зумовлювалася насамперед і
головно особистими дружніми стосунками Миколи Василенка з Михайлом
Грушевським, який справив суттєвий вплив на формування його національних
поглядів, заохочував до написання наукових праць українською мовою.
Останнє вимагало неабияких зусиль з огляду на тотальну заборону української
мови в освітньому та науковому просторі Російської імперії. Показовими в
цьому відношенні можуть бути листи Миколи Василенка до Михайла
Грушевського. В одному з них датованому 18 жовтня 1895 р. він писав: «хотел
написать Вам по-украински, и написал уже полторы странички, да не решил-
ся посылать Вам – выходит как-то по-ученически, делано: нужно ещё поучить-
ся»14. Подальше листування велося українською мовою, проте в листі від
6 червня 1905 р. Микола Василенко знову пише: «Пишу Вам не по-украински,
а по-русски, потому что по-украински для меня трудно писать, особенно, когда
приходиться говорить о вещах серьезных, для изложения которых требуется
точность выражений»15. Це була не суб’єктивна проблема вченого зі знанням
мови, а наслідок цілеспрямованої державної політики обмеження сфери вико-
ристання української мови та зведення її винятково до розмовної мови селян-
ства. Наукові праці Миколи Василенка, як і загалом будь-які наукові праці, що
публікувалися в межах Російської імперії, могли видаватися лише російською
мовою. Ситуація змінилася тільки в 1906 р., коли весною 1906 р. були скасо-
вані «заборони, утворені указом 1876 р., і слідом за цим групою українських
учених Києва був вироблений план «Українського Наукового Товариства», що
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своєю метою ставило «допомагати розробленню й популяризації українською
мовою різних галузей науки»16. Саме з появою цього Товариства почався роз-
виток української науки рідною мовою, а «Записки Наукового Товариства в
Києві», стали першим україномовним науковим виданням в межах тогочасної
Російської імперії. «Україна», яка почала виходити з січня 1907 р. як науковий
та літературно-публіцистичний журнал, публікувала статті як українською,
так і російською мовами. Починаючи від 1910 р. Микола Василенко, разом з
Михайлом Грушевським та Володимиром Перетцем, входить до редакційного
комітету «Записок». Тут, у 1911 р. була опублікована праця Миколи Василенка
«Г. Н. Теплов і його «Записка о непорядкахъ въ Малороссіи»»17, як видається
перша україномовна наукова праця вченого, якщо не брати до уваги статті в
газеті «Рада» («До історії української мови» (1909, ч. 255) про значення твор-
чості Дмитра Туптала-Ростовського в історії української мови; «П’ятидесяти -
ліття могили Т. Г. Шевченка» (1911, ч. 121, 122) про похорон Тараса Шевченка
та впорядкування його могили від 1861 р. до часу написання статті; «Селяни й
кріпацтво на Україні» (1911, ч. 39, 40) про історію українського селянства від
найдавніших часів до скасування кріпацтва в Російській імперії.

Перші рецензії на праці Миколи Василенка на сторінках «Записок НТШ»
з’явилися в 1902 р. та 1905 р. Це були рецензії Дениса Коренця18, Михайла
Грушевського19, Іллі Шрага20 та Івана Франка21. Публікувати свої праці в
«Записках НТШ», виданні, яке належало «до категорії видань «абсолютно
заборонених в Росії»»22 до змін 1905 р. для Миколи Василенка було пробле-
матично. Співпраця з НТШ набрала інтенсивніших форм після обрання вчено-
го дійсним членом Товариства. Він бере активну участь в діяльності
Археографічної комісії. На І засіданні комісії в 1912 р. «на внесенє проф.
М. Грушевського постановлено в цілости видати «Генеральное сл�дствіе о
маетностяхъ». На разі постановлено приступити до виданя «Генерального
сл�дствія о маетностяхъ Стародубського полку», яким займеться д.
М. Василенко»23. 21 травня 1913 р. на засіданні комісії було ухвалено рішен-
ня видати 1 том «Генерального сл�дствія…» як ХХVI том в серії «Жерела до
історії України-Руси», що її видавала Археографічна комісія НТШ. Тоді ж
«ухвалено увійти в переговори з М. Василенком у Київі в справі виданя дого-
ворів гетьманів з московським правительством. Постановлено просити істо-
рично-філософічну секцію виєднати від Виділу потрібну суму на екскурсію
Василенка до Москви в ціли підготування сього виданя»24. В силу різних
обставин ці два проекти не були реалізовані в рамках НТШ.

Найбільш вагомим результатом роботи Миколи Василенка в
Археографічній комісії стала публікація щоденника генерального підскарбія
Якова Марковича (1696–1770), що його він вів протягом 1717–1767 рр. в серії
«Жерела до історії України-Руси». Це «надзвичайно цінне для пізнання життя
і побуту Гетьманщини джерело»25 було практично недоступне для дослідни-
ків. «Се привело Археоґрафічну Комісію Наукового товариства ім. Шевченка
до думки видати сей дневник в цілости коли з’явилася можливість, за посе-
редництвом і заходом члена Комісії проф. Миколи Василенка, дістати згоду на
се власників рукопису і перевести се виданнє. На предложеннє голови Комісії
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проф. Мих. Грушевського Комісія на засіданню 9 червня 1901 р. постановила
приступити до сього видання, упросивши до переведення сього пляну д.
Василенка. Всю видавничу роботу прийняв на себе член Комісії д. Вадим
Модзилевський в Чернігові»26.

Перша публікація Миколи Василенка на сторінках видань НТШ з’явилася
в 1912 р. Вона мала назву «З історії устрою Гетьманщини. Критичні замітки
Миколи Василенка»27. Це була розгорнута рецензія на працю Михайла
Слабченка «Малорусский полк в административном отношении (Историко-
юридический очерк)», написана на пропозицію Михайла Грушевського.
Останній зреферував її на засіданні історично-філософічної секції (наукові
статті в «Записках НТШ» публікувалися тільки за ухвалою відповідної секції)
5 червня 1912 р. Як зазначено в протоколі, «автор розбирає книгу
М. Слабченка…, вказує слабі сторони його роботи і в зв’язку з сим переглядає
деякі основні питання полкового устрою, межі сотенної організації, відносини
полкового устрою до давніших старіств і т. п.»28. Рецензія була написана дуже
критично, що усвідомлював і сам Микола Василенко, який у листі до Михайла
Грушевського писав: «Рецензію на Слабченка «Малорус[ский] полк вислав.
Може, кінець її не дуже академічний, прочитайте, будь ласка і коли не понра-
вицця, викиньте. Коли рецензія велика, сократіть. На «Очерки права» напишу
пізніше»29. Останній не став нічого скорочувати ні в цій, ні в наступній, не
менш критичній, рецензії30. На критичні зауваження дав відповідь сам автор
праць. На своєму засіданні 10 вересня 1913 р. історично-філософічна «секція
вислухала критичних заміток М. Слабченка до статті М. Василенка п. з. «З
історії устрою Гетьманщини» й ухвалила надрукувати їх у «Записках», евен-
туально з замітками М. Василенка»31, що й було зроблено в черговому томі
«Записок» під назвою «Ще до історії устрою гетьманщини XVII–XVIII ст.»32.
Не вдаючись тут до аналізу поглядів та оцінок обох вчених з тих чи інших
питань історії права та устрою Гетьманщини, зазначимо, що це була перша
наукова дискусія українських вчених на сторінках українського видання з при-
воду історії українського права. В цьому особливе значення і особлива цін-
ність цих публікацій. Що ж до внеску як Миколи Василенка, так і Михайла
Слабченка в розвиток науки історії українського права то його важко пере -
оцінити, і, безумовно, що вони обоє, по праву, вважаються одними з її фун -
даторів. 

В Ювілейному збірнику Наукового товариства імені Шевченка з нагоди
п’ятдесятиліття заснування товариства була опублікована праця Миколи
Василенка «Пам’ятник української правничої літератури XVIII століття» про
працю Федора Чуйкевича «Суд і росправа…». З огляду на несприятливі для
діяльності Товариства умови Збірник, як 138–140 томи «Записок НТШ» поба-
чив світ у 1925 р.33 В кінці праці вказано «Київ, грудень 1924 року». На цей
час Микола Василенко вже був засуджений (в квітні 1924 р.) до 10 років
позбавлення волі. Більше публікацій вченого у виданнях НТШ не було, хоча
членом Археографічної комісії він залишався до кінця життя34. 

Микола Василенко не тільки співпрацював з Товариством у наукову плані,
він активно цікавився його діяльністю, брав участь в обговоренні питань роз-

20 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



витку НТШ. Так, разом з іншими членами НТШ – вченими, які жили і працю-
вали в Російській імперії, зокрема, Катериною Антонович, Миколою Біля -
шевським, Дмитром Дорошенком, Сергієм Єфремовим, Орестом Левицьким,
Володимиром Леонтовичем, Юлією Леонтович, Костянтином Михальчуком,
Володимиром Перетцем, Олександром Русовим, Василем Цимбалом,
Олександром Черняхівським, Євгеном Чикаленком та Іллею Шрагом, висту-
пив проти намагання внести зміни до Статуту НТШ, яке виникло на загальних
зборах 29 червня 1913 року. В своїй заяві «В справі зміни статуту Наукового
Товариства імени Шевченка у Львові» вони констатували, що немає жодної в
таких змінах, оскільки «статут увалений загальними зборами
29. VI. 1904 року… при теперішніх обставинах дуже добре одповідав свойому
призначенню, і власне живучи під цим статутом, Наукове Товариство досягло
того стану в свойому розвиткові, який позволяв уважати його справді україн-
ською Академією Наук і дожидати формального признання за ним цього висо-
кого титулу в найближчій будуччині»35. Це звернення відіграло важливу роль
у збереженні та подальшому розвитку НТШ як загальноукраїнського науково-
го центру, який об’єднував усіх українських вчених незалежно від їх місця
проживання і давав можливість творити єдину українську науки без огляду на
існуючі державні кордони.
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Andrusyak T. H. Mykola Vasylenko and Shevchenko Scientific Society
Complete and dynamic development of modern Ukrainian legal science and education

requires updating and full inclusion in the scientific and educational process the intellectual
heritage of previous generations of Ukrainian scientists and lawyers. One of the most promi-
nent figures in Ukrainian legal science of the late XIX – the first third of the twentieth centu-
ry is Mykola Vasylenko. Taking into consideration the existing legal restrictions, development
of Ukrainian science, education and culture in general, within the Russian Empire was at most
impossible. Therefore, Lviv becomes the center of the formation and development of modern
Ukrainian science. Here, using the current constitutional law which provided opportunities
for a comprehensive national development, Ukrainian people create their own first scientific
institution – Shevchenko Scientific Society. Mykola Vasylenko considered Shevchenko
Scientific Society as predecessor of the Ukrainian Academy of Sciences. The role and impor-
tance of Shevchenko Scientific Society in the development of Ukrainian science, the magni-
tude of Mykola Vasylenko and his impact on the formation and development of the Ukrainian
historical, legal, historical and legal science and his active participation in the activities of
the Society has a significant cognitive interest and promotes the creation of complete picture
of Ukrainian science during this period.

Mykola Vasylenko was elected as a full member of   Shevchenko Scientific Society in 1911.
Cooperation with the Society began after the emergence of his works reviews. The authors of
the reviews were Mykhaylo Hrushevsky, Ilia Shrah, Ivan Franko and others.  Scientific works
of Mykola Vasylenko were published in the “Notes of Shevchenko Scientific Society”.
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Publication of the diary of Yakov Markovych (the General Treasurer) was an important result
of his participation in the Archeographic Commission in Shevchenko Scientific Society.

Scientific discussion between Mykola Vasylenko and Mykhaylo Slabchenko on the pages
of “Notes of Shevchenko Scientific Society” was of particular importance for the development
of Ukrainian science in general, historical and legal research in particular. It was the first sci-
entific discussion of Ukrainian scientists concerning the history of Ukrainian law on the pages
of Ukrainian edition.

Mykola Vasylenko collaborated with the Shevchenko Scientific Society not only in scien-
tific terms; he was actively interested in its activities, participated in the discussion on the
development of the Shevchenko Scientific Society. Thus, together with other members of the
Shevchenko Scientific Society – scientists who lived and worked in the Russian Empire,
Vasylenko opposed the attempts to amend the Charter of the Shevchenko Scientific Society,
which played an important role in the preservation and further development of the Shevchenko
Scientific Society as a nationwide scientific center, which united all Ukrainian scientists
regardless of their place of residence and made it possible to create a single Ukrainian sci-
ence without regard to the existing state borders.

Key words: Shevchenko Scientific Society, Mykola Vasylenko, “Notes of Shevchenko
Scientific Society”, Ukrainian legal science, history of Ukrainian law.

УДК 340.14
Л. В. МІХНЕВИЧ,

кандидат юридичних наук

МИКОЛА ВАСИЛЕНКО І 
КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА*

Стаття присвячена малодослідженому періоду науково-педагогічної діяльності
академіка Миколи Василенка в Київському інституті народного господарства
(1920–1924). З’ясовано вклад академіка в реалізацію ідеї самостійної кафедри історії
українського права у вищій школі. Визначені навчальні дисципліни, які викладав акаде-
мік, його роль у становленні вузівських осередків наукових досліджень. Відзначено його
талант наукового наставника. Наведені маловідомі факти про звільнення академіка з
КІНГ.

Ключові слова: Київський інститут народного господарства, юридична освіта,
юридична наука, історія західноруського права, історія українського права.

Михневич Л. В. Николай Василенко и Киевский институт народного хозяйства. 
Статья посвящена малоизученному периоду научно-педагогической деятельности

академика Николая Василенка в Киевском институте народного хозяйства
(1920–1924). Выяснен вклад академика в реализацию идеи самостоятельной кафедры
истории украинского права в высшей школе. Определены учебные дисциплины, которые
преподавал академик, его роль в становлении вузовских центров научных исследований.
Отмечен его талант научного наставника. Приведены малоизвестные факты об
увольнении академика из КИНГ.
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* В основу статті покладена доповідь автора на урочистих Загальних зборах Секції
суспільних і гуманітарних наук НАН України з нагоди 150-річчя від дня народження
М. П. Василенка 19 лютого 2016 р.



Ключевые слова: Киевский институт народного хозяйства, юридическое образо-
вание, юридическая наука, история западнорусского права, история украинского права.

Mikhnevich L. V. Mykola Vasylenko and the Kyiv Institute of national economy
The article is devoted to the little-known period of scientific and pedagogical activities of

academician Mykola Vasylenko at Kyiv Institute of national economy (1920–1924). It is the
contribution of academician in the realization of the idea of an independent Ukrainian Law
Department of history in high school. Defined educational disciplines taught by academician,
his role in the formation of University Centers of scientific research. Noted his talent scientif-
ic mentor. These little-known facts about the dismissal of academician of the Kyiv Institute of
national economy.

Key words: Kyiv Institute of national economy, legal education, legal science, history of
Western Russian law, history of Ukrainian law.

Життя і діяльність академіка М. П. Василенка є гідним прикладом для
наслідування. Микола Прокопович досить відома як в Україні, так і за її межа-
ми, постать. Він залишив помітний слід в історії української науки і, беззапе-
речно, вважається видатним вченим. Нині про нього можна віднайти інформа-
цію в численних працях, спеціальних розвідках про життєвий і творчий шлях,
перша з яких видана у 1991 р.1 Статті про М. П. Василенка містять всі енци -
клопедичні та довідкові видання останніх років. Та особливої уваги заслуговує
трьохтомне видання його творів2, де у передмові до першого тому вміщено
розвідку про етапи життя і творчості вченого3. 

Але, не дивлячись на це, є віхи його творчої діяльності, які ще містять
нерозвідані сторінки його біографії. Тому в цій публікації ми звертаємо увагу
лише на короткий період науково-педагогічної діяльності Миколи Проко по -
вича в Київському інституті народного господарства (далі КІНГ)
(1920–1924 рр.).

Насамперед зауважимо, що перше знайомство вченого з цим закладом (тоді
це був Київський комерційний інститут) відбулося у 1910 р., коли Микола
Прокопович долучився до роботи Товариства економістів, заснованого при
інституті професором М. В. Довнар-Запольським. Товариство нараховувало 50
дійсних членів, серед яких були й знані київські юристи, зокрема
О. О. Ейхельман, П. Л. Кованько, М. В. Самофалов. Його діяльність була
досить плідною, варто хоча б сказати, що вже з 1910 р. видавали окремі збір-
ки «Трудов Общества экономистов при Киевском коммерческом институте», а
протоколи засідань товариства періодично друкувалися в «Известиях
Киевского коммерческого института». М. П. Василенко вже у 1910 р. став чле-
ном-засновником та дійсним членом цього товариства4.

Щоправда, викладати в комерційному інституті М. П. Василенка запроси-
ли значно пізніше. Хоча ще в дореволюційний час Микола Прокопович вчите-
лював, викладав на Вищих вечірніх жіночих курсах А. В. Жекуліної, всім відо-
ма й історія його приват-доцентства в університеті св. Володимира, втім його
педагогічний талант по-справжньому став затребуваним вже після 1917 р.
З одного боку провідні виші Києва тоді хотіли мати такого авторитетного вче-
ного серед своїх викладачів, а з іншого – викладацька праця давала певні заро-

24 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



бітки. Тому, незважаючи на активну громадсько-політичну та наукову діяль-
ність, М. П. Василенко плідно співпрацював з низкою київських вишів. 

Зокрема, 18 грудня 1917 р. рада професорів Українського народного уні-
верситету обрала його лектором. З 1918 р. він обіймав посаду екстраординар-
ного професора по кафедрі західноруського права у Київському університеті.
Працював у Археологічному інституті. 30 квітня 1918 р. він став професором
по кафедрі західно-руського права приватного Київського юридичного інсти-
туту. Цікаво, що саме лекції з історії західно-руського права, прочитані
М. П. Василенком «посиленою кількістю годин» навесні 1920 р. стали остан-
німи, які викладалися в Київському юридичному інституті перед його лікві -
дацією5.

А вже влітку 1920 р. радянська влада провела широкомасштабну освітню
реформу, в результаті якої більшість київських вишів припинили своє існуван-
ня. Саме тоді був ліквідований університет, а діяльність юридичних факульте-
тів та вишів поволі згорталася. Провідні професори втрачали роботу, а відтак
і засоби для існування. Великою удачею тоді було влаштуватися на викладаць-
ку посаду. Але М. П. Василенко був затребуваний. Рада професорів уцілілого
Київського комерційного інституту 19 липня запропонувала йому читати лек-
ції з українознавства (2 години) на економічному факультеті6.

Однак події тоді розвивалися досить стрімко. Вже у серпні комерційний
інститут був реорганізований в Інститут соціально-економічних наук. І знову
стало питання про формування викладацького складу (принаймні професори
мали пройти формальне затвердження на посадах). Такими реорганізаціями
радянська влада не лише руйнувала дореволюційну систему вищої освіти, але
й проводила чистки, звільняючи з вишів небажаних викладачів.

Втім для М. П. Василенка цього разу все складалося більш-менш успішно.
Йому не лише залишили курс українознавства, але й дозволили читати загаль-
не вчення про право (курс мав 4 годинне тижневе навантаження)7. А 14 серпня
1920 р. Миколу Прокоповича було обрано професором кафедри загального
вчення про право8.

Проте через місяць заклад знову був реорганізований у Київський інститут
народного господарства. У його складі у листопаді, шляхом об’єднання юри-
дичних кафедр комерційного інституту та юридичних факультетів ліквідова-
них вишів Києва (насамперед університету, юридичного інституту, вищих
жіночих курсів) був заснований правовий факультет. І знову питання підбору
викладацького складу стало актуальним. М. П. Василенку поталанило, він був
затверджений на посаді професора кафедри історії західно-руського права.
Принагідно зауважимо, що юридичний факультет КІНГ тоді зібрав кращі юри-
дичні сили Києва. Тут працювали академік О. М. Гуляєв та майбутній академік
Л. М. Яснопольський, професори В. І. Синайський, М. І. Мітіліно,
М. М. Паше-Озерський, О. М. Чельцов-Бебутов та ін. 

Але повернемося до педагогічної діяльності Миколи Прокоповича в КІНГ.
Це був досить короткий період у його житті, проте цікавий тим, що Микола
Прокопович, хоч і не надовго, але реалізував свою ідею – запровадити вивчен-
ня історії українського права у виші. Звісно юридичний факультет КІНГ був
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тоді найбільш підходящим для цього місцем. Хоча це була не перша спроба
читати історію українського права у вищій школі. Так в університетах, україн-
ських зокрема, на жіночих курсах (Київ, Одеса) в Київському юридичному
інституті курси історії західно-руського права запроваджувалися у післярево-
люційний період. Однак, коли реалізувати цю ідею в КІНГ намагався
М. П. Василенко, всі ці виші припинили свою діяльність, та й взагалі для
радянської влади гострим було питання не лише сумнівної необхідності
вивчення українського права, а й юриспруденції взагалі. 

Між тим, як не парадоксально, але отримавши кафедру історії західно-
руського права КІНГ, саму дисципліну М. П. Василенко спочатку не читав.
Старі університетські плани юридичного факультету, які були взяті за основу
в КІНГ передбачали вивчення «історії руського права», тобто, як говорив сам
М. П. Василенко, історії права московської держави. Тому Микола Прокопович
спробував змінити ситуацію. Очевидно, не без його участі, студентам-юристам
у 1920/1921 н. р. запропонували вивчати дисципліну під назвою «Історія права
Великої Росії, Західної Росії і України». Дисципліна читалася в обсязі 4 год. на
тиждень, що, на думку М. П. Василенка, було недостатньо9. Тому наступним
кроком було виділення окремого курсу історії західно-руського права. Відтак
уже в 1921/1922 н. р. М. П. Василенко викладав дві дисципліни «Історію
руського права» та «Історія західно-руського права» (із включенням історії
українського права). Обсяг лекційних занять становив по 4 години в тиждень
на кожний предмет10.

Це були маленькі успіхи великого українця. Щоправда заснувати самостій-
ну кафедру історії українського права на юридичному факультеті КІНГ
М. П. Василенку не вдалося. У 1922/1923 н. р. курс історії західно-руського
права був скасований, а історію руського права скоротили з 4 до 2 години11.
Принагідно зауважимо, що конспекти його лекцій з історії західно-руського і
українського права та програма курсу історії руського права, підготовлені для
КІНГ, зберігаються в інституті рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського. 

Кілька слів варто сказати про М. П. Василенка як доволі відповідального
лектора. Звіти про присутність викладачів КІНГ на лекціях, які вдалося від-
найти в архіві, свідчать, що Микола Прокопович попри свою завантаженість
100-відсотково відвідував свої заняття12. Читав лекції Микола Прокопович
спочатку російською мовою, адже більшість студентів не розуміли україн-
ської. Але він був одним із чотирьох викладачів юридичного факультету, які на
директивну вимогу українізації навчання у 1923 р. змінив мову викладання. До
речі, останню свою лекцію в КІНГ 17 березня 1924 р. він прочитав україн-
ською мовою13.

І хоча М. П. Василенко вів цілком успішну педагогічну діяльність, наукова
праця для нього залишалася сенсом життя. Там де він з’являвся, активізували-
ся наукові дослідження. Так, навесні 1920 р. він увійшов до наукової корпора-
ції Київського юридичного інституту та був обраний товаришем голови науко-
во-правової секції14. Зауважимо, що професор користувався авторитетом як
серед студентів, так і серед своїх колег. Шануючи М. П. Василенка, в
Київському юридичному інституті була заснована стипендія його імені. Це
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рідкісний випадок, коли стипендії отримували ім’я вченого, ще за його життя.
До речі, друга така стипендія носила ім’я В. І. Вернадського.

Влітку 1920 р. Микола Прокопович долучився до діяльності утвореного
при КІНГ Товариства для виучування народного господарства та права
України, в одному із засідань якого (10 квітня 1921 р.) прочитав велику допо-
відь «Нариси розвитку українського права»15.

Маючи колосальний науково-педагогічний досвід, М. П. Василенко щедро
ділився ним зі своїми учнями. У КІНГ при його кафедрі були утворені 2 поса-
ди професорських стипендіатів. Підготовку до професорських звань під його
керівництвом проходили С. М. Іваницький-Василенко та П. К. Бонташ, які без-
перечно за підтримки М. П. Василенка, продовжили наукову діяльність як
співробітники УАН. Хоча згодом обидва відійшли від наукової діяльності, нині
це відомі постаті. С. М. Іваницький-Василенко знаний дослідник джерел маг-
дебурзького права. Натомість П. К. Бонташ у повоєнні роки відновив наукову
діяльність, вивчав історію правової і політичної думки, відомий як співавтор
ґрунтовної праці про Томаса Мора16. Цікаво відмітити, що за підрахунками
І. Б. Усенка з 124 співробітників Академії 10% були вихованцями юридичного
факультету КІНГ та Київського юридичного інституту. Серед них були й кращі
студенти академіка М. П. Василенка. 

Зауважимо, що КІНГ був не єдиним київським вишем, де працював Микола
Прокопович у 1920-х роках. Зокрема у Київському кооперативному інституті
ім. М. І. Тугана-Барановського він читав лекції з економічної історії України
(2 год.), а у Вищому інституті народної освіти (ВІНО) – лекції з історії Польщі
(2 год.) та вів практичні заняття з курсу історія українського права (2 год.). 

Припинилася викладацька діяльність М. П. Василенка в КІНГ вже у верес-
ні 1923 р., коли академіка заарештували по справі Київського обласного цен-
тру дій (КОЦД). Після звільнення з в’язниці він ще на деякий час відновив
читання лекцій в КІНГ. Далі був суд, вирок і звільнення з інституту. 

До речі, в особовій справі професора КІНГ М. П. Василенка є два цікаві
документа, які відтворюють процес його звільнення. Вражає те, що це відбу-
лося «заднім числом». Так, 15 травня 1924 р. на ім’я ректора КІНГу деканом
юридичного факультету Є. І. Кельманом була подана записка «Ввиду утвер-
ждения Верховным судом приговора по делу КОЦД, коим осужден проф.
юрфака Н. П. Василенко, прошу Вашего распоряжения об исключении проф.
Н. П. Василенко из числа преподавательского персонала юрид. ф-та». Вже
19 травня на цій записці була поставлена резолюція «В приказ. Исключить с
момента утверждения приговора» та нижче червоним олівцем дописано «с
8/IV-24 г.»17. Тож 20 травня був виданий наказ Ч-31 по Ректорату КІНГ такого
змісту: «Звільнити проф. Василенка Н. К., як засужденого по справі КОЦД, від
провадження лекцій на правничому фак-ті з дня приговору, а саме 8-го квітня
ц .р.» Ректор-Політком /С.Каган/ Проректор /Хелемский/18.

Насамкінець, зауважимо, що свою ідею щодо заснування кафедр історії
українського права на юридичних факультетах М. П. Василенко і надалі нама-
гався втілити в життя. У КІНГ у липні 1924 р., вже після його звільнення, був
скасований курс історії руського права19. Студенти радянського юридичного

27РОЗДІЛ 1 • Історія держави і права. Історія юридичної науки



факультету мали вивчати лише одну історико-правову дисципліну – історію
правових інститутів.

Микола Прокопович вважав цей крок хибним. Тож, завдяки його наполег-
ливості, очолювана ним Комісія для виучування історії західноруського і укра-
їнського права УАН підготувала доповідну записку про необхідність система-
тичного вивчення історії українського права у вищих навчальних закладах.
Лейтмотив записки – це необхідність вивчення історії українського права як
предмету вищої юридичної освіти, що може зламати ідеологічну спадщину
царату, тобто усталену думку, «що український народ з його культурними
(етнографічними, побутовими, правничими) надбаннями є відбитком росій-
ського народу». І хоча історія українського права, – зазначалося в записці, –
наука ще молода, проте вже має як солідні праці та підготовлених наукових
працівників (насамперед мова йшла про співробітників Комісії), так і, хоча
коротку і сумну, але власну історію. Комісія пропонувала, за потреби, скласти
програму для вивчення цієї науки на правничих факультетах УРСР20.

Про серйозність намірів авторів цього клопотання говорить те, що воно
було схвалено Спільним зібранням УАН 23 лютого 1925 р.21. Як реалізували
цю ідею на юридичних факультетах Харківського та Одеського інститутів
народного господарства нам невідомо. Проте вдалося встановити, що у квітні
1925 р. в засіданні предметної комісії приватного права юридичного факульте-
ту КІНГ, записка була обговорена. Але, на жаль, рішення було досить обереж-
ним. Було визнано можливим запровадження курсу історії українського права
як факультативного, а не основного, мотивуючи це рішення тим, що інститут
має на меті передусім підготовку юристів-практиків: «имея ввиду, что юрцикл
ставит своей целью подготовку практических работников юстиции, счи-
тать возможным введение предмета истории украинского права лишь в
качестве факультативного»22.

Чи були реалізовані на практиці ці плани встановити важко. Втім, це була
не єдина спроба запровадити вивчення історії українського права на юридич-
ному факультеті КІНГ. У жовтні 1928 р. з подібною ініціативою виступив ака-
демік О. О. Малиновський. Він направив лист до декана юридичного факуль-
тету23 та присвятив цьому питання окрему статтю в журналі «Червоне право».
Так чи інакше, але в навчальному плані юридичного факультету КІНГ на
1929/1930 н.р. з’явилася дисципліна історія українського права, яку мали
вивчати студенти 2 курсу (на лекції відводилося 2 години занять два семестри
та 1 година – для практичних занять у другому семестрі)24. Щоправда план не
був втілений у життя. Вже восени 1930 р. юридичний факультет КІНГ був лік-
відований і реалізувати задум вже не було де.
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Mikhnevich L. V. Mykola Vasylenko and the Kyiv Institute of national economy
It was found that the first acquaintance of the scientist with the Kyiv commercial Institute

(Kyiv Institute of national economy his successor) it happened in 1910. Then Mykola
Prokopovich became a founding member and a fellow of the Society of economists, which was
in force at the Institute. His teaching activities in the school started a little later. However,
even before the revolution Mykola Prokopovich teacher, and taught in women’s courses, was
Privat-docent at the University of St. Vladimir. After 1917, Mykola Vasylenko fruitfully col-
laborated with a number of higher educational establishments of Kyiv (Ukrainian national
University, Kyiv University, Archaeological Institute, Kyiv Institute of law). 

Found that giving lectures at the Kyiv commercial Institute N. P. Vasylenko began July 19,
1920. First course of Ukrainian studies, then General doctrine of law, and was subsequently
appointed Professor of the history of Western Russian law

It was found that in Kyiv Institute of national economy Mykola Prokopovich, though not
for long, but sold his idea to introduce the study of the history of Ukrainian law at the higher
school. Law students in 1920/21, was proposed to study the discipline called «History of law
of great Russia, Western Russia and Ukraine». And in the next year Mykola Vasylenko taught
the two disciplines «History of Russian law» and «the History of Western Russian law» (with
the inclusion of the history of Ukrainian law). The amount of lectures was 4 hours a week on
each subject. However, to establish an independent Department of history of Ukrainian law at
the law faculty of Kyiv Institute of national economy Mykola Vasylenko failed. In 1922/1923
this year, the course of the history of Western Russian law was repealed.
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It is revealed that the notes of his lectures on the history of Western-Russian and
Ukrainian law and the course of history of Russian law prepared for the Kyiv Institute of
national economy, has survived to this day. The role of academician in the establishment of
University centers of research. Despite very successful pedagogical activity, research work for
Mykola Vasylenko was the meaning of life. In Kyiv Institute of national economy he was intro-
duced to the Company’s activities for the learning of national economy and law of Ukraine.
On 10 April 1921 in his meeting, I read a great report on «Essays on development of
Ukrainian law». Mykola Vasylenko shared their experience with young scientists, guided the
work of the professorial fellows S. M. Ivanitsky-Vasylenko and P. K. Bontasa.

The article presents interesting facts about the dismissal of academician from the Kyiv
Institute of national economy, which occurred with the violation of legal norms, «retroactive-
ly» as an accused in the case of Kyiv regional center of the action.

Separately lit academician attempts to realize his idea of the establishment of the
Department of history of Ukrainian law at the law faculties after his dismissal from the Kyiv
Institute of national economy. He headed the Commission for learning the history of the West
Russian and Ukrainian law Ukrainian Academy of Sciences has prepared a memo about the
need for systematic research of history of Ukrainian law in higher educational institutions.
The subject must break the ideological legacy of tsarism, that is the conventional wisdom,
«that the Ukrainian nation with its cultural (ethnographic, every day, legal) achievements is
a reflection of the Russian people».

The note was approved by the General meeting Ukrainian Academy of Sciences on 23
February 1925 and in April 1925 was considered in the meeting of the Commission subject to
the private law of the Kyiv Institute of national economy. But, unfortunately, it was deemed
possible the introduction of a course of history of Ukrainian law as optional, not core. It is
established that the attempt to resume the study of the history of Ukrainian law at the law fac-
ulty of Kyiv Institute of national economy repeated in October 1928, the academician
O. O. Malinowsky. This discipline was even introduced into the curriculum for year 1929/30
But the plan was not implemented. In the autumn of 1930 the law faculty of Kyiv Institute of
national economy was abolished.

Key words: Kyiv Institute of national economy, legal education, legal science, history of
Western Russian law, history of Ukrainian law.
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«РЯД», «УСТАВ», «ЗАКОН» І «ЗВИЧАЙ»:
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ДЖЕРЕЛАМИ (ФОРМАМИ) ПРАВА

В ДАВНІЙ РУСІ КНЯЖОЇ ДОБИ

В основу роботи покладений аналіз давньоруської юридичної термінології доби
Київської Русі (ХІ–XIV ст.). Досліджений взаємозв’язок між різними видами джерел
права. Значна увага приділена співвідношенню світських та церковних джерел права, їх
взаємодії та взаємопроникненню.

Ключові слова: історія держави і права, середньовічне право, світське право, цер-
ковне право, джерела права, закон, правовий звичай, нормативно-правовий договір.
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Роминский Е. В. «Ряд», «устав», «закон» и «обычай»: взаимосвязь между источ-
никами (формами) права в Древней Руси княжеского периода

В основе данной статьи анализ древнерусской юридической терминологии в период
Киевской Руси (ХІ–XIV в.). Исследована взаимосвязь между различными источниками
права. Особое внимание уделено соотношению светских и церковных источников
права, их взаимодействию и взаимопроникновению.

Ключевые слова: история государства и права, средневековое право, светское
право, церковное право, источники права, закон, правовой обычай, нормативно-право-
вой договор.

Rominskyi Ye. V. «Ryad», «Ustav», «Zakon» and «Zvychay»: correlation of sources
of law in the princely era of Old Rus

This article is based on the analysis of the Old Rus legal terminology in the Kievan Rus
period (XI – XIV century). The correlation between various sources of law is studied. Special
focus is placed on the question of relations between secular and ecclesiastical sources of law,
their interaction and interpenetration.

Key words: history of state and law, medieval law, secular law, ecclesiastical law, sources
of law, law, legal custom, law-making treaty.

Дослідження пам’яток права вимагає від науковців зовнішньої та внутріш-
ньої критики кожного джерела. Одним з елементів такої критики є визначення
його належності до певного виду джерел (форм) права. Своєю чергою це
пов’язане з проблемою наявності внутрішніх зв’язків між окремими джерела-
ми права в межах певної сукупності. У разі, коли такі зв’язки є системними,
може йтися про наявність системи права. Саме проблемі таких внутрішніх
зв’язків і присвячена ця стаття. 

Почати слід із середньовічного світосприйняття, яке формувало уявлення
про окремі складові і ознаки цього світу, зокрема і про право. Весь християн-
ський світ сприймався як єдина велика громада-паства, яка має своїх світських
і духовних лідерів-поводирів. За Божою волею ця єдина громада поділялася на
ряд менших громад-держав, кожна з яких має своїх світських та духовних
лідерів, так само поставлених «від Бога». На лідерів покладається обов’язок
берегти паству: захищати її від зовнішніх ворогів, встановлювати умови спі-
віснування з іншими громадами та впорядковувати її внутрішнє життя. Одним
із засобів впорядкування була законодавча діяльність. Тож законами вважали-
ся усі настанови світської та духовної влади. Інших законів бути не могло,
оскільки це суперечило основам Божого правопорядку.

Однак такий погляд відображав «ідеальну модель» суспільства. Реальне
життя було складнішим. Християнство прийшло до народів Європи в часи,
коли в них уже сформувалися зародки політичного устрою та правового регу-
лювання. Крім того, населення земель колишньої Західної Римської імперії
мало за плечима значний багаж римської цивілізації, її політичний і правовий
спадок. В добу Темних віків середньовіччя внаслідок активного переселення
германських і слов’янських племен, інтервенції скандинавів та сегментації
(феодальної та політичної роздробленості) держав Європа перетворилася на
конгломерат відносно самостійних незначних політичних формацій, пов’яза-
них між собою складним переплетінням горизонтальних та вертикальних
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зв’язків і населених кожна унікальним сплавом представників десятків народ-
ностей. Причому кожна із цих народностей мала свій правовий спадок, а
кожна з політичних формацій мала свої закони.

Тож у добу Високого Середньовіччя християнська Європа вступила дале-
кою від того ідеалу християнської громади, який був сформований у працях
ранніх патристиків. Проте, ідеал цей не зазнав якихось значних змін, теологіч-
на думка була спрямована на адаптацію існуючих реалій до ідеальної форми.
Одним з таких явищ, які зазнали «адаптації», були  джерела (форми) права.

Основним елементом правової системи будь-якої середньовічної держави в
цю добу був закон. Власне, будь-які настанови, що походили від світської чи
церковної влади, вважалися законами. Законами були насамперед акти, що міс-
тили загальнообов’язкові норми, тобто численні статути, хартії, ордонанси,
ассізи, конституції тощо; все те, що сьогодні було б назване нормативно-пра-
вовими актами. Законами були й різні монарші колективні, земські та індиві-
дуальні привілеї, уставні та персональні грамоти, листи тощо, щонайменша
частина з яких сьогодні б була оцінена як індивідуально-правові акти.
Зрештою законами були і рішення монарха у будь-якій розглянутій ним спра-
ві, що дало привід ряду дослідників говорити про існування в середньовіччі
судового прецеденту.

Поряд із світськими існували церковні закони, які здебільшого містилися в
збірниках канонів, серед яких, окрім Святого письма, провідне місце посідали
апостольські правила, настанови соборів, праці патристиків, а також створені
на їх основі збірки на зразок номоканонів.

Усі ці акти були законами, оскільки походили від єдиного справжнього
законодавця – лідера пастви, бодай він й існував у двох особах – світського
монарха та церковного ієрарха. Однак, крім власне виданих світською чи цер-
ковною владою актів, були, так би мовити, адаптовані закони. До числа остан-
ніх належали праці світських юристів і церковних діячів. Їх можна поділити на
дві групи. До першої належать кодифікації правових норм чи церковних кано-
нів, створені за власної ініціативи чи за пропозицією владного суб’єкта. Другу
групу складають праці глосаторів та каноністів, в світській та церковній сфері
відповідно, які стали керівними настановами для розвитку законів.

Поряд із законами існувало інше поширене джерело права – звичай.
Сучасне розуміння правового звичаю є доволі далеким від середньовічного.
Власне кажучи, до цієї категорії потрапляли усі інші правові норми, окрім
закріплених в законах. Передусім, до числа звичаїв належали численні норми
римського права та правотворча діяльність доби Раннього Середньовіччя, зок-
рема законодавство Меровінгів, ранніх Каролінгів, готських та англосакських
королів. Самі джерела були переважно забуті, а норми продовжували жити в
народній пам’яті1. Поряд з цим слід назвати «нові звичаї», які призначалися
для впорядкування відносин у корпоративних суспільних групах. З однієї сто-
рони, це феодальне та багато в чому пов’язане з ним аграрне право, а з іншої –
право, яке було основою правової діяльності різних середньовічних конжура-
тіо, серед яких провідне місце належало міським та сільським комунам, гіль-
діям, цехам, а також феодальним та міським союзам на зразок Ганзи. 
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Не було позбавлене своїх «звичаїв» і церковне право. Окрім загальновиз-
наних канонів, у межах окремих єпархій створювалися збірники коментарів та
єпископських відповідей, які мали наблизити канонічні правила до фактичних
потреб певної громади. 

Все це було актуальним і для Київської Русі. Законодавча влада поділялася
«надвоє» між владою світською – князями та владою духовною – митрополи-
том та єпископами. Княжа формула влади, його право на суд, управління та
законодавчу діяльність вкладається в формулу «судити і рядити». Літописи,
грамоти, переклади та новоділи на основі іноземних творів, а також інші нара-
тиви знають цей вислів у багатьох формах і варіантах. Саме справедливий суд
та ряд по праву є головними чеснотами князя. 

Ту ж формулу, «судити і рядити», джерела донесли до нас і стосовно функ -
цій церковних ієрархів. Так, у жалуваній грамоті князя Онуфрія, що датується,
можливо2, п. п. XІV ст.: «судити и рядити игумену Иоаннскому самому з бра-
тиею»3. Право суду щодо окремих категорій населення було делеговане церкві
із часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Як бачимо, середньовічні
давньоруські автори вживали однаковий термінологічний апарат для характе-
ристики судової та законодавчої діяльності князів, а рівно і такої ж діяльності
церковних осіб, а отже слід говорити про наділення церкви не лише судовими,
а й законодавчими функціями. «Делегованість» таких прав від світської влади
усвідомлювалася і в давньоруську добу. Так, одна з вибірок на основі церков-
них статутів Володимира та Ярослава прямо вказує на зазначену формулу:
«Сіи ряд и суд церковный уставили первии князи…»4. Залежність церковних
прав від княжої волі проявлялася, зокрема, у наданні князями підтверджуваль-
них грамот церкві на її права. Такі грамоти відомі з ХІІ ст. і вийшли з ужитку
вже за доби Раннього модерну.

Суцільну залежність від релігійного тла має і вживання самого терміна
«закон» на Русі. Зазвичай у давньоруських текстах він вживається для озна-
чення релігійного канону, наприклад: «закон грецький» (православ’я) та
«закон латинський» (католицизм); статутів церковних організацій, наприклад:
«закон крижацький» (дослівно – статут хрестоносців) та «закон Студійський»
(Студійські правила для монастирів); Святого письма, зокрема митрополит
Іларіон законом називає священне писання іудеїв. 

Утім, зрідка термін «закон» вживається й у назвах правових пам’я ток чи в
контексті з юридичними нормами. Хронологічно найпершим зазвичай вважа-
ється згадка «закону руського» в тексті договорів Русі з Візан тією. Однак, як
показали новітні дослідження, літописець для представлення відомостей про
війни та мирні договори Русі з Візантією користувався перекладом візантій-
ського історичного твору. Причому немає однозначності в тому, де був зробле-
ний переклад – на Русі чи на Балканах. Тож джерело це для висновків про
власне значення терміну «закон» в Київській Русі вкрай ненадійне.

Давньоруська правова збірка «Избрание от закона Богом данаго Израилю
тоже Моисеемь, о суде» теж цілковито вкладається в описаний зразок, оскіль-
ки слово «закон» тут вживається щодо релігійних текстів. 

Власне саме в юридичному значенні термін «закон» вживається в назвах
правових збірок: «Царя Константина судный закон людям», «Закона городь-
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скаго главы различны, граний 40 числомь» та «Книги законные, ими ж годит-
ся всякое дело исправляти всемъ православныимъ княземъ». Збірник «Закон
гродський» є перекладом візантійського кодексу «Прохірон», що можна пере-
класти як «Кишенькова книга законів». Усі ці тексти є взаємопов’язаними:
«Закон судний людем» і «Книги законні» створені на основі власне норм
«Прохірону». Відповідно вживання в їх назві слова «закон» зумовлене не пев-
ним осмисленням юридичного матеріалу, а літературною традицією пов’язу-
вати похідний текст з джерелом. Аналогом чого виступає і назва згаданої збір-
ки «Вибрання із законів Мойсеєвих».

Хоча, як відзначалося вище, саме термін «рядити» виступав у значенні
законодавчих функцій відповідного достойника (монарха чи церковного ієрар-
ха), для позначення процесу законодавства, а рівно і для назви акта зазвичай
вживався термін «устав» (давньоруське «оустав»). Традиційно в літературі
українською мовою «устав» заміняють на «статут», то ж далі ці слова вжива-
ються як синоніми. 

У давньоруській традиції термін «устав» нерідко вживається замість тер-
міну «закон». «Устав господень», «оустав чернець», «уставлено от святых
отець» тощо. Можна зустріти формулу «уставі закон». Однак зазвичай відсут-
нє зворотнє найменування княжих статутів «законами». 

Термін «устав» є похідним від слова «уставляти», затверджувати, встанов-
лювати тощо, яке часто пов’язується з владною діяльністю, насамперед князів.
Це яскраво підтверджує статут Ростислава Смоленського та підтверджувальна
грамота до нього. В самому статуті князь лише зазначає, що він «оуставляє»5

єпископію та її права, а вже в підтверджувальній грамоті уточнено, що князь
«утвердил устав церковніи»6. Подібна вказівка на княже «уставлення» або
«утвердження» міститься в ряді статутів. Водночас літописи містять чимало
згадок про ті чи інші «уставлення» князів, починаючи з прадавньої частини
«Повісті временних літ», яка розповідає про діяльність княгині Ольги по заги-
белі свого чоловіка7. Те ж зустрічаємо і в повчальній літературі. Так, у «Слові
про закон і благодать» митрополит Іларіон зазначає, що князь Володимир
«познавшиихъ Господа законъ уставити», тобто ввів християнство8. 

Поряд з діяльністю князів, слід згадати і використання цих самих термінів
для характеристики владної діяльності духовних ієрархів. Багато інформації
тут дає «Життя преподобного Кирила Бєлозерського», в якому діяльність
настоятеля описується такими словами: «кромє обычая и устава, яже блаже-
ный Кирилъ уставилъ бяше», «И тако блаженый симъ уставом», «Бяше же
уставъ блаженаго Кириила»9. Водночас слід навести «згадку від протилежно-
го», дану у літописній характеристиці печерського ігумена Феодосія: «устава
не измєняи, но твори вся по закону, по чину манастырьску»10.

З числа «уставів» слід назвати передусім «Суд Ярослава князя. Устав о вся-
цих пошлинах и о уроцех». Таку назву має один з небагатьох давньоруських
судебників, що збереглися до сьогодні, також відомий під назвою
Пушкінського збірника. Однак більш відомий «Устав Володимерь
Всеволодичь», який є однією зі складових частин так званої Поширеної редак-
ції Руської Правди. Власне, і перша її частина в деяких списках має назву
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«Оустав вєликого князя Ярослава»11, хоча в більшості списків названа «Суд
Ярославль Володимеричь».

Не можна оминути і церковні статути князів Володимира Великого та
Ярослава Мудрого: «Оустав святаго князя, крестившаго Роусьскоую зємьлю, о
церковныхъ соудєх» та «А сє оуставъ Ярославль соуды святительскыя», а рівно
й пам’ятку новгородського походження «А се оустав Ярославль о мостех,
осменником поплата», яку теж асоціюють з іменем князя Ярослава Мудрого.
Тут слід все ж зробити застереження – церковні статути «уставами» названі
далеко не завжди. Так, значна кількість списків статуту Володимира назива-
ється «Рукописаниє святаго князя Володимира, крестивъшаго Роускоую зємь-
лю», «Завєтъ Володимиров» або починається словами про прийняття князем
віри та надання церкві десятини. Значна кількість списків статуту Ярослава не
мають назви, або ж вона виводиться з першого речення як «Князь велікій
Ярославь»12. В одному з найдавніших списків, протограф якого відносять до
XIV ст., цей юридичний документ названо «Суд Ярослава князя, сна
Володимерова»13. Втім, у більшості повних списків наприкінці міститься вка-
зівка, що цей текст є «уставъ» або «уставление» князя. Однак тут маємо зро-
бити повторне застереження – не слід забувати, що переважна більшість спис-
ків цих статутів були списані у XVI–XVII ст., тобто в часи, коли не могло бути
й мови про термінологічну стабільність у зв’язку з еволюцією мови.

Крім названих, у літературі традиційно до числа княжих статутів відносять
й ті пам’ятки, які не містять такої назви. Це насамперед документи, які в інтер-
діктіо містять слова «оуставляю»14, «оуставъ бывъшии преже насъ»15, «оуста-
вили первии князи…»16, «уставление»17 тощо. Причому в пам’ятках зустріча-
ється чергування формул «уставити» та «урядити»18. І тут знов таки слід вра-
ховувати добу створення списку і його повноту. 

Окремо маємо зупинитися на проблемі догматизації знань про княжі ста-
тути. Часто до їх числа в історичній літературі відносять й інші документи.
Так, статут новгородського князя Всеволода про церковні суди, людей та міри-
ла торгові в самому давньоруському тексті озаглавлений «А сє рукописание
князя Всеволода»19. Слід також згадати статут Володимира о послухах, який
має назву «Володимира князя суд о послоушествє»20. Нарешті, з ХІХ ст. в літе-
ратурі лишається поширеною думка, що до складу Поширеної редакції Правди
Руської увійшов ряд княжих узаконень. Відповідно, далі конструюють різні
інші «устави», як то статут 1097 р., доменіальний статут Святослава
Ярославича, статут о холопах, статут о резах, статут Всеволода Ольговича,
статут про спадок тощо21. Такі статути вже є цілковито науковими конструк-
ціями, а отже, не можуть дати інформації щодо поглядів на сутність терміна
«устав» власне давньоруського населення, а також і на належне вживання
цього терміна.

Вже згадувалося, що статути могли мати й інші назви, наприклад «рукопи-
сание» або «суд». Водночас джерела донесли і протилежне вживання, а саме:
дуже цікавий приклад знаходимо в «Повісті ο новгородском архиєпіскопі
Іоні», де княже рукописання характеризується тими словами, якими зазвичай
позначаються «устави» чи «уставні грамоти»: «Тогда же и самъ князь Василие
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в�ровавъ об�щанным ему от святителя, духовную грамоту списа, уставляа
сыномъ своим и жен� своеи грады во власти и како дани подаяти т�м вели-
кому их князю, вящшему сынови его Ивану»22.

У контексті княжих статутів слід згадати термін «урок», що подекуди вхо-
дить до складу назв правових актів чи збірок. Слово «урок» (давньоруське
«оурок») зустрічається переважно в тексті окремих статей у складі статутів чи
великих збірників, як то «мостикам уроци», «уроци судебнии», «уроци скоту»,
«урок платити» ПР РП. Наприклад, т. зв. Пушкінський збірник має заголовок
«Суд Ярослава князя. Устав про всякі пошліни та уроки», чим чітко вказує на
підпорядкований характер таких творів.

Повертаючись до слова «ряд» слід відзначити, що в давньоруську добу сто-
совно правових джерел воно вживалося переважно для позначення договорів,
насамперед зовнішніх (міжнародних і міжкнязівських) та внутрішніх (догово-
ри з народом) княжих договорів, а рівно й феодальних чи цивільних договорів,
хоча як назва в них зазвичай не фігурувало (окрім договорів цивільних чи при-
мирних). Тодішня традиційна назва – «хрестна грамота», оскільки обов’язко-
вим елементом її було хрестоцілування: «ты брате к намъ крєстъ целовалъ на
Романовє рядоу … а се ти крєстныя грамоты»23, «и Володимерко възверже
емоу грамотоу хрестьноую»24. Для міжнародних актів типовою була назва
«мир»: «докончахомъ миръ»25. Проте слід черговий раз згадати назву вибірки
на основі церковних статутів Володимира та Ярослава, де в самій назві закла-
дено наступну формулу: «Сіи ряд и суд церковный уставили первии
князи…»26. Тобто ми по суті маємо вислів «уставити ряд». Втім слід врахову-
вати, що слово «ряд» та похідні від нього вживалися дуже широко у вкрай різ-
номанітних значеннях. 

Ймовірно найсуттєвішою різницею із загальноєвропейською практикою є
вживання категорії «звичай». Якщо, як зазначалося вище, в християнській
Європі звичаєве право посідало дуже важливе місце, а самі звичаї вживалися
вкрай широко, правові пам’ятки Давньої Русі цей термін вживають вельми
рідко. Більше того, наявні приклади вказують на синонімічність розуміння
«звичаю» та «уставу». Багато інформації тут дає «Життя преподобного Кирила
Бєлозерського», в якому щодо дій настоятеля зазначається: «кромє обычая и
устава, яже блаженый Кирилъ уставилъ бяше» та «Бяше же се обычай блаже-
наго Кирила: … И тако блаженый симъ уставом ... Устави же не токмо же при
своем животє … но паче и по своем преставлении таковым не обрєтатися запо-
вєдавъ»27. Автор «Житія» однозначно вказує не лише на тотожність звичаю та
статуту, а й на те, що «обычай устави». Також звичаями названі церковні
норми щодо підпорядкування єпархій, а рівно й норми щодо розподілу повно-
важень між світською та церковною владою в різних країнах у збірці «О вла-
сти епископ и о пределех их» яка містить перекладні положення Святих собо-
рів зі складу «Мірила праведного»28. В тому ж «Мірилі праведному» знаходи-
мо і дуже широке вживання слова звичай, зокрема і в значенні антагоністич-
ному закону – у «Законі градському». Втім, це є південно-слов’янський пере-
клад «Прохірону» і мова перекладу є доволі далекою від вживаної на той час
на Русі.
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Викладене дає підставу для ряду висновків. По-перше, слід говорити про
те, що і «звичай», і «ряд», і «суд», і «рукописання», і «урок», а іноді й «закон» –
це все одночасно і «устави». В тому разі, коли йдеться про законодавчу діяль-
ність влади, ми зустрічаємо лише двох законодавців: князя і церкву. Типове
для більшості країн християнської Європи протистояння звичаю та закону в
джерелах Київської Русі не знаходить свого відображення. І, по-друге, слід
вкотре раз звернути увагу на виключне взаємопроникнення світського та цер-
ковного за своїм походженням правового матеріалу. Не дарма дослідники вже
двісті років ламають списи щодо того, чи слід вважати Кормчі книги, «Мірила
праведні», а також подібні їм правові збірники церковними чи світськими за
походженням та призначенням. Як не згадати тут черговий раз Пушкінський
збірник «Суд Ярослава князя. Устав о всяцих пошлинах и о уроцех», в якому
вміщені і церковні повчання, і світські статути, і міжнародний договір, і збір-
ки церковно-світського походження («Вибрання з законів Мойсеєвих» та
«Закон Судний людем» Поширеної редакції). 

1. Блок М. Апология истории или ремесло историка – Изд. 2-е, доп. / пер. Е. М. Лы -
сенко; прим. и статья А. Я. Гуревича. – М.: Наука, 1986. – С. 171–172. 2. Полоцкие гра-
моты XIII – начала XVI вв. Вып. III / Сост. А. Л. Хорошкевич. – М.: Б. и., 1980. –
С. 133–139. 3. Там же. – Вып. I. – М.: Б. и., 1977. – С. 43. 4. Древнерусские княжеские
уставы. XI–XV века. – М.: Наука, 1976. – С. 203. 5. Там же. – С. 141. 6. Там же. – С. 145.
7. Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). – Т. 2. Ипатьевская летопись. –
Изд. 2-е. – М.: Б. и., 1908. – Ст. 48. 8. Библиотека литературы Древней Руси. – СПб.:
Наука, 1997. – Т. 1: XI–XII века. – 543 с. (далее – БЛДР-2). 9. Библиотека литературы
Древней Руси. – СПб.: Наука, 1999. – Т. 7: Вторая половина XV века. – 581 с. (далее –
БЛДР-7). 10. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.-Л.:
Изд. АН СССР, 1950. – С. 201. 11. Правда Русская. – Т. 1: Тексты. – М.: Изд. АН СССР,
1940. – С. 298. 12. Древнерусские княжеские… – С. 128. 13. Там же. – С. 104. 14. Там
же. – С. 141. ПСРЛ. – Ст. 932. 15. Древнерусские княжеские… – С. 147. 16. Там же. –
С. 203. 17. Там же. – С. 103. 18. Там же. – С. 148. 19. Там же. – С. 160. 20. Правда
Русская. – С. 262. 21. Милов Л. В. О происхождении Пространной Русской Правды //
Милов Л. В. Исследования по истории памятников средневекового права: Сб. статей. –
М.: РОССПЭН, 2009. – С. 277. 22. БЛДР-7. 23. ПСРЛ. – Ст. 670. 24. Там же. – Ст. 315.
25. Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Валка. – М.–Л.: Изд. АН
СССР, 1949. – С. 57–58. 26. Древнерусские княжеские… – С. 203. 27. БЛДР-7.
28. Мерило Праведное по рукописи XIV века / Издано под наблюдением и со вступи-
тельной статьей академика М. Н. Тихомирова. – М.: Изд. АН СССР, 1961. – Л. 93–99 об.

Rominskyi Ye. «Ryad», «Ustav», «Zakon» and «Zvychay»: correlation of sources of
law in the princely era of Old Rus

Exploring the sources of law of a particular historical era should begin with a general
description of the worldview of this era and directly of the perceptions of law in this era.
Attention is drawn to the features of medieval Christian view of the world as one large com-
munity-flock that by God’s will is divided into a number of smaller communities and countries,
each with their secular and spiritual leaders appointed «by God». These leaders were given
legislative function, just as the source of Christian law is God himself. But this view was clos-
er to the «ideal model» of society. In the real Middle Ages Christianity spread among the peo-
ples of Europe at the stage where they have had a long political and legal history, especially
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concerning the more Northern and Eastern Europe, which embraced Christianity much later.
Regarding the sources of law it has received expression in the parallel existence of secular and
church law, as well as in division of the law in «lex», ie laws that came from secular and reli-
gious leaders and «customs» which evolved from the rules of the ancient law and the regula-
tions formed in society.

Based on the foregoing, the author analyzes the legal monuments of Kievan Rus in order
to assign them to certain sources of law. The main subjects of the research were the Old Rus
legal terms and concepts. Through analysis of the principles of the use the conclusions were
made about the prevalence of certain terms, their family and category correlations.
Accordingly, the conclusions about the nature of certain types of sources of law and the rela-
tionship between them were drawn. Some attention was paid to the issue of legislative func-
tion of secular and religious rulers. Also, the problem of balance of secular and religious laws,
as well as the special features of perception of legal custom in the princely era of Old Rus were
reflected in the article.

At the end the general conclusion is drawn that in cases where the sources are talking
about legislative activities of government, we find only two legislators: the prince and the
church. The confrontation of custom and law typical for most of Christian Europe does not
find its reflection in the sources of Kievan Rus. It is necessary to say that «Zvychay» and
«Ryad» and «Sud» and «Rukopycannya» and «Urok» and sometimes «Zakon» – these all are
«Ustav» at the same time. It should also be emphasized that there is an exclusive interpene-
tration of secular and ecclesiastical (by origin) legal material, which has attracted the atten-
tion of researchers of «Kormchiye knigi», «Miryla Pravednogo» and similar legal compila-
tions of church or secular origin and designation for centuries.

Key words: history of state and law, medieval law, secular law, ecclesiastical law, sources
of law, law, legal custom, law-making treaty.
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ПРИВІЛЕЙ У ПРАВОУТВОРЮЮЧОМУ ПРОЦЕСІ 
НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

Зроблено спробу з’ясувати юридичну природу привілею у середньовічному праві у
контексті інституту дару, а саме взаємного дару. Розглянуто привілей як форму права,
види привілеїв. Приділено увагу великокнязівським привілеям, зокрема уставним грамо-
там. На підставі аналізу структурних елементів і стадій правоутворюючого процесу
зроблено висновок про їх ключове місце в системі права на українських землях Великого
князівства Литовського. 

Ключові слова: привілей, дар, правоутворюючий процес, Велике князівство
Литовське. 

Бондарук Т. И. Привилей в правообразовательном процессе на украинских зем-
лях Великого княжества Литовского

Сделана попытка вияснить юридическую природу привилея в средневековом праве
в контексте института дара, а именно взаимного дара. Рассмотрено привилей как
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форму права, виды привилеев. Уделено внимание великокняжеским привилеям, а имен-
но уставным грамотам. На основании анализа структурних элементов и стадий пра-
вообразовательного процесса сделано вывод о их ключевом месте в системе права на
украинских землях Великого княжества Литовского.

Ключевые слова: привилей, дар, правообразовательный процесс, Великое княжес-
тво Литовское. 

Bondaruk T. Privilege in lawmaking process in the Ukrainian lands of the Grand
Duchy of Lithuania

An attempt to find out the legal nature of the privilege of the medieval right in the context
of the institute of the gift, namely the reciprocal gift. Privilege is considered as a form of law,
considered the types of privilege. Attention is given to the Grand Duke`s privileges. Based on
the analysis of the structural elements and stages of the lawmaking process concluded their
key position in the system of law in the Ukrainian lands of the Grand Duchy of Lithuania.

Key words: privilege, gift, lawmaking process, Grand Duchy of Lithuania.

Упродовж XIV ст. українські землі – Київська, Подільська, Волинська –
увійшли до складу Великого князівства Литовського (далі – ВКЛ).
Відповідаючи на питання «Чому руські еліти підкорилися литовським кня-
зям?», історики насамперед згадують про вигідні умови, що їх литовські князі
могли запропонувати новим підданим. «Старовини не рухати, новини не вво-
дити» стало гаслом, за висловом С. Плохія, «цих приязних литовців»1 що
вочевидь надавало своєрідний карт-бланш їхній правоутворюючій політиці в
багатоетнічному, конфесійно і соціально строкатому, з виразними партикуляр-
ними тенденціями державному організмові. 

За таких умов найоптимальнішим способом унормування суспільного
життя виявився привілей, який став основним результатом правоутворюючого
процесу в достатутовий період у ВКЛ. Надання і отримання привілеїв цілком
відповідало середньовічній правосвідомості, яка була тісно пов’язана зі стано-
вою належністю людини, адже характер та обсяг правоздатності, тип підсуд-
ності, різновиди покарань за правопорушення тощо значно різнилися.

Водночас «епоха привілеїв» ставить перед дослідниками низку питань.
Зокрема Є. В. Ромінський визначає такі, як: чи належать привілеї до засобів
надання виключних прав, чи, навпаки, призначалися для усування прогалин у
писаному праві через підтвердження існуючої неписаної (звичаєвої) норми;
або ж привілеї належали до обох груп одночасно; проблема співвідношення
привілеїв та імунітетів; місце територіальних та станових привілеїв серед дже-
рел права і правомочність їх віднесення до привілеїв загалом; значення приві-
леїв, зокрема наданих окремим особам чи групам осіб, як джерел права тощо2.
Найпершим же постає питання про правову природу привілею в середньовіч-
чі та його роль у правоутворюючому процесі. 

Попри очевидну запозиченість терміну «привілей» з латини, це мало що
дає у його тлумаченні щодо застосування протягом XIV–XV ст. на українських
землях ВКЛ. Так, упорядники авторитетного видання «Словник староукраїн-
ської мови XIV–XV ст.» подають такі значення терміна «привілей»: юридич-
ний документ, грамота, що стверджує право на щось; привілей «от купеж» –
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купча грамота; юридичний документ, грамота, що підтверджує право власнос-
ті на щось; «великоє привилїе», «лист привилїе» – юридичний документ, гра-
мота про надання особливих прав або пільг3.

До того, ж слід узяти до уваги, що, за висновком Н. В. Артикуци, на ранніх
етапах становлення й розвитку терміносистеми права спостерігаються такі
явища і процеси, як, серед іншого, семантична дифузність (коли неможливо
виокремити певне лексичне значення, чітко його диференціювати), синонімія і
дублетність термінологічних одиниць, різні види варіативності (фонетична,
морфемна, словотвірна, граматична, лексична, фразеологічна); тавтологічні
звороти тощо4. 

Для правоутвоюючого процесу важливим видається і з’ясування філософ-
сько-правового аспекту, метою якого є розкриття сутності права як соціально-
го явища того чи іншого суспільства. Очевидно, що дослідження конкретної
історико-правової реальності вимагає визначення своєї власної структури пра-
воутворення, яку складає відповідний набір елементів. Уявляється, що вихід-
ним пунктом у цьому слугує ціннісна система конкретного суспільства тобто
внутрішніх факторів правоутворення5. 

В цьому сенсі пропонується «включити» привілей у контекст важливого
середньовічного правового феномену – дару, а саме взаємного дару, який за
визначенням одного з його перших дослідників М. Мауса, у середньовіччі вис-
тупав важливим інтегративним суспільним фактором, утворюючи підґрунтя
суспільного життя. Провідний польський історик права Ю. Бардах своєю чер-
гою розрізняв в інституті середньовічного дарування три правомочності: дару-
вати, приймати, віддаровувати6.

Дар, зазначає білоруський дослідник А. Груша, є структуроутворюючим
феноменом, основним принципом соціальної і економічної організації, факто-
ром і засобом соціального об’єднання і відносин, комунікації, усвідомлення,
оцінки і моделювання відносин між людьми. Ним розрізняються як горизон-
тальні, так і вертикальні «дарувальні» зв’язки. Дослідник услід за С. О. Бер -
шадським, М. К. Любавським, М. В. Довнар-Запольським, К. Петкевичем, роз-
різняє дари-«чолобиття» підданих правителю з метою набуття посад, духов-
них чинів і володінь; підтверджень приватноправових договорів; загалом тих
чи інших прав; дари-«чолобиття» підданих посадовим особам задля отриман-
ня певних послуг; дари-«чолобиття» підданних правителю і його суддям за
відправлення правосуддя. Окреме місце займають дари підданних правителю
з метою отримання від нього значних великокняжих володінь «до живота»7.

Попри поширеність дару, задокументованих підтверджень реалізації як
горизонтальних, так і вертикальних відносин «дара – віддара» обмаль. Факт
мовчання різного роду привілеїв з цього приводу А. Груша, зокрема, пояснює
«виходом процедури віддара зі сфери офіційних практик»8. 

Водночас, припускати факт дару можна і з огляду на ритуалізованість, що
зберігалася, як у приватній, так і публічній сферах суспільного життя серед-
ньовічного суспільства. Очевидно, є підстави говорити про дар і як про ритуал.

Важливим для розуміння як юридичної природи дару, так і тотальності
процесу надання привілеїв, є висновок А. Гуревича про владу середньовічно-
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го володаря, яка була реальною в тих межах, в яких поширювалися його права
сеньора. Адже для того, щоб користуватися реальною владою, монарх мав
володіти тими ж засобами, що і феодали, тобто приватною владою 9, виявом
якої очевидно були і привілеї.

Іншим суттєвим фактором, який постулює правову природу привілеїв, є
відносини «патрон» – «клієнт», крізь призму яких висвітлюється проблема
васальних (ленних) відносин у середні віки та у ранній новий час10.

Сприяло цьому і те, що держава персоніфікувалася й особою її правителя,
який і у XVII ст. розглядався як найвище джерело права в правоутворенні, так,
і як найбажаніший суддя при відправленні правосуддя. 

Найбільший інтерес викликають, за класифікацією М. Н. Ясинського, при-
вілеї у прямому сенсі – грамоти пільгові, якими утворюється виключення із
загальних норм на користь юридичних чи фізичних осіб. Привілеї, зазначає
дослідник, були «основною формою розвитку литовсько-руського права до тих
пір, доки зміст різного роду привілеїв не перетворився в загальний закон […].
У формі привілея видавалися не одні лише партикулярні закони, а і загалом
різного роду жалувані грамоти в широкому смислі слова […] навіть загальні
закони, які не підпадали в жодному разі під поняття жалуваної грамоти, нази-
валися в тексті листами і привілеями. Привілеї намагалися виключити загаль-
ний закон11, водночас даючи уявлення і про звичайний порядок, виключення-
ми з якого вони були. 

Справжніми ж «приватними законами» є привілеї, надані окремим станам,
націям і територіям держави, які з часом стали найважливішими джерелами
Литовського статуту. Вони яскраво ілюструють як виключення стало загаль-
ним правилом, виключний порядок – нормальним12.

Найкраще, на думку дослідника, ілюструють цей процес привілеї, надані
шляхті, містам, духовенству, татарам і євреям13, чия участь на стадії об’єктив-
ного правоутворення, на якій головною діючою особою є сукупний суспільний
суб’єкт (соціальна група, спільність людей), викликає особливий інтерес.
Якщо поглянути на на це під кутом зору формування фактичного правоутво-
рюючого інтересу, можна простежити процес оформлення суспільних груп, які
здатні виражати спільний інтерес і оформлювати його юридично. Адже місце
в середньовічному суспільстві і особи, і групи, залежить не від майнового
стану, а від того, якими правами вона володіє14. Водночас можна говорити про
доволі високу здатність до консолідації насамперед еліт тих чи інших груп, які
були здатні виявляти відповідний правоутворюючий інтерес – «бити чолом»,
«абихто держали их подле права их земли…і подтвердили бихмо им привилє-
єм тиі права».

Поза тим, для правоутворюючого процесу найбільше значення мають вер-
тикальні «дарувальні» зв’язки, проявом яких ставали, зокрема, уставні (зем-
ські грамоти). Так, правове становище українських земель у складі ВКЛ рег-
ламентували уставні грамоти Київській землі (1507), Волинській землі (1509).
Як зазначає Н. М. Яковенко, ці акти, що їх дехто з учених уважає відлунням
усних договорів-рядів домонгольських часів між князем та верхівкою конк-
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ретної землі, фіксували права й пільги приєднаних територій, адресуючись
територіальним боярським спільнотам в обмін на визнання себе васалами
нового сюзерена15.

Для уставних грамот, виданих українським землям ВКЛ, суттєвим стає
договірний елемент – великі князі литовські укладають договір з частинами
держави, визначаючи взаємні права і обов’язки. Тут правоутворюючий інтер-
ес полягає в охоронній сфері, а привілей-охоронна грамота – часто має пре-
вентивний характер. З боку великого князя він є підтвердженням непорушнос-
ті «прав добровольних християнських», з боку «землі» – зобов’язанням збері-
гати лояльність до нього.

Вважається, що епоха панування привілеїв завершилася з надзвичайно
успішно проведеною кодифікацією права ВКЛ, і появою Литовського статуту
1529 р. Водночас, і після його прийняття, переважна більшість державно-пра-
вових процесів на цих теренах проходила з виразним тяжінням до виключнос-
ті або привілейованості. Насамперед, йдеться про шляхетський рух до закріп-
лення власних свобод і вольностей та сталі процеси у відносинах центральної
влади і земель ВКЛ, що виражали бажання правуватися «своїм правом». Таким
«своїм правом» став згодом для українських земель Литовський статут 1566 р.,
який дістав другу назву «Волинський» і був чинним на цих теренах до сере-
дини ХІХ ст. 

Таким чином, розглядаючи привілей як правовий феномен, слід визнати
його значну роль у правоутворюючому процесі до другої половини XVI ст.
включно. Менше всього цей процес зумовлював принцип загальної формаль-
ної рівності, яка, за відомим визначенням В. С. Нерсесянца, є найабстрактні-
шим визначенням права. Право в середньовічному суспільстві, як сума приві-
леїв, видається об’єктивним етапом як у поступі від неправових (неприродних,
суб’єктивних) привілеїв до привілеїв природних, так і в державотворчих про-
цесах, зокрема на українськиї теренах.
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Bondaruk T. Privilege in lawmaking process in the Ukrainian lands of the Grand
Duchy of Lithuania

Privilege is the main result of lawmaking process in before statutes period of the Grand
Duchy of Lithuania. The giving and receiving of privileges is consistent with medieval legal
awareness.

However, «the age of privileges» sets a number of questions to researchers. First – the
question of the legal nature of privilege in the Middle Ages and its role in lawmaking process.

The term «privilege» is interpreted differently. This may be a contract, patent or law.
Accordingly, it has a different semantic content.

For lawmaking process is important to find out the philosophical and legal aspects, the
purpose of which is the disclosure of the essence of law as a social phenomenon of a society.
The starting point here is the value system of particular society ie internal factors of lawmak-
ing.

Proposed «to include» privilege in the context of an important medieval legal phenome-
non – the gift, such as reciprocal gift, which has three powers: to give, to receive, re-give. It
is important to view the gift as a ritual.

The gift is consider a in the context the power of Grand Duchy of Lithuania lord as a man-
ifestation of private feudal power.

Attention is given privileges in the truest sense – a reduced letter, which formed excep-
tions to general rules for legal or natural persons.

It is also a «private laws» – privileges granted to individual еstates, nations and territo-
ries of the state. According to the researcher, best of all, illustrate this process privileges that
granted nobility, cities, clergy, Tatars and Jews. Lawmaking interest of elites of various soci-
ety groups contributed to the setting of their legal rights and status.

Special privileges were regulating the legal status of Ukrainian lands in the Grand Duchy
of Lithuania – Kyiv land charter (1507) and Volyn land charter (1509). Contractual element
had become essential for them - the Grand Dukes of Lithuania enter into a contract with the
parts of the state, defining mutual rights and obligations. Thaere lawmaking interest is in the
protection and preventive spheres.

Based on the analysis of structural elements and stages of lawmaking process concluded
their main role in the system of law in the Ukrainian lands of the Grand Duchy of Lithuania
XVI .

The right in medieval society as the sum of privileges issued as an objective step in the
progress from illegal (unnatural, subjective) privileges to the natural privileges and in the
progress in the state building process, particularly on Ukrainian territory.

Key words: privilege, gift, lawmaking process, Grand Duchy of Lithuania.

43РОЗДІЛ 1 • Історія держави і права. Історія юридичної науки



УДК 321 (091); 340 (091); 342 (092)
Л. В. ХУДОЯР

кандидат юридичних наук

АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНІВ 
В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА ГЕТЬМАНЩИНИ ХVІІ–XVIII ст.

Досліджені акти державного управління гетьманів та визначено їх місце в систе-
мі джерел права Гетьманату. Охарактеризовано державно-управлінську діяльність
гетьманів як владну правоустановчу, правозастосовну, юрисдикційну й виконавчо-роз-
порядчу діяльність вищого органу публічної влади, яка полягала у здійсненні провад-
жень щодо розгляду і вирішення індивідуально-конкретних справ з метою досягнення
заздалегідь запланованих результатів. 

Ключові слова: Гетьманщина, джерела права, адміністративний процес, адмініс-
тративні акти, акти державного управління, правосвідомість, текстуальні джерела
права.

Худояр Л. В. Акты государственного управления гетманов в системе источни-
ков права Гетманщины XVII-XVIII вв. 

Исследованы акты государственного управления гетманов и определено их место
в системе источников права Гетманщины. Охарактеризовано государственно-управ-
ленческую деятельность гетманов как властную правоустанавливающюю, правопри-
менительную, юрисдикционную и исполнительно-распорядительную деятельность
высшего органа публичной власти, которая заключалась в осуществлении производств
по рассмотрению и разрешению индивидуально-конкретных дел с целью достижения
заранее запланированных результатов. 

Ключевые слова: Гетманщина, источники права, административный процесс,
административные акты, акты государственного управления, правосознание, текс-
туальные источники права.

Hudoyar L.V. Acts hetmans governance in the system of legal sources Hetmanat
XVII-XVIII centuries.

Highlights the system features and sources of law of the Hetmanat.  Acts hetmans gover-
nance in the system of legal sources Hetmanat was the autonomous subsystem of active at that
time in the Ukrainian lands of complex set of sources of law Sources of law Hetmanat. 

Key words: Hetmanat, sources of law, administrative procedure, administrative acts, acts
of government, legal awareness, textual sources of law.

Дослідження історії становлення і особливостей джерел права України в
контексті вітчизняної правової традиції сприятиме відтворенню історичного
процесу формування системи джерел вітчизняного права та удосконаленню і
розвитку джерел сучасного українського права як системотворного елементу
правової реальності, загалом, і правової системи, зокрема. 

Гетьманщина визнається автономним державним утворенням зі своїми
територією та військово-адміністративним устроєм. Інститут гетьманства був
своєрідним уособленням козацької державності. Гетьман як глава держави мав
статус найвищої посадової особи держави і посідав, поряд з загальною та
старшинською радами, найвище місце в системі органів державної влади і
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управління Гетьманщині, здійснював верховне представництво у внутрішній і
зовнішній політиці.

Виборний гетьман зосереджував у своїх руках надзвичайно широке коло
адміністративних повноважень. Як голова військової козацької адміністрації
він скликав загальну раду і раду старшини, керував ними, брав участь в обго-
воренні питань й ухваленні рішень рад, організовував їх виконання, розпоряд-
жався земельним фондом та державними коштами, організовував збирання
податків, представляв державу у зовнішніх стосунках, був верховним воєна-
чальником, часто сам призначав генеральну старшину й полковників1. 

Наказний гетьман – тимчасово виконуючий обов’язки гетьмана у разі,
коли гетьман хворів, був відсутнім у резиденції, коли посада гетьмана була
вакантною, під час проведення військових операцій чи для виконання ін. ших
завдань. 

Юридичною основою адміністративної діяльності гетьманів були «старо-
давній військовий звичай», «давні права та вольності», рішення та нормативні
акти генеральної та старшинської рад, які не збереглися, а також запозичені
правові норми русько-литовської та польської доби2. 

Серед актів державного управління гетьманів, що збереглися на сьогод-
нішній день найважливіше значення мають універсали Богдана
Хмельницького, Івана Мазепи, Павла Полуботка, Івана Виговського, Юрія
Хмельницького, Якима Сомка, Павла Тетері, Івана Брюховецького, Петра
Дорошенка, Дем’яна Многогрішного, Михайла Ханенка, Івана Самойловича.

Зокрема, П. О. Нюхіна зазначала, що універсали гетьманів посідали чільне
місце в системі законодавства Гетьманщини, оскільки врегульовували широке
коло суспільних питань, мали чітку та стабільну структурну побудову, визна-
валися іноземними суб’єктами владних повноважень, забезпечувались дер-
жавним примусом та мали вищу юридичну силу3.

Утім, слід наголосити на тому, що в часи Гетьманщини не було чіткого роз-
межування законодавчої, виконавчої (адміністративної) та судової влади.
Гетьмани були наділені як законодавчими, так і адміністративними та судови-
ми повноваженнями.  Тому не було поділу нормативних актів на закони та під-
законні акти, в тому числі й на акти державного управління. Більшість актів
державного управління гетьманів (переважно універсали) мали силу закону,
тобто вищу юридичну силу.

Слід погодитися з думкою П. О. Нюхіної, що більшість з універсалів мали
ознаки індивідуального акта. Зокрема, універсали-привілеї варто віднести до
актів правозастосування. Універсали-привілеї поширювали свою дію на чітко
визначений індивідуальний випадок, їх приписи створювали, змінювалися чи
припинялися суспільні правовідносини або права та обов’язки суб’єктів конк-
ретних правовідносин. Проїзні та адміністративно-службові універсали часті-
ше за все мали ознаки акта-директиви (розпорядчого акта). Так, проїзними уні-
версалами, що мали одноразовий характер дії, встановлювався обов’язковий
комплекс дій суб’єктам, щодо яких вони видавалися. Адміністративно-служ-
бові універсали, якими призначалися посадові особи, також мали розпорядчий
характер. Проте значна частина універсалів мала нормативний характер.
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Фінансові, економічні, судові універсали діяли протягом певного часу щодо
невизначеного кола осіб по всій території Гетьманщини та не обмежувалися
одноразовим їх застосуванням. Тому козацькі універсали XVII–XVIII ст. є дже-
релами права4.

Однією з важливих особливостей адміністративного процесу в
Гетьманщині були майже необмежені дискреційні повноваження (адміністра-
тивний розсуд) гетьманів. Як видно зі змісту актів державного управління, у
них не міститься жодного посилання на конкретну норму права. Джерелами
права, на основі яких гетьманами приймалися адміністративні рішення, пере-
важно були їх правосвідомість, волевиявлення та «здоровий глузд». 

Надання адміністративних функцій виборному гетьману символізувало
довіру козацького товариства до свого товариша. Тобто адміністративна влада
трактувалася як різновид універсальної публічної влади, що реалізувалася
через найавторитетніших козацьких ватажків і здійснювалася на підставі вза-
ємно визнаних загальнообов’язкових правил та формально рівного правового
статусу усіх козаків.

Відповідно до зазначеного можна сформулювати такі принципи державно-
управлінського (адміністративного) процесу Гетьманщини: правова рівність,
охорона інтересів козацтва (згодом – козацької верхівки), публічність (офіцій-
ність), гласність, самостійність в ухваленні рішень, швидкість ухвалення
рішень.

Державно-управлінську діяльність гетьманів можна визначити як владну
правоустановчу, правозастосовну, юрисдикційну й виконавчо-розпорядчу
діяльність вищого органу публічної влади, яка полягала у здійсненні провад-
жень щодо розгляду і вирішення індивідуально-конкретних справ з метою
досягнення заздалегідь запланованих результатів. 

Численні акти державного управління гетьманів доцільно 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 гетьманів поділялися на усні та
письмові. Класифікувати усні акти не уявляється можливим. Преважна біль-
шість адміністративних актів гетьманів видавалася у письмовій формі й мала
такі назви: універсал, оборонний універсал, стверджувальний універсал,
устав, наказ, лист, ордер, інструкція тощо.

Наприклад, наказ Дем’яна Многогрішного генеральним старшинам обоз-
ному Петру Забілі, осавулу Матвію Гвинтовці, судді Івану Домонтовичу та
іншим козацьким посланцям, відправленим у Москву до царя з проханням від
Війська від 1669 року5; ордер гетьмана Кирила Розумовського Кошеві з дозво-
лом відрядити депутацію для отримання жалування6; інструкція Павла Тетері
послам до польського короля Андрієві Гарадзі та Богданові Олістратенку7;
лист Павла Полуботка і генеральної старшини полтавському наказному
полковникові щодо збору в Полтавському полку медової десятини від
28 вересня 1722 року8. 

За своїми юридичними властивостями, як вже зазначалося щодо універса-
лів, переважна більшість актів державного управління є індивідуальними акта-
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ми. Як індивідуальні правові акти, вони мають такі загальні ознаки: спрямова-
ні на врегулювання конкретних ситуацій, які вимагають юридичного вирішен-
ня; з їх допомогою відбувається встановлення, зміна або припинення юридич-
них прав і обов’язків учасників суспільних відносин у індивідуальному поряд-
ку; вони адресовані персонально визначеним суб’єктам; правові веління отри-
мують у них об’єктивований вираз; є самостійним елементом у механізмі пра-
вового регулювання. Такі акти не містили норм абстрактно-узагальненого
змісту та загальної дії, а містили «модель» конкретного рішення або «індиві-
дуальні правила поведінки»9. 

Прикладом індивідуальних управлінських актів можуть слугувати: наказ
Богдана Хмельницького київському полковникові Антонові Ждановичу висла-
ти сотню козаків на допомогу кримському ханові10; наказ Павла Полуботка
ямпільському комендантові повернути куплені ним спадкові ґрунти Леонтію
Стягайлу, з поверненням коменданту сплачених грошей11. 

До поодиноких актів абстрактно-узагальнено змісту можна віднести уні-
версал Івана Мазепи в Переяславський полк про заборону влаштовувати пере-
вози через Дніпро, а користуватися лише Київськими і Терехтемирівським від
8 квітня 1704 року12; універсал Павла Полуботка і генеральної старшини щодо
заборони продажу і скупівлі хліба (зерна) за спекулятивними цінами в
Стародубському полку від жовтня 1722 року13. 

За дією у часі, адміністративні акти гетьманів були переважно разові, відо-
ма досить невелика кількість актів тривалої дії. Територіальна дія актів дер-
жавного управління поширювалася як на всю територію Гетьманщини, так і на
її окремі адміністративно-територіальні одиниці.

За юридичними наслідками адміністративні акти гетьманів поділялися на
правоконстатуючі (правопідтверджуючі), правовстановлюючі, правозмінюючі,
правоприпиняючі, зобов’язуючі, забороняючі, правоуповноважуючі, правопо-
новлюючі та такі, що містять відмови. Прикладом зобов’язуючих актів є: уні-
версал Павла Полуботка і генеральної старшини в Гадяцький полк, щодо гро-
шового збору з посполитих, що живуть на землях державців та і маєтностях
Гадяцького замку, на охочекомонне товариство14; наказ Івана Мазепи, що
зобов’язує Кулябок виконувати свою частку роботи при потребі ремонту греб-
лі, якою вони володіють спільно з Лубенським Мгарським монастирем15;
наказ Павла Тетері межиріцькому сотникові, відшкодувати збитки, завдані
Київському Пустинно-Микильському монастиреві16. 

Прикладом забороняючих актів є: універсал Богдана Хмельницького про
заборону брати побори та підводи у селах Клюсі, Горськ, Хоромне, і Куршо -
новичи17; наказ Богдана Хмельницького почепському сотникові про сувору
заборону кривдити російське населення18;  універсал Івана Брюховецького про
заборону козакам  збиратися в полк у околицях міста Ніжина, брати стації,
чинити ніжинським міщанам шкоди та шинкувати поза межами дворів19; уні-
версал Івана Самойловича київським козакам про заборону завдавати шкоду
київським міщанам, порушувати міські права та шинкувати горілкою20. 

Прикладом правовстановлюючих актів є універсал Івана Виговського про
надання чернігівському єпископу Лазарю Барановичу Новгород-Сіверського
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Спасопреображенського монастиря з усіма його маєтностями від 29 серпня
1657 року21; універсал Юрія Хмельницького грецьким купцям на право віль-
ної безмитної торгівлі від 16 листопада 1659 року22 та універсал Юрія
Хмельницького про надання грецьким купцям права на безмитну торгівлю і
права судитися за власними законами23.

Підтверджуючими актами є універсал Івана Виговського Яськові
Воронченку  про підтвердження права володіння двома частинами у прилуць-
кому Матвієвому  млині від 11 вересня 1957 року24 та універсал Івана Мазепи
про підтвердження прав Лубеньського Мгарського монастиря на села Лозовку
і Будище25.

До правозмінюючих актів можна віднести універсал Івана Виговського про
звільнення київських міщан від загальної підводної повинності та встановлен-
ня норми постачання термінових підвод для царських і гетьманських гінців від
23 жовтня 1657 року26. 

Прикладом правоприпиняючих актів є універсал Івана Виговського черні-
гівському полковнику і старшині полку про заборону втручатися в міські суди
і порядки» від 16 листопада 1657 року27; наказ Івана Мазепи про зняття з поса-
ди козелецького отамана Лукяна Будка28. 

До правоуповноважуючих актів можна віднести універсал Івана
Виговського, яким він уповноважив Юрія Немирича, Івана Ковалевського та
Івана Федоровича вести переговори з послом шведського короля й укласти
договір зі Швецією від 7 квітня 1658 року29. 

До таких, що містять відмови, можна віднести універсал Івана Виговського
про заборону вимагати у київських міщан підводи, за винятком згаданих у
листі від 26 липня 1658 року30. 

Прикладом правопоновлюючого акта є наказ Юрія Хмельницького сотни-
ку остерському повернути муравські стави і перевіз Софійському монасти -
реві31. 

За замістом акти державного управління гетьманів поділялися на : військо-
ві – регламентували широке коло військових відносин, матеріальне забезпе-
чення війська та порядок взаємодії військових з цивільним населенням; полі-
тичні – регулювали внутріполітичні та зовнішньополітичні відносини
Гетьманщини; фінансові – регулювали податкову сферу, порядок стягнення
зборів, обіг грошової одиниці; економічні – регулювали питання в сфері тор-
гівлі, виробництва та ремісництва, ведення господарської діяльності, користу-
вання природними ресурсами; акти, що регулювали відносини власності (їх
переважна більшість) – у сферах земельної власності та власності на природні
об’єкти та ресурси, спільної та колективної власності, власності на товари,
скот та виробництво; акти присвячені поштовому зв’язку, охороні та ремонту
важливих об’єктів (гребель, млинів), культових споруд і монастирів, а також
безпеці і благоустрою міст; акти, що регулювали релігійні відносини (пере-
важно торкалися купців-іновірців); акти, що регулювали адміністративно-
службові відносини. Це питання докладно висвітлено у дисертації
П. О. Нюхіної32, тому немає потреби зупинятися на численних прикладах
таких актів в рамках цієї статті. 
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Таким чином, на нашу думку, акти державного управління гетьманів слід
визнавати важливими джерелами права, оскільки вони мають такі ознаки: при-
ймалися й забезпечувалися компетентним органом та державним примусом,
були офіційними актами волевиявлення суб’єктів владних повноважень, мали
владний і переважно самостійний характер, виступали як юридичний факт,
регулювали всі важливі суспільні відносини в сфері державного управління.
Акти державного управління гетьманів і козацької старшини складали окрему,
найбільшу і основну, за кількістю правових актів, підсистему в системі джерел
права Гетьманщини. 
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Hudoyar L. V Acts hetmans governance in the system of legal sources Hetmanat XVII-
XVIII centuries.

Highlights the system features and sources of law of the Hetmanat.  Acts hetmans gover-
nance in the system of legal sources Hetmanat was the autonomous subsystem of active at that
time in the Ukrainian lands of complex set of sources of law Sources of law Hetmanat. 

More important in system the sources of law of the Hetmanat had administrative acts.
Military-administrative and executive power in Hetmanat not separated from the legisla-

ture. The universal hetmans regulate a wide range of social issues were clear and stable ,
recognized by foreign public authorities, secured by state coercion and had higher legal force. 

Legal acts of the Hetman include norms both material and procedural law, individual dic-
tates and regulations, “model” of specific decisions and individual rules of conduct.
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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.

Classified acts of government hetmans the following criteria: form of expression for the
legal properties; Legal consequences; by its content; the nature of actions. It was established
that the acts of government were  autonomous subsystem textual sources Hetman and regula-
te legal relations in private and public law, including legal relations in civil, financial, crimi-
nal, land law, public administration and administrative process, legal liability and so on.

The acts of government should recognize as an important sources of law, as they have the
following symptoms: taken and supplied by the competent authority and state coercion, were
official acts of the will of government agencies were overbearing and largely independent
nature, acted as legal fact, regulate all important public relations in public administration.
The acts of government constituted a separate, and most basic, the number of acts subsystem
in the system of sources of law Hetmanat.

Key words: Hetmanat, sources of law, administrative procedure, administrative acts, acts
of government, legal awareness, textual sources of law.
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КОЧАКОВ Б. М. І ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ 
РОСІЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВЧОГО ДОКУМЕНТA XIX–XX ст.

Висвітлюються основні етапи життєвого і творчого шляху історика-джерело -
знавця Б. М Кочакова та його здобутки в дослідженні російського законодавчого доку-
мента XIX–XX століть. Розглядаються погляди вченого на походження закону, літера-
турно-юридичні форми його вираження та діяльність діловодного механізму з його
вироблення. Аналізуються основні стадії законодавчого процесу XIX–XX ст. 

Ключові слова: закон, діловодний механізм, стадії законодавчого процесу, проект,
клопотання, 

Самойленко Е. А. Б. М. Кочаков и его исследования происхождения
Российского законодательного документа XIX–XX вв. 

Освещаются основные этапы жизненного и творческого пути историка-источни-
коведа Б. М. Кочакова и его достижения в исследовании российского законодательно-
го документа XIX–XX вв. Рассматриваются взгляды ученого на происхождение закона,
литературно-юридические формы его выражения, а также деятельность делопроиз-
водственного механизма по его созданию. Анализируются основные стадии законода-
тельного процесса XIX–XX вв. 

Ключевые слова: закон, делопроизводственный механизм, стадии законодательно-
го процесса, проект, ходатайство.

Samoilenko O. O. B. M. Kochakov and his study of the origin of the Russian legisla-
tive document of XIX–XX centuries.

The main stages in the life and career of historian B. M. Kochakov and his achievements
in the study of Russian legislative document of XIX-XX centuries are highlighted. Views of the
scholar on the origin of law, literary and legal forms of its expression, as well as the activi-
ties of outsourcing mechanism on its creation are examine. It analyses the main stage of the
legislative process of XIX–XX centuries.
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Key words: law, outsourcing mechanism, the stage of the legislative process, project,
petition.

Вивчаючи російське законодавство XIX – початку XX століть, дослідники
стикаються з проблемою відсутності єдиного нормативного або доктриналь-
ного визначення поняття «закон», з багатоманіттям висловлених думок і пози-
цій. Так, ще в ХІХ ст. визначити це поняття намагався батько першої росій-
ської кодифікації М. М. Сперанський1. Згодом, над проблемами співвідношен-
ня закону й указу та специфіки закону як джерела права працювали
В. М. Лешков2, П. П. Цитович3, М. М. Коркунов4, М. Ф. Владимирський-
Буданов5, Г. В. Вернадський6 та інші вчені. На початку ХХ ст. вагомий внесок
у дослідження відповідної проблематики зробив російський історик Борис
Михайлович Кочаков. Особистості й здобуткам цього непересічного, але мало
відомого в сучасній Україні, дослідника і присвячена ця стаття.

Народився Борис Михайлович у 1906 році в с. Комарове Пермської губер-
нії. Освіту здобув у Саратовському державному університеті, який закінчив
1928 року. Згодом поглибив освіту в Ленінградському інституті історії, філо-
софії та лінгвістики – гуманітарному виші університетського типу, який існу-
вав у 1931–1937 рр. Цей заклад на доволі нетривалий час був виокремлений з
Ленінградського державного університету і зрештою повернувся в лоно «alma
mater». Завданням інституту була «підготовка молодших наукових працівників
і викладачів вузів у сфері історії, філософії, літератури та лінгвістики»7. У
1930–1934 рр. Борис Михайлович був науковим співробітником Ленінград -
ського відділення Центрального історичного архіву, в 1934–1942 рр. – науко-
вим співробітником 1-го розряду, згодом – старшим науковим співробітником
Ленінградського відділення Інституту історії АН СРСР. У 1941 р. вчений
захистив кандидатську дисертацію «Джерелознавство російського законодав-
чого акта XIX ст.»8 і в цьому ж році став деканом історичного факультету та
завідувачем кафедри історії СРСР Педагогічного інституту ім. М. М. Покров -
ського в Ленінграді. 

Під час Другої світової війни Б. М. Кочаков – курсант Червоної Армії, зго-
дом – викладач історії ВКПб на стрілецько-кулеметних курсах молодших лей-
тенантів Ленінградського фронту. У 1946 р. – старший викладач історії СРСР
Вищого Військово-педагогічного інституту ім. М. І. Калініна. Надалі вчений
багато років працював у Леніградському (нині – Санкт-Петербурзькому) дер-
жавному університеті на історичному факультеті. Так, у 1946–1947 рр. він
викладав курс палеографії на кафедрі історії СРСР, у 1953–1961 рр. був доцен-
том і завідувачем цієї ж кафедри. А у період від 8 квітня 1952 р. до 1 лютого
1953 р. вчений був виконувачем обов’язків директора Ленінградського відді-
лення Інституту історії АН СРСР9.

До кола наукових інтересів Бориса Михайловича входили: історія Росії
нового часу, історія Петербургу XIX – початку XX ст., археографія та джере-
лознавство. Його основні праці: «П’ята симфонія Чайковського» (Л., 1937);
«Михайло Кутузов: біографічний нарис» (М., 1942); «Олександр Суворов»
(Л., 1942). Також він був відповідальним редактором третього тому видання
«Нариси історії Ленінграда» (М.; Л., 1956). Проте для правознавців становить
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особливий інтерес його нарис «Російський законодавчий документ XIX–
XX століть» (1937)10. 

У цій роботі Борис Михайлович поставив за мету вивчити походження
закону, літературно-юридичні форми його вираження, а також діяльність діло-
водного механізму щодо його вироблення. Для цього дослідник опрацював
діловодну документацію Державної ради, особливо департаменту законів, різ-
них міністерств (юстиції, фінансів, промисловості, торгівлі) та департаментів,
Комісії (Канцелярії) прохань, матеріали з’їздів дворянських і буржуазних ста-
нових організацій, мемуари, епістолярні джерела та періодичні видання. Це
дало змогу йому описати основні стадії законодавчого процесу і розкрити спе-
цифічні документальні форми, які були притаманні кожній з цих стадій. Як
зазначав учений, знання правил діловодства незрівнянно полегшує завдання
історикам і юристам, адже усі документи рухалися й відкладалися в справах
певним, точно встановленим порядком. Знаючи ці правила, дослідники змо-
жуть знати, де відклалися документи, що їх цікавлять.

Інтерпретація документів – справа складна і вимагає попереднього вивчен-
ня. Пов’язано це з тим, що про один й той же факт свідчать багато документів,
але по-різному. Б. М. Кочаков підкреслював, що джерелознавчі особливості
офіційного документа мають абсолютно закономірний характер, тому абсо-
лютно очевидною є необхідність джерелознавчого їх вивчення. Особливої
уваги потребує законодавчий документ. Відразу виникає питання – що таке
законодавчий документ і якого роду писемні пам’ятки діяльності урядових
установ слід віднести до цієї групи?

На думку вченого, поняття закону – історичне і, відповідно, з ходом класо-
вої боротьби воно піддавалося змінам. З посиленням центральної влади, зрос-
танням бюрократичного апарату «...виникає потреба в диференціації урядових
розпоряджень», отже «закон – це вже певний вид розпорядження, це – указ, що
видається певним порядком»11. Борис Михайлович виводить власне, хоча й
ідеологізоване, загальне поняття закону. На його думку, закон, будучи загаль-
нообов’язковою, створеною державною владою, нормою, є, таким чином,
створене в результаті класової боротьби волевиявлення панівного класу, певне
знаряддя класової політики держави12.

Аналізуючи еволюцію поняття закону, дослідник зазначає, що колишня
Російська імперія не залишила точного поняття закону. ХVIII століття – час
відкритого панування царського указу, коли імператорська влада вважалася
єдиним джерелом закону, ХІХ століття – час пошуку формальних критеріїв,
яким деякі юристи вважали царський підпис, визначаючи закон як підписане
царем розпорядження. Хоча і в ХVIII і в ХІХ століттях, виходило чимало зако-
нів без дотримання цієї умови. Але офіційна юридична догма залишила вка-
зівки й на іншу формальну ознаку – проходження через Державну раду13.
Насправді, Державна рада зовсім не була єдиним джерелом закону. Після
1905 року було передбачено обов’язкове схвалення закону Державною Радою
і Державною Думою, а також затвердження царем. Однак, ні Дума, ні Рада не
володіли всією повнотою законодавчої влади, не кажучи вже про те, що цар міг
не затвердити законів, ними прийнятих, а ряд законів приймався без їх участі.
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Вчений наводить як приклад цікаві міркування міністра внутрішніх справ
О. Г. Булигіна з приводу заплутаності поняття закону та адміністративного
розпорядження: «... розмежування цих понять здавна привертало увагу науки
російського державного права, але всі зусилля теоретичної думки ... залиши-
лися майже безплідними ... це призводило нерідко до того, що питання, які по
суті своїй вимагали дозволу в законодавчому порядку, подавалися на найви-
щий розсуд через установи адміністративні»14. 

Таким чином, як показувала практика, і царський підпис, і проходження
через законодавчі установи, не могли бути визнані формальними ознаками
закону доби, яка нас цікавить. Як зазначає Б. М. Кочаков, залишалося визнати
такою ознакою факт санкціонування закону царем. Однак, якщо юридичною
теорією точного визначення закону не було вироблено, то законодавча практи-
ка ХІХ століття знайшла спосіб відділення законів від інших розпоряджень,
що затверджуються царем, шляхом розміщення їх у Повному зібранні законів.
Виходячи з усього зазначеного, дослідник доходить висновку, що для джере-
лознавчого вивчення абсолютно достатньо буде визначити закон як: «...закон,
як розпорядження, затверджене царем, маючи при цьому на увазі, …розпоряд-
ження, що розміщені в Повному зібранні законів. Сукупність різних форм
закону і становитиме законодавчу документацію у власному значенні»15.

Опублікований закон був кінцевим результатом тривалої і складної попе-
редньої підготовки певного політичного заходу, навколо якого розпалювалася
боротьба заінтересованих класових сил. Треба відзначити, що якщо воюючі
сили мали узаконені шляхи впливу на розроблення закону, то їх дії здійснюва-
лися відповідно до положень діловодства. В інших же випадках обиралися
закулісні доріжки і тоді діловодство не могло відбити всіх дій, що передували
виданню закону.

Розглянемо чотири основні стадії проходження закону: 1) законодавчий
почин, 2) розроблення (складання і обговорення) законопроекту, 3) затвер-
дження або санкція, 4) оприлюднення. Кожній з цих стадій властиві специфіч-
ні документальні форми. Так, під законодавчою ініціативою розумілося звер-
нення до влади, офіційна заява про необхідність видання нових чи зміни,
доповнення або скасування старих законів. Характерною документальною
формою були клопотання. Вони виходили або від приватних осіб – це була гро-
мадська ініціатива, або від самого уряду – урядова ініціатива. Часто питання
розроблення законопроектів порушувалися в засобах друку. Як зазначає
дослідник, формально право клопотатися про видання нового закону було
надано всім підданим російського царя і навіть було закріплено в законі через
утворення Комісії прохань. Якщо проект заслуговував на увагу, комісія з
дозволу царя могла направити його до Державної ради. Однак ряд прохань
надходив в міністерства або навіть особисто царю, поза цієї комісії. Автор дій-
шов висновку, що формально не обмежене, фактично право клопотання було
вельми ефемерне. Реально воно було лише для панівних класів. Комісія про-
хань була головним чином передавальною інстанцією і роль її була доволі
незначною, про що можна судити зі статистичних даних. Так, у 1842 році з
9182 поданих на ім’я царя прохань було тільки 54 про розгляд проектів і надан-
ня привілеїв, в 1863 р. з 12068 – тільки 65, у 1876–1881 рр. з 44816 – тільки
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3816. Але навіть і ці нечисленні проекти не завжди діставали подальший рух.
У ряді випадків клопотання і пропозиції приватних осіб про видання нових
законів прямували безпосередньо в міністерства. Як зазначає автор, відчутне
значення мало право клопотання, надане становим організаціям, де найбільше
прав мали дворяни. Їх клопотання могли адресуватися не тільки міністер-
ствам, а й особисто царю. Яскравим прикладом впливу дворянських клопотань
на законодавчу діяльність самодержавства є З’їзд уповноважених об’єднаних
дворянських товариств. Таким чином право клопотань було безумовним і
необмеженим. Буржуазія так само вдавалася до клопотань щодо видання
нових законів за допомогою купецьких управ, міських дум, біржових коміте-
тів, комітетів торгівлі і мануфактур, з’їздів промисловців тощо. Однак право
клопотань буржуазії обмежувалося «місцевою користю та потребами» або
вузькогалузевими інтересами. Багато з клопотань не мали зв’язку з питаннями
законодавчого характеру. До того ж, розгляд клопотань супроводжувався типо-
вою для бюрократизму тяганиною. Так, наприклад, по Чернігівському земству
в 1901 році були клопотання, які чекали свого рішення 33 роки. А 25% клопо-
тань розглядалися від 2 до 9 років17.

До 1906 року не було організації, яка б представляла всю країну і володіла
ініціативою з усіх питань. За російськими «Основними законами» в редакції
1906 року і Державна дума і Державна рада – були наділені й правом законо-
давчої ініціативи. Однак вчений доводить, що право почину Думи і Ради було
обмежено у зв’язку із загальною неповнотою їх законодавчої компетенції. Для
розгляду законодавчого питання і в Думі, і в Раді необхідна була заява не
менше 30 осіб. І Дума, і Рада могли приступати до розгляду порушених питань
не раніше ніж через місяць після подання заяви, а внесена заява підлягала
подальшому опрацювання лише в тому разі, якщо вона була підтримана всією
Думою. Доля багатьох клопотань залежала від міністрів. Таким чином, право
почину законодавчих установ було обмежене. Абсолютною й необмеженою
була тільки урядова ініціатива.

Другим і дуже важливим етапом підготовки закону було складання і обго-
ворення законопроекту. Цей процес вимагав тривалих і складних підготовчих
робіт. Для цього проводилося ґрунтовне вивчення предмета, якого стосувався
даний закон. Відповідно, збирався значний фактичний матеріал, здійснювали-
ся дослідження, збиралися статистичні дані, довідки від місцевих властей,
вивчався досвід західноєвропейських держав та інше. Все це доручалося спе-
ціально створюваним комісіям і підкомісіям. Матеріали, зібрані цими комісія-
ми, як зазначає автор, мають значну цінність, тому, що є основним джерелом
для вив чення точки зору різних класових угрупувань і обставин, в яких прохо-
дила законодавча робота. Існували закриті бюрократичні способи обговорення
законопроектів і відкриті. Відкритих способів було два: опублікування проек-
ту у пресі і спрямування його на висновок представницьких і станових органі-
зацій. Другий спосіб був пріоритетним для уряду, тому що давав можливість
узгоджувати законодавчу роботу з думкою панівних класів. Складений комі-
сією законопроект з пояснювальною запискою відправлявся для обговорення в
заінтересовані відомства: міністерства, головні управління, департаменти
тощо, вони своєю чергою давали відгуки або писали спеціальні висновки.
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Після отримання всіх відгуків і висновків проект закону розглядався вдруге
центральними органами влади. Як уточнює вчений, у більшості випадків саме
ця стадія обговорення мала визначальне значення. Проект далі прямував для
подальшого обговорення у вищі інстанції: Комітет міністрів або Раду міністрів
(автор наголошує на важливості для вивчення матеріалів і журналів цих орга-
нізацій, що дають схематичні виклади дебатів). Останньою інстанцією обгово-
рення законо проекту були Державна Рада, а від 1906 року і Державна дума.
Тут необхідно зазначити, що цар, при прийнятті рішення щодо законопроекту
міг погодитися як з більшістю Державної Ради, так і з її меншістю, а міг і дати
третє рішення питання18. Вплив Думи на законодавчу роботу уряду теж був
невеликий. Не схвалені Думою проекти чудово проводилися у формі надзви-
чайних указів. Однак в окремих випадках міністри не вважали за необхідне
продовжувати обговорення проекту і представляли його безпосередньо цареві
для затверд ження. Ці закони виходили в формі іменного або оголошеного до
наказу указу, найвищого повеління або затвердженої доповіді і набували юри-
дичної чинності.

Третьою стадією проходження закону було надання йому юридичної сили.
В умовах абсолютної монархії таким правом володів лише імператор.
Дослідник зазначав, що вказівка на необхідність царського затвердження (сан-
кції) для надання закону дієвої сили – одне з категоричних і безперечних поло-
жень офіційної юридичної догми. І царський підпис і затвердження закону
словесно, або ж шляхом напису («быть по сему», «согласен») – закріплювало-
ся в законодавстві19. Проте це було не більше ніж неминучим обрядом.
Затвердження закону мало формальний характер, так як всі питання заздале-
гідь були узгоджені міністрами з царем.

Оприлюднення – остання стадія прийняття закону. Після проходження чис-
ленних інстанцій і затвердження царем, закон прямував у Сенат для оприлюд-
нення, і тільки після цього він набував загальнообов’язкової сили. Хоча Сенат
мав право відмовити в опублікуванні закону, на практиці це відбувалось вкрай
рідко. Однак, на думку Б. М. Кочакова, офіційна документація не відображала
всіх обставин боротьби за закон. Це було пов’язано з тим, що, крім встанов-
лення законом відкритих діловодних способів державного механізму, застосо-
вувалися неофіційні, закулісні заходи впливу20.

Як ми бачимо, перш ніж отримати юридичний статус, законопроект прохо-
див кілька стадій свого розвитку і підготовки. Багато державних установ, полі-
тичних діячів, різні соціальні угруповання брали участь в його розробленні і
чинили на нього різний вплив, і тільки після затвердження проекту царем і
його опублікування, він отримував юридичний статус закону. Б. М. Кочаков
довів, що документація законодавчих установ має видатне значення для істо-
риків та юристів. У ній можна знайти справжнє ставлення політичних партій і
різних бюрократичних груп до законодавчих заходів уряду. Ці документи міс-
тять в собі ряд нових фактичних відомостей щодо порушених питань.
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Samoilenko O. O. Kochakov B. M. and his study of the origin of the Russian legisla-
tive document XIX–XX centuries

The main stages of the life and career of B. M. Kochakov and his achievements in the
study of the Russian legislative document are highlighted. We study them to study the origin
of the law, as well as clerical work mechanism for the development of his literary and legal
forms of expression of the law. In «Russian legal document XIX – XX centuries» great atten-
tion is paid to the main stages of the passage of legislation of XIX–XX centuries, the analysis
of the specific forms specific to each of these stages. The question – what is a legal document
and what kind of written records of activities of government agencies should be assigned to
this group.

Is considered four main stage of passage of the law: 1 – a legislative initiative, 2 – devel-
opment (drafting and negotiating) proposed legislation, 3 – approval or authorization, 4 – dis-
closure. It is noted that each of these stages are inherent in the specific documentary form.
Each of them is considered. As we can see, before you get legal status, the bill goes through
several stages of development and preparation. Many government agencies, politicians, var-
ious social groups took part in its development and provided him a different effect, and only
after approval of the project, and the king of its publication, he received the legal status of the
law. It concludes that the documentation of legal institutions is of outstanding importance for
historians and lawyers. As noted by B. M. Kochakov, knowledge of record keeping laws much
easier task of scientists, as all documents are moved and postponed in certain matters, like the
established order. Knowing these laws, the researchers will be able to know where the deposit-
ed documents that interests them.

Key words: law, outsourcing mechanism, the stage of the legislative process, project,
petition.
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СУДІВНИЦТВО СТАРШИНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
В АРМІЇ УНР

Стаття є спробою на підставі нововиявлених архівних документів окреслити
основні аспекти проблеми місця старшинського самоврядування в армії УНР в системі
військового урядування в УНР загалом. Головну увагу приділено визначенню ролі та
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місця судових органів старшинського самоврядування армії УНР, розглянуто й узагаль-
нено нормативну базу та судову практику судів честі різних підрозділів армії УНР
періоду української революції 1917–1921 рр.

Ключові слова: історія права, джерела права, українська революція 1917–1921 рр.,
старшинське самоврядування, судівництво старшинського самоврядування, армія УНР,
суди честі армії УНР.

Иванова А. Ю. Суд старшинского самоуправления в армии УНР
Статья является попыткой на основании нововыявленных архивных документов

очертить основные аспекты места старшинского самоуправления в армии УНР в сис-
теме военного управления в УНР в целом. Особое внимание уделено определению роли и
места судебных органов старшинского самоуправления армии УНР, рассмотрена и
обобщена нормативная и судебная база судов чести различных подразделений армии
УНР периода украинской революции 1917–1921 гг.

Ключевые слова: история права, источники права, украинская революция
1917–1921 гг. старшинское самоуправление, суд старшинского самоуправления армии
УНР, армия УНР, суды чести армии УНР.

Ivanova A. Yu. Judiciary of the officers’ self-government in the UNR Army
The paper, based on newly discovered archival documents, outlines the main aspects of

the place of the officers’ self-government of the UNR army in military administration of the
UNR system. Particular attention is paid to the role and place of the judiciary of the officers’
self-government of the UNR Army, reviewed and summarized the regulatory framework and
the judicial courts of honor of various army divisions of the UNR period of the Ukrainian
revolution of 1917–1921.

Key words: history of law, sources of law, Ukrainian revolution 1917–1921, officers’ self-
government, judiciary in the UNR Army, the UNR army, courts of honor in the UNR Army.

Старшинське самоврядування в армії української держави початку ХХ ст. –
явище малодосліджене навіть для військових істориків. І хоча спостерігати
його усталені органи можна радше не на загальновійськовому рівні, а в окре-
мих структурних підрозділах, однак вплив їх на суспільно-правові відносини
у війську був незаперечним. Діяльність таких органів була нормативно регла-
ментована, існували спеціальні судові органи – суди честі1. Водночас місце і
роль старшинського самоврядування в системі військового урядування армії
УНР загалом досі залишаються нез’ясованими.

Цілком зрозуміло, що явище це не нове. Однак потреба у формалізації
виникла саме у період революції, адже стосовно товариства офіцерів в
Російській імперії не йдеться про якусь зареєстровану організацію, тоді як гро-
мади старшин армії УНР мали свої зареєстровані статути, протоколи засну-
вання та засідань та інші офіційні атрибути.

Перша документальна інформація про «Громаду старшин» – це документи
щодо заснування 15 листопада 1919 р. у Кам’янці (Кам’янець-Подільському,
тодішній столиці УНР) Громади Старшин Армії УНР, або Громади Старшин.
Надалі в умовах Першого зимового походу, ймовірно, реальна організаційна
робота Громадою не здійснювалася, а тому проект Статуту Громади старшин
української армії з’явився лише 23 квітня 1920 р., Він був укладений в
м. Бересть (Брест-Литовському)2 і проголошував, що Громада старшин Укра -
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їн ської армії є наступником «Громади Старшин», заснованої в Кам’янці
15 листопада 1919 р.

Метою заснування «Громади старшин української армії» проголошува-
лось: 1) об’єднання всієї старшини армії, 2) суспільність для підйому націо-
нального духу і зміцнення його серед членів громади, 3) виховання в націо-
нальному дусі військовослужбовців, 4) поширення наукового ступеню стар-
шини, 5) проведення в життя гуманно-демократичних ідей, 6) матеріальна
допомога і самопоміч.

Інформація про подальшу діяльність загальноармійської громади є дуже
обмеженою, однак відомо про діяльність аналогічних громад при окремих вій-
ськових одиницях та в таборах інтернованих військовиків армії УНР. Зокрема,
зустрічаються згадки про українську громаду в офіцерському таборі Гановер
Мюнден, громаду українських старшин у таборі Ланцут (Польща)3, а також
про самоврядні судові органи в таборах Вадовіце (Польща), Пікулице
(Польща), Німецькому Яблоннім (Чехословаччина). 

Показовою є історія утворення Громади старшин у таборі в Пйотрков
(Польща)4, в якому розмістився Генеральний штаб Армії УНР. 13 квітня
1921 р. тут відбулися збори запрошених ініціативною групою для організації
громади старшин штаба дієвої армії. Всього на зборах були присутні 25 осіб,
якими було ухвалено статут громади старшин в 43-х параграфах. Метою гро-
мади старшин визначалося 1) об’єднання старшин і урядовців штаба дієвої
армії під гаслом «Самостійна незалежна Україна, честь і честигідність», 2) під-
несення на належну височінь старшин і урядовців штаба дієвої армії і захист
старшинської гідності, 3) популяризація серед старшинства ідеї регулярності
армії в дусі національному по зразку республіканських армій, 4) піднесення
науково-військового стану старшин, 5) належне ставлення до козаків
Української армії, 6) захист старшинських інтересів та інтересів Української
армії загалом перед Вищою владою, 7) самопоміч і матеріальна допомога інва-
лідам, хворим і родинам забитих та померлих старшин і урядовців штаба діє-
вої армії, 8) боротьба зі злочинним і шкідливим елементом в Українській армії,
тобто: ренегатством, саботажем, самозванством, крадіжкою, провокацією, зне-
вагою національно-державної ідеї, русифікаторством і москвофільством, ота-
маністю та іншими вчинками, які плямують як звання старшин, так і загалом
честь Української армії, 9) домагання кари тим, хто своєю поведінкою плямує
звання старшин і престиж Української армії, 10) популяризація і поширення
ідей Громади старшин поміж частинами Української армії.

На зборах постановили звернутися до начальника штабу Дієвої армії УНР
з клопотанням затвердити статут. Однак, 28 травня 1921 р. була дана така резо-
люція тодішнього командарма і військового міністра М. Д. Безручка: «проти
Громади і статуту нічого не маю, але штаб розформовується й заснування
Громади зараз недоцільно».

Зберігся також Статут громади старшин табору Стрілкове (Стшалково,
Польща) Армії УНР від 19 листопада 1921 р. Цей Статут розроблявся на базі
Статуту громади старшин Генерального штабу, багато в чому збігався з ним.
Зокрема, метою існування громади старшини визначалися майже тотожні
пункти: 1) об’єднання старшини і урядовців в таборі Стрілкове під гаслом
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«Самостійна народня Україна, військова і національна дисципліна, єдність і
громадська чесність»; 2) піднесення на належну височинь старшин та урядов-
ців табору і захист старшинської гідності; 3) підняття в армії дисципліни,
патріотизму, свідомості обов’язку, мужності, безкористя, терпеливості та ідей-
ної витривалості; 4) поширення і захист національно-державної ідеї у війську
УНР; 5) піднесення науково-військового стану і національної свідомості серед
вояцтва, загалом, і серед членів Громади; зокрема; 6) активне сприяння
боротьбі зі злочинним і шкідливим елементом, який плямує старшин, та зага-
лом честь Української армії.

Наявність і діяльність Громади старшин в конкретному підрозділі мала
суттєве значення та позитивно впливала на морально-психологічний стан та
відносини всередині військових підрозділів, в яких вони діяли.

Зокрема, у рапорті одного з ініціаторів заснування Громади старшин в
таборі дається така оцінка діяльності аналогічної організації в 6-й Стрілковій
дивізії: «…дає гарні наслідки, а саме: дійсне об’єднує старшин і підносить
престиж старшини. Елементи, сіючі роздор між старшинською родиною і
дававші недобрий моральний сплив, притихли. Громада старшин допомагає
Комдіву в переході дивізії на дійсно регулярний шлях будування дивізії.
Громада стоїть на перешкоді закладання серед старшин різних таємних орга-
нізацій, які здебільшого завдяки чуткам роз’єднують і загострюють відношен-
ня поміж старшинами…»5.

Нагадаємо, що на законодавчому рівні закон «Про суди честі» був затвер-
джений Гетьманом 26 серпня 1918 р., а Директорія на державному рівні звер-
нулася до заснування військових судів честі лише 26 липня 1921 р., коли було
видано Наказ ч. 91 по Військовому міністерству та Дієвій армії «Про призна-
чення комісії для вироблення проекту тимчасового статуту про гонорові суди».
Комісія виробила два проекти статуту «про Гонорові суди» – один поширені-
ший, який охоплював військовослужбовців від генералів до поверхстрокових
включно, другий – обмежувався лише генералами і булавними та молодшими
старшинами6. 

Згідно із законодавчими актами суди честі організовувалися при окремих
частинах, при дивізіях і відповідних їм військових з’єднаннях. Однак, якщо у
військовому підрозділі функціонували Громади старшин, то суди честі засно-
вувались ними. Наприклад, у проекті Статуту громади старшин Української
армії від 23 квітня 1920 р. містився розділ 6 про суди честі7, згідно з яким суди
честі мали утворюватися при всіх частинах, де функціонували філії
«Громади». Суди честі мали складатися із 3-х членів і 2-х кандидатів, обраних
на загальних зборах філії. Термін, на який обиралися суди, мав встановлюва-
тися загальними зборами. Суд честі мусив керуватися у своїй організації та
діяльності законами УНР. Судове провадження мало відкриватися: 1) за
заявою заінтересованих сторін, 2) за заявою президії 3) за власним почином
суду. Постанови суду честі не передбачали апеляції. Вони мали передаватися в
президію для виконання і збереження при громадських архівах.

Однак, найбільше документів про діяльність Громад старшин та їх судових
органів збереглося стосовно 6-ої Стрілецької та 1-ої Запорозької стрілецької
дивізій, зокрема 2-ої Запорозької стрілецької бригади.
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Кожен, хто вступав у «Громаду Старшин 6-ої Стрілецької Дивізії», мав
дати письмову Обіцянку, де серед іншого зобов’язувався: «на випадок прови-
ни, піддаюсь під Суд честі і Загальних Зборів та Президії «Громади Старшин
6-ої Стрілецької Дивізії, а наложені кари за провини зобов’язуюсь приймати,
як це пристоїть чесному громадянинові і старшині»8.

Цікавий процесуальний документ – програма Голови суду честі9.
Провадження суду честі за ним складалося з двох частин – І. Підготовча час-
тина, в якій здійснюються підготовчі розпорядження, зокрема: 1) складення
списку осіб, викликаних в суд; 2) оголошення обвинуваченому наказу про від-
дання до суду і перелік осіб, які викликаються в суд; 3) призначення дня роз-
гляду справи. ІІ. Власне засідання суду: 1) відкриття засідання, 2) прочитання
наказу про віддання до суду, 3) пред’явлення обвинувачення, 4) пояснення
обвинуваченого (за бажанням), 5) постанова суду у разі, коли звинувачений
визнав себе винним, 6) допит свідків по одному, 7) читання показань свідків,
які не з’явились на суд на законній підставі, 8) останнє слово обвинуваченого,
9) вирок, 10) оголошення вироку.

Статутом про суди честі та Інструкцією суду честі Громади старшин 6-ої
Стрілкової дивізії було розмежовано юрисдикцію судів честі і карних судів
таким чином. Якщо в процесі розслідування справи судом честі виявиться, що
вчинок члена Громади підлягає карному суду, або коли виявиться, що член
Громади вчинив ще проступок, підлягаючий карному суду, необхідно припи-
нити розслідування справи і відповідні документи передати начальнику диві-
зії для початку карного суду. Якщо після розслідування справи карним судом
винесено виправдувальний вирок, окремі факти, розглянуті карним судом,
можуть служити предметом розгляду для суду честі Громади, оскільки сто-
суються порушення гідності звання старшини та члена Громади. Якщо вчинок
підпадає одночасно під компетенцію суду честі і карного суду, то після розслі-
дування і розгляду справи карним судом, справу належить розглянути і в суді
честі. Подробиці, які карний суд в вироці прийняв за докази, є для суду честі
обов’язковими. Якщо карним судом звинуваченого було позбавлено старшин-
ського рангу, подальше розслідування суду честі Громади виключалося. 

Нами узагальнено декілька категорій справ, які розглядалися судами честі
різних частин української армії.

1). Дисциплінарні справи – найпоширеніше – про образу старшин
(16.06.1921, 5.08.1921)10, при чому розглядали два види образи – образа на
словах і образа дією; відмова від виконання наказу старшини (справа № 76
19.04.1921–18.06.192111, справа № 78 24.04.1921–18.05.1921), за гру в карти
(справа № 90 16.05.1921–18.05.192112). Виключенням була справа про образу
Гонорової ради (справа № 71 6.04.1921–4.05.1921)13, адже факт образи цілої
частини, а не окремої персони мав розглядатися лише військовим судом (ст. 2
Статуту).

2). Справи за політичними звинуваченнями – балачки між повстанцями і
військовими, розповсюдження чуток14, в минулому служба в рядах
більшовицької армії15 тощо.

3). Шлюбно-сімейні справи – про дозвіл на вступ в церковний шлюб
(20.10.192116); про поручика Осауленко, який хотів взяти шлюб, будучи одру-
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женим та маючи 2-х дітей (31.05.1921); про вступ в законний шлюб, про
бажання вступити в шлюб з колишньою дружиною пор. О.

Як правило, в шлюбно-сімейних справах ставилася під сумнів можливість
для укладення шлюбу з позицій його відповідності старшинський гідності.

За характером рішення, які зустрічаються в практиці суду честі, умовно
можна поділити на дві групи – процесуальні та рішення по суті. До перших
переважно належали рішення, що справа не підлягає суду честі17. Однак,
навіть у таких випадках суд честі не обмежувався формальною відмовою, а
приймав рішення, щоправда не імперативного, а рекомендаційного характеру.
Наприклад «пропонувати в 24-годинний з часу оголошення постанови термін
вибачитись; зауважити, що при повторенні будуть вжиті самі рішучі заходи»18,
«запропонувати подати рапорт про видалення з частини» 19 тощо. До рішень
по суті можна віднести такі рішення: 1) виправдання, 2) догана, 3) видалення
зі служби20, 4) принесення вибачень. Іноді догана і принесення вибачень
могли застосовуватися разом. Щодо шлюбно-сімейних справ зустрічаються
рішення «схвалити» та «схвалити за умови» (наприклад, «суд честі не знайшов
причин порушаючих старшинську гідність при вступі в шлюб пор. Р. з п. О. і
постановив – пор. Р. може вступити в шлюб з п. О. по одержанню документів
про розлучення»).

Одними з найцікавіших та неоднозначних видаються нам рішення суду
честі про проведення поєдинку. В статуті «Про гонорові суди» на час війни
поєдинки заборонялись, так само під час полону і інтернування. Однак, зазна-
чалося, що у разі ображення військового цивільним, він не може битися на
поєдинку, але за ним залишається право шукати сатисфакції шляхом поєдинку
після війни21. Водночас у Положенні про суд честі 1-ої Запорiзької стрiлецької
дивiзiї вiйськ УНР міститься пункт: «якщо суд честі вирішить, що поєдинок
являється єдиним засобом задовольнити ображене лицарство старшини, суд
приймає рішення про необхідність поєдинку». В практиці суду честі Громади
старшин 6-ої Стрілкової дивізії зустрічається щонайменше два рішення про
необхідність проведення поєдинку як єдиного засобу для задоволення ображе-
ної гідності.

Видається, що наведене вище дає змогу нам зробити певні висновки та уза-
гальнення. Логічно було б припустити, і до цього, безумовно, є підстави, що в
заснуванні судів честі українські старшини орієнтувалися на досвід імпер-
ських армій. Однак існували й суттєві відмінності. По-перше, це можливість
організації судів честі при обраних самоврядних органах – Громадах старшин,
тоді як суди честі Німеччини, Австро-Угорщини та Росії існували лише при
різного рівня військових підрозділах та з’єднаннях. До речі, сама назва
органу – «громада» – є невипадковою та відсилає нас до громади як традицій-
ної самоврядної основи суспільного життя на українських територіях, почи-
наючи від Руської Правди (а може й раніше) і аж до конституційних проектів
кін. XIX ст.

Цікаво й те, що суди честі УНР розглядали справи абсолютно не прита-
манні для імперських офіцерських судів, однак цілком традиційні для козаць-
ких самоврядних судових органів. Зокрема йдеться про шлюбно-сімейні спра-
ви, відсоток яких серед інших справ є доволі помітним. 
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Можливо такою тяглістю традиційних історико-правових інститутів у сві-
домості та ментальності українських військовиків до певної міри можна пояс-
нити і збереження в нормативних документах та в суддівській практиці інсти-
туту поєдинку, який змістовно перетинається із традицією судового поєдинку
та суду Божого (обидва передають вирішення справи на розсуд вищого при-
родного авторитета) та який на цей час вже був заборонений та кримінально
переслідуваний у країнах Європи.

Загалом суд честі в УНР – це суд старшинського самоврядування, органі-
зований за корпоративним становим принципом, принципом обрання та відок-
ремленості від військово-судової організації. 

Деякі російські дослідники відносять суди честі до громадських організа-
цій, однак навряд чи з цим можна погодитися з огляду на таке. Принципова
відмінність відносин самоврядування від громадських організацій полягає в
наявності публічно-правового елементу. Адже навіть якщо судовий орган є за
своєю організацією недержавним утворенням, його правосуб’єктність не є
суто приватно-правовою, оскільки стосується, зокрема, і публічних відносин –
повноваження суду, імперативність та забезпеченість його рішень, певні аспек-
ти юрисдикції. До того ж, організаційна структура судів честі в УНР дає додат-
кові підстави оцінювати їх правовий статус як органів старшинського само-
врядування.
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Ivanova A. Yu. Judiciary of the officers’ self-government in the UNR Army
The paper, based on newly discovered archival documents, outlines the main aspects of

the place of the military self-government of the UNR army in military administration of the
UNR system. Particular attention is paid to the role and place of the judiciary of the military
self-government of the UNR Army, reviewed and summarized the regulatory framework and
the judicial courts of honor of various army divisions of the UNR period of the Ukrainian
revolution of 1917–1921.

It would be logical to assume, that the establishment of the Officers’ courts of honor reli-
ed on the experience of imperial armies. However, there are significant differences. First is the
ability of courts of honor at a self-selected bodies – the Officers’ Community, while the courts
of honor of Germany, Austria-Hungary and Russia exist only at different levels of military
units and formations. Incidentally, the very name of the body – he «community» – is not acci-
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dental and refers to a self-governing community as traditional foundations of social life on
Ukrainian territory.

Another interesting fact is that the courts of honor of UNR case considered absolutely not
appropriate for the imperial court officer, but it is traditional Cossack self-judiciary.
Specifically talking about marriage and family affairs, which percentage among other things
is quite noticeable.

Perhaps this continuity of traditional historical and legal institutions in the minds and
mentality of Ukrainian troops can explain the preservation of the regulations and the judicial
practice of the duels that substantially overlaps with the tradition of judicial duel and jud-
gment of God (both convey the resolution of the case at the discretion of the higher natural
authority) and which at this time was already forbidden and criminal persecution in Europe.

The Officers’ court of honor in the UNR is a self-organized court with the corporate and
caste principle, the principle of selection and separation of military and judicial organizati-
ons.

Some Russian researchers attribute courts of honor public organizations, but hardly can
agree with this. The principal difference between government relations of NGOs is available
in public law element. Even if the judicial authority is in its non-formation of the organizati-
on, its legal personality is not a purely private law, as regards in particular and public rela-
tions – the powers of the court and the security imperative of its decisions, certain aspects of
jurisdiction. In addition, the organizational structure of the courts of honor in the UNR pro-
vides additional reason to evaluate its legal status of petty government.

Key words: history of law, sources of law, Ukrainian revolution 1917–1921, military self-
government, judiciary in the UNR Army, the UNR army, courts of honor in the UNR Army.
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СПІЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 
І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА УРСР 

ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Стаття є спробою окреслити основні аспекти проблеми визначення ролі та місця
в системі джерел права Української РСР повоєнного періоду спільних актів уряду та
громадських організацій, з огляду на значну кількість таких нормативних актів, знач-
на частина з яких не була оприлюднена у Зібранні постанов і розпоряджень Уряду
УРСР через їх засекреченість. 

Ключові слова: історія права, джерела права, спільні нормативні акти державних
і громадських організацій, юридична сила, Центральний Комітет Комуністичної
Партії України, Рада Міністрів Української РСР, Українська Республіканська Рада
Професійних Спілок і Центральний Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді
України.

Музыка И. В. Совместные нормативно-правовые акты государственных орга-
нов и общественных организаций в системе источников права УССР послевоен-
ного периода

Статья является попыткой очертить основные аспекты проблемы определения
роли и места в системе источников права Украинской ССР послевоенного периода
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совместных актов правительства и общественных организаций, с учетом значитель-
ного количества таких нормативных актов, значительная часть которых не была
обнародована в Сборнике постановлений и распоряжений Правительства УССР в силу
их засекреченности.

Ключевые слова: история права, источники права, совместные нормативные
акты государственных и общественных организаций, юридическая сила, Центральный
Комитет Коммунистической партии Украины, Совет Министров Украинской ССР,
Украинский Республиканской Совет Профессиональных Союзов и Центральный
Комитет Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Украины.

Muzyka I. V. Joint legal acts of state bodies and public organizations in the system of
legal sources of URSR of the postwar period

The article is an attempt to outline the main aspects of the definition of the role and place
in the sources of law of the Ukrainian RSR of the postwar period common acts of government
and NGOs in view of the considerable amount of legislation, much of which was not published
in Soviet times.

Key words: history of law, sources of law, common regulations of state and public organ-
izations, legal force, the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, the Council
of Ministers of the Ukrainian RSR, the Ukrainian Republican Council of Trade Unions and
the Central Committee of the Leninist Young Communist League of Ukraine.

Нормотворчості громадських організацій в СРСР, й насамперед комуніс-
тичної партії, присвячено чимало праць. Ідеологічну, політичну, економічну й
соціальну мету та роль нормативних актів КПРС, комсомольських і профспіл-
кових організацій вивчали політологи, філософи, історики та економісти.
Серед юридичних досліджень найбільший інтерес становлять роботи істори-
ків права О. Г. Манова1 та С. А. Токміна2, а також низка статей відомих радян-
ських теоретиків С. С. Алексєєва3 та В. М. Корельського4. Зокрема, на важли-
ве місце в системі джерел радянського адміністративного права спільних актів
уряду та громадських організацій звертається увага в томі 1 підручника
«Адміністративне право України. Академічний курс»5. Разом з тим роль і
місце спільних нормативно-правових актів державних органів і громадських
організації у системі джерел права УРСР повоєнного періоду тривалий час
залишається малодослідженими.

Система джерел права Радянської України повоєнного періоду віддзерка-
лювала процес трансформації політичного режиму СРСР. Переважно особли-
вості її структури зумовлювалися політичною волею правлячої верхівки
КПРС. Як справедливо зазначає О. В. Пижиков, початок суспільно-політично-
го реформування радянського суспільства 50–60-х рр. базувався насамперед на
спробах виробити політику мирного співіснування й економічного конкуру-
вання з капіталістичною системою західних країн та побудувати соціально орі-
єнтовану економіку. Результати порівняння політико-економічних реалій двох
систем свідчили не на користь радянської, що спонукало партійне керівництво
посилити ідеологічний контроль за всім радянським суспільством, й насампе-
ред за інтелігенцією, та винаходити його нові методи6. 

Довести пріоритет радянського способу життя над західною моделлю мала
програма побудови безкласового комуністичного суспільства. У період підго-
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товки ХІХ з’їзду КПРС було завершено формування курсу на комуністичне
будівництво. На ХХІІ з’їзді КПРС у своїй доповіді М. С. Хрущов проголосив
про початок «розгорнутого будівництва комунізму» в СРСР, основні напрями
якого знайшли своє відображення у третій програмі КПРС, прийнятій на
цьому з’їзді. Передбачалося розширення участі громадських організацій і
об’єднань трудящих в законодавчій діяльності представницьких органів
Радянської держави, зокрема, надання права законодавчої ініціативи проф-
спілкам, комсомолу і іншим масовим громадським організаціям в особі їх
загальносоюзних і республіканських органів. Партія мала сприяти посиленню
участі профспілок у керівництві господарством, їх активній участі в проведен-
ні контролю над мірою праці і мірою споживання та підвищенні кваліфікації й
поліпшенні умов праці і побуту робітників і службовців, охороні матеріальних
інтересів і прав трудящих. Передбачалося, що розвиток соціалістичної дер-
жавності поступово призведе до перетворення її в суспільне комуністичне
самоврядування, в якому об’єднаються Ради, професійні, кооперативні та інші
масові організації трудящих. Очікувалося, що державні органи планування та
обліку, керівництва господарством і розвитком культури втратять політичний
характер і стануть органами громадського самоврядування. Комуністичне сус-
пільство мало стати високоорганізованою співдружністю людей праці з єди-
ними загальновизнаними правилами комуністичного гуртожитку, дотримання
яких стане внутрішньою потребою і звичкою всіх людей. Висловлювалася
впевненість, що історичний розвиток неминуче приведе до відмирання держа-
ви за умови побудови розвиненого комуністичного суспільства та перемоги і
зміцнення соціалізму на міжнародній арені7.

Попри їх переважну утопічність в умовах узурпації влади компартією намі-
чені шляхи демократизації та лібералізації політичного режиму наштовхнули-
ся на різкий спротив керівництва КПРС та партійної номенклатури.
Партапаратники були незадоволені, по-перше, поділом в 1962 році партійних
організацій на промислові та сільські, так як, на їхню думку, це породжувало
плутанину і безлад, послаблювало зв’язок промисловості з сільським госпо-
дарством, а також могло призвести до утворення селянської партії есерівсько-
го типу. По-друге, для партійної бюрократії створювали серйозну загрозу
запроваджені в 1961 році на XXII з’їзді КПРС норми систематичного онов-
лення всіх органів партії. По-третє, номенклатуру дратували часті і різкі
нападки на партійних чиновників. Ці та інші чинники стали причиною гострої
критики на адресу М. С. Хрущова з боку Президії ЦК КПРС та компартійного
керівництва союзних республік. Зокрема, найбільш налякали партійне керів-
ництво думки, висловлені ним на Президії ЦК КПРС на початку жовтня
1964 року: «Що добре, так це те, що парткоми тепер на задньому плані. Скрізь
мені впродовж поїздки виставляли начальників виробничих управлінь. Це
дуже добре. Значить, зробили висновки з моєї записки». З цього приводу в
доповіді Президії ЦК КПРС на жовтневому пленумі 1964 р. зазначалося: «Але
хіба пристало, товариші, партійному керівнику радіти тому, що парткоми на
задньому плані? Усно він навіть пропонував загалом ліквідувати виробничі
парткоми, мати замість них начальників політвідділів в ранзі заступника
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начальника колгоспно-радгоспного управління. А недавно сказав, що, можли-
во доцільно взагалі ліквідувати виробничі управління. Але це означає, що
треба ліквідувати і партійні органи на селі. Ось до чого договорився»8.

Наслідком цього стало змішення М. С. Хрущова з посади першого секрета-
ря ЦК КПРС та Голови Ради Міністрів СРСР та посилення контролю ЦК КПРС
та ЦК Компартій союзних республік не лише за діяльністю громадських орга-
нізацій, а й за урядами та державними органами. Це призвело, як неодноразо-
во зазначалося різними дослідниками цієї проблеми, до ситуації, коли
Політбюро ЦК СРСР та ЦК союзних республік фактично повністю перебрали
на себе функції та повноваження урядових та інших державних органів, прий -
маючи рішення навіть з найдрібніших питань. Частина з них втілювалася у
спільних актах партійних і державних органів та громадських організацій.
Тобто, попри проголошення у третій програмі КПРС курсу на демократизацію
і лібералізацію, фактично тривала повна узурпація влади партійними органами. 

У зв’язку з цим, особливе й надзвичайно важливе місце в системі джерел
права УРСР повоєнного періоду продовжували посідали спільні акти громад-
ських організацій – ЦК КПРС, ЦК КПУ та Президії або Секретаріату ВЦСПС,
Української Республіканської Ради Професійних Спілок і державних органів
(уряду, державних комітетів, окремих міністерств). 

За суб’єктами нормотворчості ці нормативні акти можна поділити на кіль-
ка груп. Найбільшу кількість складають спільні постанови Центрального
Комітету КП України і Ради Міністрів Української РСР. Наприклад, лише про-
тягом 1971 р. було опубліковано 17 таких постанов9. 

Значну кількість складають спільні постанови Ради Міністрів Української
РСР і Української Республіканської Ради Професійних Спілок. Наприклад,
Постанова Ради Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради
Професійних Спілок «Про умови оплати праці і преміювання працівників
служби побуту Української РСР від 10 червня 1966 року № 44810. 

Невелику кількість складають важливі за значенням спільні постанови
Центрального Комітету КП України, Президії Верховної Ради Української РСР,
Ради Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради Професійних
Спілок та Центрального Комітету КП України, Президії Верховної ради
Української РСР, Ради Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради
Професійних Спілок та ЛКСМ України. Прикладом є постанови Центрального
Комітету КП України, Ради Міністрів Української РСР, Української
Республіканської Ради Професійних Спілок «Про додаткові заходи по закріп-
ленню в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах
працівників, зайнятих у тваринництві» від 3 червня 1982 року № 31711;
Центрального Комітету КП України Ради Міністрів Української РСР,
Української Республіканської Ради Професійних Спілок «Про заходи по
подальшому поліпшенню санаторно-курортного лікування та відпочинку тру-
дящих і розвитку мережі здравниць профспілок» від 9 лютого 1982 року
№ 7412; Центрального Комітету КП України, Президії Верховної ради Україн -
ської РСР, Ради Міністрів Української РСР і Української Респуб ліканської Ради
Професійних Спілок «Про організацію республіканського соціалістичного
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змагання на честь 100-річчя народження В. І. Леніна і про заходи заохочення
переможців у цьому змаганні» від 21 листопада 1969 року № 64113;
Центрального Комітету КП України, Президії Верховної ради Української РСР,
Ради Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради Професійних
Спілок «Про заснування пам’ятних Червоних прапорів Центрального
Комітету КП України, Президії Верховної ради Української РСР, Ради
Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради Професійних Спілок» від
11 грудня 1068 року № 79814.

Окрему групу складають спільні нормативні акти державних комітетів та
Української Республіканської Ради Професійних Спілок, а також інші анало-
гічні нормативні акти.

Недослідженою залишається проблема поширення дії спільних актів
Центрального Комітету КПРС, Ради Міністрів СРСР, Державного комітету
СРСР з праці і соціальних питань, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ на територію України,
частина з яких дублювалася відповідними українськими постановами.

Зокрема, малодослідженим залишається питання прийняття спільних
постанов в порядку виконання постанов Центрального Комітету КПРС, Ради
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. Наприклад, постанови Центрального
Комітету КПРС, Президії Верховної Ради Української РСР і Ради Міністрів
УРСР «Про організацію виконання постанови Центрального Комітету КПРС,
Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР від 19 березня 1981 року
№ 292 «Про дальше підвищення ролі Рад народних депутатів у господарсько-
му будівництві» від 28 квітня 1981 року № 22115; Центрального Комітету КП
України, Ради Міністрів Української РСР, Української Республіканської Ради
Професійних Спілок і ЦК ЛКСМ України «Про роботу партійних, профспіл-
кових і комсомольських організацій, радянських і господарських органів рес-
публіки у зв’язку з постановою Центрального Комітету КПРС, Ради Міністрів
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про Всесоюзне соціалістичне змагання за
успішне виконання і перевиконання завдань одинадцятої п’ятирічки» від
14 квітня 1981 року № 18316. 

Найважливішу роль безумовно відігравали спільні постанови ЦК Компартії
України та Ради Міністрів Української РСР. Практика спільного прийняття
постанов партії і уряду була започаткована ще на початку 30-х років. Зокрема,
на ідейно-політичному аспекті норм радянського права наголошував автор
популярного у свій час підручника з теорії держави і права, виданого ще
1948 р., професор А. І. Денисов: «Загальнонародне право, з одного боку, закріп-
лює вже досягнуті успіхи в усіх галузях економічного, політичного, соціально-
го і культурного життя радянського суспільства, з іншого – активно впливає на
вирішення завдань побудови зрілого комуністичного суспільства, завдань внут-
рішньої і зовнішньої політики КПРС і Радянської держави»17. 

У повоєнний період так званого розгорнутого будівництва комунізму, у
зв’язку із «зростанням керівної і організуючою ролі Комуністичної партії в
комуністичному будівництві», кількість спільних постанов ЦК КРПРС й ЦК
компартій союзних республік та урядів СРСР і союзних республік збільшила-
ся у кілька разів. Пояснення цьому факту міститься у статті одного з провід-
них радянських теоретиків права  С. С. Алексєєва  «Радянське  право  як  засіб
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здійснення політики КПРС», опублікованій у травні 1977 р. Зокрема, в ній
зазначалося, що радянське право тому є найважливішим засобом здійснення
політики КПРС, що воно виступає необхідним і високозначимим компонентом
соціалістичної політичної системи, в якій комуністична партія здійснює свою
діяльність як партія, правляча через радянські органи, в рамках Радянської
конституції, виходячи з необхідності того, щоб жодне рішення жодної місцевої
влади не розходилося із законом. При такому підході радянське право розгля-
дається в органічному зв’язку з формуванням і дією всіх ланок політичної сис-
теми, зокрема, політичних механізмів, які ефективно забезпечують керівну
роль Комуністичної партії в соціалістичному суспільстві»18. Інший російський
дослідник О. Г. Манов, у своїй дисертації, захищеній десятьма роками пізні-
ше, також зазначав, що спільні постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР є
одним із засобів нормативно-правового закріплення політики партії, який слу-
гує підвищенню суспільно-політичної активності мас, посиленню авторитета
відповідних нормативно-правових приписів, усуненню можливостей фор-
мальних колізій між нормами права й партійними директивами19. 

Докладний аналіз особливостей та юридичного значення норм таких нор-
мативно-правових актів міститься у статті В. М. Корельського, який наголо-
шував, що спільні постанови ЦК КПРС та Радянського уряду відрізняються
від звичайних директив партії нормативно-правовим характером, містять не
тільки рекомендаційні а й імперативні норми, а також поради й заклики і є по
суті єдиними партійно-правовими нормами, вольовий зміст яких зумовлений
єдністю волі партії й уряду. Пряме й безпосереднє вираження волі партії у пар-
тійно-правових нормах надає їм політичної загостреності та підвищує наукову
обґрунтованість. На думку В. М. Корельського, партійні норми мають багат-
ший зміст, ніж норми, що їх видає Рада Міністрів СРСР, в силу чого вони
поширюють свою дію на значно більш широке коло осіб і є обов’язковими як
для державних органів, так і для партійних організацій та громадських органі-
зацій, які працюють під керівництвом КПРС. Спільні постанови надають конк-
ретності й цілеспрямованості та підвищують рівень партійного контролю за
діяльністю державних органів, на які покладається юридичний обов’язок і від-
повідальність за точне й неухильне виконання цих спільних постанов, оскіль-
ки посадові особи державних органів можуть нести і партійну відповідаль-
ність. Види партійного впливу і санкції партійно-правових норм можуть бути
різноманітними й конкретизуватися іншими партійними або правовими нор-
мами20.

Аналіз змісту цих актів, на нашу думку, дає підстави стверджувати, що
вони переважно містили первинні (абстрактні) норми загальнообов’язкового
характеру, які згодом конкретизувалися виконавчими органами влади у при-
йнятих ними підзаконних актах. Тобто, фактично такі спільні постанови були
актами вищої юридичної сили нарівні з законами, прийнятими вищим законо-
давчим органом. Наприклад, такими є норми спільних постанов Центрального
Комітету КП України і Ради Міністрів Української РСР «Про реорганізацію
управлінь по транспортному освоєнню малих річок при виконкомах
Волинської і Рівненської обласних Рад депутатів трудящих у Стир-Горинське
управління по транспортному освоєнню малих річок» від 3 травня 1952 р.
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№ 122521, «Про переведення на скорочений робочий день і про впорядкуван-
ня заробітної плати працівників підприємств і будов вугільної і сланцевої про-
мисловості» від 26 травня 1958 р. № 69822; «Про переведення на семигодин-
ний робочий день і про впорядкування заробітної плати працівників чорної
металургії» від 30 вересня 1958 р. № 132923; «Про дальше вдосконалення сис-
теми професійно-технічної освіти Української РСР» від 24 липня 1972 року
№ 34424 та багатьох інших, які конкретизувалися Радою Міністрів УРСР у
додаткових Положеннях, Розмірах доплат, Переліках, Заходах та інших підза-
конних нормативних актах. 

Зокрема, В. М. Корельський також зазначав, що нерідко вищі органи гро-
мадських організацій на основі та на виконання спільних постанов приймають
свої акти, в яких визначають конкретні завдання і намічають заходи, що випли-
вають з відповідних постанов партії і уряду. Найчастіше такі постанови при-
ймають профспілкові і комсомольські організації. За партійно-правовими нор-
мами стоїть можливість державного примусу в разі їх порушення. Громадські
ж організації (за винятком кооперативних) беруть участь в реалізації цих норм,
тому що в статуті кожної громадської організації записано, що дана організа-
ція зобов’язується проводити в життя рішення партії25.

На користь думки, що спільні постанови уряду і ЦК фактично були актами
вищої юридичної сили поряд з законами свідчить також той факт, що певні
групи таких постанов, які регулювали відносини в окремих важливих сферах
життя суспільства, втрачали чинність після прийняття відповідних кодексів.
Наприклад, постанова Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів
Української РСР «Про зміни і визнання такими, що втратили силу і зміну
постанов Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів Української
РСР в зв’язку з введенням в дію нових Кримінального і Кримінально-проце-
суального кодексів Української РСР» від 28 березня 1961 року № 48826. Інша
спільна постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР «Про визнан-
ня такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР у зв’язку з постановою ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 28 травня 1981 року № 290 «Про заходи по дальшому
поліпшенню проектно-кошторисної справи» від 6 жовтня 1983 року № 42227

була прийнята у зв’язку з введенням в дію Житлового кодексу УРСР28.
Наведемо далеко неповний перелік питань, які регулювалися спільними

постановами Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів
Української РСР: 

1. Розвиток промисловості й сільського господарства, господарське керів-
ництво. Наприклад, постанови «Про проведення збирання врожаю і заготівель
сільськогосподарських продуктів у колгоспах, МТС і радгоспах Української
РСР у 1956 р. Від 29 червня 1956 р. № 73129; «Про невідкладні заходи по подо-
ланню відставання шахтного будівництва в Українській РСР» від 8 жовтня
1956 р. № 140030; «Про заходи по поліпшенню організації матеріально-техніч-
ного постачання народного господарства» від 23 травня 1958 р. № 56531; «Про
утворення Українського республіканського об’єднання Ради Міністрів
Української РСР по продажу сільськогосподарської техніки, запасних частин,
мінеральних добрив та інших матеріально-технічних засобів, ремонту і вико-
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ристанню машин у колгоспах і радгоспах та організації будівництва в колгос-
пах («Укрсільгосптехніка»)» від 28 лютого 1961 року № 25732.

2. Питання робочого часу й оплати праці. Зокрема, постанови «Про пере-
ведення на семигодинний робочий день і про впорядкування заробітної плати
працівників підприємств по виробництву залізобетонних та бетонних виробів
і конструкцій» від 16 вересня 1958 р. № 133433; «Про переведення на семи- і
шестигодинний робочий день і про впорядкування заробітної плати працівни-
ків підприємств по видобутку графіту, озокериту і солі по Українській РСР»
від 20 вересня 1958 р. № 132234; «Про переведення на семигодинний робочий
день і про впорядкування заробітної плати працівників чорної металургії» від
30 вересня 1958 р. № 132935; «Про переведення на семигодинний робочий
день і про впорядкування заробітної плати працівників підприємств хімічної
промисловості Української РСР» від 20 вересня 1958 р. № 133036. 

3. Покращення медичного й побутового обслуговування населення, розви-
ток торгівлі. Наприклад, «Питання організації союзно-республіканського
Міністерства хлібопродуктів Української РСР» від 12 червня 1956 р. № 63137;
постанова «Про заходи по дальшому поліпшенню охорони здоров’я і розвитку
медичної науки в Українській РСР» від 8 жовтня 1968 року № 52538.

4. Розвиток капітального будівництва, впорядкування індивідуального та
кооперативного житлового будівництва. Наприклад, постанови «Про заходи по
забезпеченню капітального будівництва кадрами» від 28 лютого 1968 року
№ 10739; «Про розширення виробництва черепиці в Українській РСР» від
9 серпня 1956 р. № 93740; «Про зміни і визнання такими, що втратили силу
постанов Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів Української
РСР в зв’язку з упорядкуванням витрачання коштів на капітальне будівництво
здійснюване понад державний план за рахунок нецентралізованих джерел
фінансування» від 30 березня 1961 року № 42141.

5. Покращання підбору і підготовки наукових кадрів. Наприклад, постано-
ва «Про поліпшення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в
Українській РСР» від 6 лютого 1968 року № 6342.

6. Розвиток та удосконалення загальної та спеціальної освіти. Наприклад,
постанова «Про доповнення постанови ЦК КП України і Ради Міністрів
Української РСР від 22 березня 1960 року № 419 «Про організацію шкіл з про-
довженим днем» від 3 квітня 1961 року № 47343.

7. Розвиток і удосконалення законодавства. Наприклад, постанова «Про
план підготовки законодавчих актів Української РСР і постанов Уряду
Української РСР на 1983-1985 роки» від 5 вересня 1983 року № 37544. 

Відповідно до наведеного, слід погодитися з висновками О. Г. Манова про
те, що комуністична партія в СРСР володіла законодавчою владою, яку реалі-
зувала як самостійно, так і спільно з органами державної влади і управління45.

Таким чином, не зважаючи на їх значну кількість, важливу роль і значення,
до сьогодні спеціально не вивчалася роль і місце в системі джерел права пово-
єнної УРСР спільних постанов державних органів влади і громадських органі-
зацій, як опублікованих, так і тих, що зберігаються в архівосховищах.
Заповнення цієї лакуни сприятиме повнішому і об’єктивнішому відтворенню
історико-правової реальності та усуненню недостатньо обґрунтованих оцінок
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щодо особливостей та системи різноманітних форм буття українського права в
різних конкретно-історичних умовах.
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Muzyka I. V. Joint legal acts of state bodies and public organizations in the system of
legal sources of URSR of the postwar period

The article is an attempt to outline the main aspects of the definition of the role and place
in the sources of law of the Ukrainian SSR of the postwar period common acts of government
and NGOs in view of the considerable amount of legislation, much of which was not published
in Soviet times and awaits its researchers.
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Investigated the nature, content and validity of the joint acts of the government and NGOs.
Done detailed analysis of the characteristics and legal value of the rules of regulations.
Analysis of the content of these acts gave reason to believe that they mainly contain primary
(abstract) rules of compulsory nature, which are then more specific executive authorities to
have adopted by-laws. That is, in fact, these joint decisions were acts of higher legal force
along with the laws adopted by the supreme legislative body.

Found that of the Soviet government and NGOs different from normal directives party reg-
ulatory nature, contain not only reference but mandatory rules and advice and appeals and is
essentially the only party legally established, strong-willed contents of which are caused by
the unity of the will of the party and government.

The system of legal sources of Soviet Ukraine postwar period reflected the transformation
of the political regime of the USSR. Preferably, especially its structure conditioned by the
political will of the ruling elite Communist Party.

The list of issues that are regulated by joint resolutions of the Council of Ministers of the
Ukrainian SSR and NGOs: the development of industry and agriculture, business manage-
ment; issues of working hours and wages; improving health and community services, trade;
development of capital construction, organizing individual and cooperative housing; improve
the selection and training of scientific personnel; development and improvement of general
and special education; development and improvement of legislation.

Key words: history of law, sources of law, common regulations of state and public organ-
izations, legal force, the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, the Council
of Ministers of the Ukrainian RSR, the Ukrainian Republican Council of Trade Unions and
the Central Committee of the Leninist Young Communist League of Ukraine.

УДК 34(091)(72); 902(72)
О. О. МАЛИШЕВ

кандидат юридичних наук

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК АРХЕОЛОГІЧНОГО ПРАВА МЕКСИКИ

У статті розглядається історія законодавства Мексики про охорону археологічної
спадщини від перших цивілізацій на території цієї країни до сьогодення. Аналізується
історичне формування особливого правового статусу археологічних пам’яток в рамках
мексиканської культурної спадщини загалом, а також історична зумовленість мекси-
канської централістської моделі завідування археологічним надбанням в умовах феде-
ративної держави. Звертається увага на віднесення мексиканським законодавством до
археологічних пам’яток усіх пам’яток доіспанської доби, незалежно від методів їх
дослідження, що певним чином впливає на предмет археологічної науки в цій країні.

Ключові слова: законодавство Мексики, пам’ятки археології, археологічні розкоп-
ки, ацтеки, Конкіста.

Малышев А. О. Историческое развитие археологического права Мексики
В статье рассматривается история законодательства Мексики об охране архео-

логического наследия от первых цивилизаций на территории данной страны до совре-
менности. Анализируется историческое формирование особого правового статуса
археологических памятников в рамках мексиканского культурного наследия в целом, а
также историческая обусловленность мексиканской централистской модели заведо-
вания археологическим достоянием в условиях федеративного государства.
Обращается внимание на отнесение мексиканским законодательством к археологиче-
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ским памятникам всех памятников доиспанской эпохи, независимо от методов их
исследования, что особым образом влияет на предмет археологической науки в этой
стране.

Ключевые слова: законодательство Мексики, памятники археологии, археологиче-
ские раскопки, ацтеки, Конкиста.

Malyshev O. O. Historical development of the Mexican archaeological law
This article is devoted to research the history of the Mexican legislation on archaeologi-

cal heritage protection from the times of first civilizations on the territory of that country to
the nowadays. Historical shaping of the special legal status of the archaeological monuments
as a part of the Mexican cultural heritage and historical conditionality of the Mexican cen-
tralist model of archaeological heritage management in the framework of a federal state are
analyzed. Attribution of all pre-Hispanic monuments to the archaeological monuments in
compliance with the Mexican law is accentuated. 

Key words: Mexican legislation, archaeological monuments, archaeological excavations,
Aztecs, Conquista.

У контексті викликів для царини охорони археологічної спадщини в
Україні, які висуває наш час, у цій статті ми проаналізуємо відповідний досвід
Мексики як країни, що є багато в чому репрезентативною для латиноамери-
канського регіону. Відповідна проблематика, наскільки нам відомо, досі сис-
темно не досліджувалась в межах української історико-правової науки.
Мексика, сама не будучи взірцем демократії та економічного процвітання,
зуміла вибудувати самобутню й доволі ефективну систему охорони археоло-
гічного надбання. Попри велику протяжність території, тисячі археологічних
зон, а також федеративний устрій Мексики, управління археологічною спад-
щиною тут перебуває у виключній компетенції центрального уряду, що відріз-
няється від відомого нам досвіду європейських країн і має під собою не лише
утилітарне, а й міцне ідеологічне та історичне підґрунтя.

На території Мексики ще до приходу іспанських конкістадорів існував ряд
самобутніх цивілізацій, які в масовій свідомості прославилися дещо геростра-
тівським ставленням до спадщини попередніх поколінь. Мексиканський
науковець і державний діяч А. Герц Манеро зазначав: «у Мексиці від доіспан-
ських часів імперативом поведінки, що передавався прийдешнім поколінням,
було безперервне знищення культурної спадщини»1. Відповідний імператив, на
думку вченого, досі тяжіє над народом Мексики, з чим доводиться рахуватись.
Практика масштабних руйнувань ацтеками гробниць і навіть цілих міст попе-
редніх державних режимів і підкорених племен була пов’язана з насадженням
власної есхатологічної моделі. Разом з тим такі поодинокі факти як, наприк-
лад, знаходження матеріальних цінностей теотіуаканського походження у
ацтецьких похованнях2 породжують певну неоднозначність в питанні оцінки
пам’яткоохоронного менталітету народів доколумбової Америки. Мекси кан -
ський юрист Х. Ц. Олівé Негрете робить висновок про те, що питання збере-
ження культурного надбання у ацтеків мали належати до сфери релігії й були
віднесені до компетенції жерців від того часу, коли в часи правління
Несауалькойотля у місті Тескоко була утворена Рада музики та співів, яка віда-
ла питаннями культури загалом3.
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Відкриття Америки Х. Колумбом вдалим для Іспанії чином співпало з
обранням на папський престол у Римі кардинала і архієпископа Валенсії
Р. Борджіа. Новий папа Олександр VI низкою документів, серед яких найвідо-
мішою є Булла Inter caetera від 3 травня 1493 р.4, поквапився назавжди закрі-
пити за королями Іспанії населені язичниками нові землі та острови, що у
тодішньому розумінні не мали легітимного власника. 

Землі сучасної Мексики у той час було включено до намісництва Нова
Іспанія. Запровадження іспанської культури і християнства здійснювалось
доволі жорстко. Укази королів від 1523, 1538, 1551 рр. покладали на намісни-
ків і губернаторів Індій обов’язок нищити язичницьких ідолів, вівтарі, храми
та святилища. Законодавство щодо американських провінцій Іспанії згодом
було консолідоване у Рекопіляції законів Індій, перше видання якої було надру-
коване 1680 р. Збірка поділялася на книги, титули та окремі закони. Кожен із
«законів», утім, часто є компіляцією з кількох правових актів, які вказуються в
посиланнях5. 

У розвиток Олександрових булл було прийнято низку королівських указів,
спрямованих передусім на заборону відчуження від кастильської корони «на
користь певної персони» як нових земель і островів загалом, так і будь-яких їх
частин: міст, маєтків та поселень. Можливе рішення когось із наступних суве-
ренів щодо зміни права власності на «Західні Індії», загалом чи в певній час-
тині, в цих актах визнавалося наперед нікчемним6. До теми археологічного
права найближчим є 12-й титул Книги VIII Законів Індій, який складався з 
8-ми законів. Ці закони містять норми римського права щодо права на скарб,
дещо повторюючи положення іспанських законів Семи Партид (XIII ст.).
Розпорядженням імператора та імператриці від 3 лютого 1537 р. передбачала-
ся обов’язкова реєстрація усіх знайдених скарбів перед провінційними чинов-
никами королівської скарбниці. Брак такої реєстрації позбавляв права на час-
тину скарбу осіб, які його знайшли7. Найвідоміший фахівець з права Індій
Х. де Солóрсано Перейра (1575–1655 рр. життя) у своєму трактаті говорить
також про необхідність попереднього отримання королівської ліцензії на
пошук скарбів8.

Згідно із законами Індій скарб підлягав поділу в натурі. Знахідки з золота,
срібла, міді, свинцю та олова законодавство зобов’язувало переплавляти на
зливки, що робило неминучим знищення унікальних витворів мистецтва. Зі
скарбу з золота чи срібла спочатку мало вираховуватись мито (derechos) –
1,5 % скарбу (або 1 % у випадку міді, олова та свинцю) на користь ливаря, оці-
нювача та маркувальника. Потім віднімалася так звана кінта (quinta), тобто
п’ята частина скарбу на користь короля. Насамкінець ще половина від полови-
ни (mitad por medio) решти скарбу мала сплачуватись до королівської скарбни-
ці9. Указ короля Феліпе ІІ від 15 червня 1573 р. прирівняв у відповідних пра-
вах індіанців, які виявляли скарби, до іспанців, оскільки індіанці, не маючи
певності правового статусу, часто побоювалися викопувати відомі їм скарби та
повідомляти про них10.

Влада, Церква і юридична наука зайняли доволі гнучку позицію щодо
пошуку скарбів, пов’язаного з розоренням місць поховань. За свідченням
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Солóрсано, Рада Індій ніколи не ставила під сумнів законність цих дій, але
вимагала перепоховання людських решток, оскільки на Другому консиліумі в
Лімі (Перу) у 1567 р. було постановлено заборону розорювати навіть язич-
ницькі захоронення. Щодо допустимості самого по собі порушення спокою
померлих, Солóрсано посилається на візантійський Кодекс Феодосія, де зазна-
чалося, що храми язичників та все, що в них знаходиться, належать державі
або приватним особам чи церквам, яким знайдене може бути подаровано. Крім
того, правником наводиться один з листів римського письменника Касіодора
(V–VI ст. н. е.), де з метою вилучення матеріальних цінностей визнавалося
правомірним розкопування не лише могил язичників, а й християн: «ми зро-
бимо добро, дістаючи їх, приймаючи та витрачаючи на публічні потреби, бо
в цьому виявляється не жадібність, а справедливість… щоб не віддати скар-
би прахові мертвих; і якщо доведеться силоміць рушити їх тіла, то слід їх у
пристойному положенні покрити землею знову, і щоб мали спокій та спочи-
нок, але не марні багатства, адже разом з життям вони втрачають необ-
хідність і потребу володіти й торгувати ними»11.

Ставлення іспанців до аборигенних культур з часом пом’якшувалось.
Креоли та метиси, що населяли американські намісництва, також поступово
почали прагнути до самовизначення. У 1636 р. при Раді Індій була запровад-
жена посада старшого хроніста, в обов’язки якого входило «записування істо-
рії кожної провінції, її звичаїв, ритуалів, старожитностей, фактів і подій, з
визначенням їх причин, мотивів і обставин для того, щоб із минулого можна
було брати приклад на майбутнє»12. Завершення колоніальної епохи позначи-
лося визначним археологічним відкриттям. У 1790 р., при закладенні бруківки
на центральній площі столиці Нової Іспанії – міста Мехіко, було виявлено
Камінь сонця (широковідомий сьогодні як «Ацтецький календар») та кам’яну
скульптуру богині Коатлікуе. Першим дослідником знахідок став відомий
новоіспанський вчений А. Леон і Гама, який послідовно відстоював загаль-
носвітову цінність виявлених каменів, на тлі зусібічних пропозицій щодо пере-
захоронення цих язичницьких предметів13. У цей час стають помітними й
пам’яткоохоронні інтенції центрального іспанського уряду. 6 липня 1803 р.
побачила світ Королівська грамота щодо способу збирання та збереження дав-
ніх пам’яток, якою було започатковано законодавчу охорону культурної спад-
щини на півострівній Іспанії14. 

Мексика при цьому поступово вступала до тривалої й буремної епохи воєн
за власну державність. Вже незабаром після проголошення Мексики республі-
кою у 1822 р. і прийняття 4 жовтня 1824 р. першої Федеральної Конституції
уряд перейнявся питанням створення власного музею. Мексиканський музей
як перша пам’яткоохоронна та археологічна інституція був створений на під-
ставі Декрету Конгресу від 21 листопада 1831 р.15 У той самий день з’явився
Декрет віце-президента республіки А. Бустаманте щодо створення наукового
органу, який би опікувався сферами старожитностей, продуктів промисловос-
ті, природничої історії та ботанічного саду16.

З самого початку у структурі Мексиканського музею було виокремлено
Департамент старожитностей. Згодом, Законом про народну освіту 1833 р.
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музей було визнано незалежним від Університету Мехіко, в структурі якого
цей заклад раніше було створено. У 1843 р., за часів правління партії консер-
ваторів, музей було приєднано до Гірничого коледжу, а в період вторгнення
військ США у 1847 рр. інституція змушена була тимчасово припинити діяль-
ність, передавши колекції на зберігання приватних осіб17. 

Подальший розвиток Мексики був значною мірою пов’язаний з владою
ліберальної партії. Важливою віхою стало прийняття другої Конституції
Мексики у 1857 р. Цій Конституції було властиве не іспанське, а романо-фран-
цузьке розуміння приватної власності, з пріоритетом індивідуального інтересу
над загальним18. Крім того, проголошувалось відокремлення церкви від дер-
жави, за чим слідувало законодавство щодо націоналізації церковного майна.
Поставало питання про збереження відповідних цінностей і архівів. У 1862 р.
Президент Мексики Б. Хуарес представив свій проект Закону про пам’ятки19.
Разом з тим після вторгнення в Мексику французьких військ Наполеона ІІІ і
проголошення Мексиканської імперії, на чолі з австрійцем Максиміліаном
Габсбурґом, окупаційна влада провадила системну роботу з вивезення мекси-
канських історичних цінностей за кордон. При цьому було здійснено й ряд
прогресивних законодавчих кроків, хоча територіально вони мали доволі
локальне значення. 16 липня 1864 р. Імперське міністерство колонізації, про-
мисловості та торгівлі видало короткий циркуляр, де констатувався прикрий
факт руйнування археологічних пам’яток, з огляду на що на префектуру покла-
дався обов’язок збереження зазначених об’єктів «у належному стані та з
належною повагою»20. Наказом імператора від 24 листопада 1864 р. були забо-
ронені розкопки давніх пам’яток і вилучення з них навіть найменших час-
тин21. У 1865 р. імператор відновив діяльність Мексиканського музею, якому
було надано місце у Монетному палаці та надано нову назву – Публічний
музей природничої історії, археології та історії22. 

У 1867 р. у Мексиці було відновлено республіканський лад і до влади повер-
нувся Б. Хуарес, який, утім, помер у 1872 р. Після перевороту в 1876 р. розпо-
чався 35-річний період правління генерала Порфіріо Діаса, що отримав назву
Порфіризму. Ця доба стала ключовою для становлення археологічного права
Мексики. З політичного боку суто диктаторський режим П. Діаса намагався
продовжувати економічну політику попередніх урядів. Ліберальний політич-
ний вектор, закладений Конституцією 1857 р., проявився в Законі про надра
1884 р. та Цивільному кодексі 1884 р., які допускали й гарантували права при-
ватної власності на надра й скарби, загалом не враховуючи потреб охорони
археологічної спадщини23. Втім, забезпечення політичної стабільності через
консолідацію мексиканського суспільства, потребувало створення національно-
го міфу з опертям передусім на давню історію і археологію, яка через це набу-
ла політичної ваги. Індіанське населення у цей період, будучи ядром опозиції
диктатури П. Діаса, зазнавало жорстоких репресій, що не заважало пропагува-
ти доколумбову культуру на державному рівні. З іншого боку, політика
Порфіризму сповідувала принцип «мала політика й велике урядування». В
археологічній царині це вилилося у таке явище як археологічна бюрократія24. 

Все почалося з того, що 17 жовтня 1885 р. президент П. Діас створив у
структурі Секретаріату юстиції та народної освіти посаду інспектора та кон-
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серватора археологічних пам’яток. На цю посаду від самого початку був при-
значений родич президента, колишній капітан кавалерії Леопольдо Батрес,
який згодом створив навколо себе справжню археологічну агенцію, за якою
закріпилася назва Інспекції та консервації археологічних пам’яток
Мексиканської республіки. На місцях інспекція залучала до роботи місцевих
землевласників і священників, які у статусі «консьєржів» інспекції здійснюва-
ли нагляд за певними пам’ятками25. 

За цієї доби зроблено й важливі кроки для окреслення законодавчого ста-
тусу археологічних об’єктів. Законом щодо зайняття та відчуження земель пус-
товщин 1894 р. встановлено заборону на відчуження із державної власності
земель, на яких перебували рештки пам’яток (ruinas monumentales)26. 3 червня
1896 р. був прийнятий Декрет Конгресу, яким уряду було надано повноважен-
ня з надання дозволів приватним особам на археологічні розкопки. Концесія
для розкопок на державних землях не мала перевищувати 10 років. За провад-
женням розкопок мав стежити урядовий делегат. Декретом передбачалося, що
всі знахідки, набуті в процесі розкопок, є власністю національного уряду, хоча
й допускалося право приватної власності на нерухомі пам’ятки і археологічні
місця27. У 1897 р. було видано ще один Декрет Конгресу, яким вперше всі
археологічні пам’ятки було визнано власністю нації. Дослідження й викорис-
тання пам’яток допускалося лише за згодою центрального уряду.
Передбачалося створення Археологічної карти республіки. Встановлювалась
заборона вивезення рухомих мексиканських старожитностей закордон. Уряду
надавалося право здійснювати експропріацію приватних земель, у межах
«поверхневого простору», достатнього для збереження археологічних
пам’яток28. Відповідні експропріації дійсно широко практикувалися владою,
що певним чином сприяло й зростанню революційної напруги.

У 1905 р. урядом була розпочата грандіозна реставрація давнього ацтець-
кого міста Теотіуакану. Натхненником і керівником робіт виступив сам
Л. Батрес. Ця реставрація, будучи більшою мірою не науковим, а пропаган-
дистським проектом, вилилася у справжній вандалізм. Так, найбільшу спору-
ду давнього міста – Піраміду Сонця було дещо перебудовано зі знищенням
оздоблення фасаду й добудовою п’ятого рівня, якого раніше ніколи не існува-
ло, при чому було демонтовано горішній храм. Невдовзі почалася революція і
Л. Батрес був змушений поїхати з країни, а вибудувана ним система зазнала
краху. Разом з тим національну лінію з «виковування Батьківщини» засобами
археології держава в довгостроковій перспективі зберегла29. 

Можливо, саме перегини археологічної політики Порфіризму стали під-
ґрунтям для специфічного формулювання у преамбулі постреволюційного
Закону 1914 р. щодо збереження пам’яток історії і мистецтва, де вказувалося,
що пам’ятки слід захищати не лише від руйнування, а й від реставрації та
відчужень, які можуть позбавити ці пам’ятки, споруди й об’єкти їх доказо-
вої сили та оригінального характеру30. Цей акт дещо розвинув положення
попереднього законодавства, особливо з процедурного боку. Так, уперше була
закріплена процедура випадкового виявлення об’єктів історії чи мистецтва в
процесі господарських робіт.
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Велике значення мало прийняття в 1917 р. досі чинної Федеральної хартії,
тобто третьої Конституції Мексики, що юридично оформила постреволюцій-
ний лад. Важливе значення для археологічного права має ст. 27 Конституції,
що стосується права державної власності на землі й природні ресурси. Ця стат-
тя є доволі розлогою і займає цілий друкований аркуш в офіційній газеті, при
цьому прямо не згадуючи про пам’ятки археології31, що створило передумови
для компетентнісних суперечностей щодо них. Прийнятий 31 січня 1930 р.
Закон про охорону і консервацію пам’яток і природних окрас32 не вирішив цієї
проблеми, а 13 лютого 1932 р. у штаті Оахака був прийнятий закон з питання
юрисдикції штату стосовно археологічних пам’яток. Це стало приводом для
конституційної «контраверсії», яку розглянув Верховний суд. У рішенні суду
наводилося багато доктринальних і конституційних аргументів на користь
пріоритету прав федерального центру. Наведемо найпоказовіший уривок з
цього рішення: «Явною метою Конституанти Керéтаро при ухваленні ст. 27
Федеральної хартії було пов’язати правовий режим територіальної власнос-
ті у Мексиці з тим режимом, що домінував у колоніальну епоху, знікчемнюю-
чи правову традицію наших кодексів, які покликáли його до римського права,
тоді як згідно з Законами Індій як їх юридичними попередниками правовий
стан цієї власності зводився до приватної власності суверенів Іспанії...
Права, які передавалися королями, завжди мали умовний характер; щодо
пам’яток археології колоніальні закони лише дозволяли отримання з них пев-
ного відсотку вигоди … без того, щоб могло бути передано право власності
на них приватним особам… Ставши незалежною, Мексиканська республіка
перебрала на себе всі права власності, які належали королям Іспанії, і тому це
надбання приписане до всієї нації, а не до її частин, які тоді складали тери-
торію [держави] (провінції, інтендантства, капітанії), і тим паче не можна
передавати це надбання штатам республіки, чиє існування тоді навіть не
було добре визначене»33.

У рішенні суду також стверджувалося, що федеральному уряду належать
не лише відомі, а й ще не відкриті археологічні пам’ятки, через що втрачалася
необхідність слідування щодо нововиявлених пам’яток процедурі, передбаче-
ній ст. 132 Констутуції, де вказувалося, що нові об’єкти включаються до пуб-
лічного домену, за рішенням компетентної леґіслатури34.

18 січня 1934 р. був прийнятий новий Закон про захист і консервацію
археологічних та історичних пам’яток, типових поселень і місць природної
краси35. Цей закон запропонував своєрідну модель розмежування археологіч-
них та історичних об’єктів. Традиційно вважається, що археологічним є
об’єкт, який потрібно досліджувати методами археології, передусім через роз-
копки. Натомість ст. 3 Закону 1934 р. пропонує не методологічне, а предметно-
хронологічне визначення. Під археологічними пам’ятками тут розуміються всі
залишки аборигенних цивілізацій Мексики, що існували до вивершення
Конкісти36. Це формулювання зазнало деяких змін у пізнішому й нині чинно-
му Федеральному законі про археологічні, мистецькі та історичні пам’ятки і
зони від 6 травня 1972 р., згідно зі ст. 28 якого археологічними пам’ятками є
рухомі та нерухомі блага, що є продуктами культур – попередників утвер-
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дження іспанської культури на національній території, як і людські, рослинні
та тваринні рештки, пов’язані з цими культурами37. 

Разом з тим не всі науковці згодні з такою моделлю. Так, мексиканський
правник Ф. А. Шрьодер Кордеро наголошує на неточності розмежування
пам’яток і його невідповідності семантиці відповідних понять, пропонуючи
просто хронологічно класифікувати всі пам’ятки на 17 категорій, відповідно
до прийнятої періодизації історії Мексики38. Разом з тим варто розуміти, що
існуюче відокремлення поняття археологічних об’єктів потрібне було законо-
давцеві з огляду на специфіку статусу археологічних рухомих і нерухомих
об’єктів, які визнано законом виключною й невідчужуваною власністю нації. 

Основним органом у сфері охорони археологічної спадщини наразі висту-
пає Національний інститут антропології та історії (INAH, створений спеціаль-
ним Органічним законом від 3 лютого 1939 р.)39 INAH вдалося домогтися вне-
сення в 1966 р. змін до ст. 73 Конституції, які закріпили за Мексиканським кон-
гресом всю повноту законодавчих повноважень щодо археологічної спадщини
і спільної національної культури загалом40. Разом з тим ця вистраждана цен-
тралізація на сьогодні зумовлює певне відставання мексиканської системи від
систем провідних країн світу. Дається взнаки складність і забюрократизова-
ність обліку пам’яток через декларування, яке має здійснювати особисто
Президент республіки, брак законодавчих механізмів захисту необлікованих
пам’яток, особливо в процесі здійснення будівництва та реалізації інших про-
ектів. INAH намагається компенсувати це розвитком мережі своїх місцевих
підрозділів, але про сучасну систему превентивної археології стосовно
Мексики ще рано говорити41. Разом з тим із проаналізованих нами матеріалів
можна зробити висновок, що в середовищі мексиканських археологів і пам’ят-
коохоронців поки що переважає позиція прибічників збереження централіст-
ської моделі та націонал-патріотичної функції археології, яка витікає з цього.

Сьогодні, в охопленій реформаторським ентузіазмом Україні проекти
реформування системи охорони культурної спадщини значною мірою вихо-
дять із необхідності децентралізації управління. При цьому невідома подаль-
ша доля законодавчої норми про виключну державну власність на всі пам’ят-
ки археології. Як обґрунтування політики децентралізації щоразу слугує сум-
нозвісний у колах поціновувачів конкретики «європейський досвід», адже в
багатьох розвинених країнах археологія перестає бути націєтворчим засобом,
а культуру щобільше відносять до питань місцевого значення. Поза сумнівами,
децентралізація виховує пам’яткоохоронну культуру місцевих громад, але чи є
у нас час, щоб перечекати перехідний період, вже сьогодні потерпаючи від без-
поворотного знищення археологічних цінностей? Очевидно, що на тлі децен-
тралізації, не слід забувати про розвиток механізмів охорони археологічної
спадщини на центральному рівні.
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Malyshev O. O. Historical development of the Mexican archaeological law
This article is devoted to Mexican legislative history research in the area of archaeologi -

cal heritage protection. Chronological framework of this study includes times of the pre-
Hispanic civilization on the Mexican territory, the Spanish conquest and spreading of a new
culture in the colonial period, the struggle for independence of the Mexican Republic and
establishment of the Mexican national state nowadays. All of these times are very tightly coup -
led to the matter of the archaeological heritage protection. We have to search the origins of
the Mexican archaeological law in the Spanish legislation of the XVI century concerning
American treasures. On the basis of these rules with recognition of the role of the Spanish
King as the only competent owner of all treasures the modern Mexican legal conception of the
State archaeological property is founded. Acquisition of the independence in the framework
of this conception means transmission of the owner’s wrights from the Spanish Kings to the
Mexican National Government but with conservation of the legal nature of archaeological
objects. Thereby the history in itself established the Mexican modern centralist model of heri -
tage management. Despite the fact that Mexico currently is a federal nation, federal govern-
ment consistently reserve for oneself exclusive authority at the area of archaeological heritage
protection.

Mexican legislation also reflects specific comprehension of the archaeological science
simply as the Mexican pre-Hispanic history. Therefore the legal definition of archaeological
monuments simply refers to all pre-Hispanic monuments.

There are many parallels between Mexican and Ukrainian archaeological law. Ukraine
as well as Mexico judicially inherited its archaeological property from another state (Soviet
Union). That is why Ukrainian government has to pay close attention to the advisability of
renouncing its archaeological authority despite the process of decentralization. 

Key words: Mexican legislation, archaeological monuments, archaeological excavations,
Aztecs, Conquista.
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ПРАВОВИЙ І СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС: 
ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНІСТЬ І ВЗАЄМОВІДПОВІДНІСТЬ

Стаття присвячена цікавому і малодослідженому питанню щодо – ролі та зна-
чення сучасного права: з одного боку, право необхідно виступає об’єктом реформатор-
ських змін, оскільки повинно відповідати демократичним зрушенням у суспільстві та
державі, з другого – воно є дієвим чинником проведення життєво необхідних людині та
суспільству змін. Запропоновано сучасні аспекти розгляду зазначеної проблематики. 

Ключові слова: право, правовий прогрес, суспільний прогрес, право – об’єкт рефор-
маторських змін, право – чинник реформаторських змін, демократичне право, сприй-
няття права.

Онищенко Н. Н. Правовой и общественный прогресс: взаимообусловленность
и взаимоответственность.

Статья посвящена интересному и малоисследованному вопросу – о роли и значении
современного права: с одной стороны, право необходимо выступает объектом рефор-
маторских изменений, поскольку должно соответствовать демократическим сдвигам
в обществе и государстве, с другой – оно является действенным фактором по прове-
дению жизненно необходимых человеку и обществу изменений. Предложены современ-
ные аспекты рассмотрения указанной проблематике.

Ключевые слова: право, правовой прогресс, общественный прогресс, право – объ-
ект реформаторских изменений, право – фактор реформаторских изменений, демо-
кратическое право, восприятие права.

Onishchenko N. Legal and social progress: interdependence and mutual responsibil-
ity.

The article is devoted and curious little research on the issue of the role and importance
of modern law on the one hand, the right to object appears necessary reform changes as a
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Важливою проблемою наукового доробку сьогодення, що має величезне
практичне значення, є тематика, присвячена правовому і суспільному прогре-
су, їх взаємозумовленості та взаємовідповідності.

На жаль, вона не стала предметом вивчення у вітчизняній юридичній науці,
зокрема, й у гуманітарному науковому доробку загалом. Утім, зрозуміло, що,
розглядаючи процеси реформування, реформаторські трансформаційні зміни,
належне слід віддавати такому явищу соціальної дійсності, як правовий про-
грес. При цьому слід розуміти, що право виступає, з одного боку, як об’єкт
реформування (від досконалості права, його дієвості, конструктиву залежить
результативність проведення реформ, отже правовий розвиток), з другого –
зрозуміло, що право – це чинник, засіб реформування суспільних відносин і
відображення досягнутих результатів, а також їх унормування та відповідне
закріплення. Отже – суспільний поступ, суспільний прогрес. У такий спосіб
право повинно віддзеркалювати сьогодні й виклики часу, і вимоги громадян-
ського суспільства, а головне, проводити в життя ті зміни, яких потребує гро-
мадянське суспільство загалом і кожна пересічна людина зокрема.

Таким чином присвятимо певну увагу дослідженню права як об’єкта
реформування. Зрозуміло, що право не є константною, незмінною категорією,
воно «реагує» на потреби життя суспільства, життєдіяльності людини, здат-
ність держави бути «соціальним арбітром».

Особливо великого значення набуває в цих умовах дієвість права: відчуття
захищеності кожним, гарантованості прав та законних інтересів, протистояння
сваволі в процесі упорядкування суспільних відносин, безсумнівної дії меха-
нізмів щодо впровадження правового порядку в усіх сферах суспільного
життя, гарантування та забезпечення системи безпеки, що пов’язана із соці-
альною діяльністю, особливо тією, що несе потенційну загрозу життєво важ-
ливим інтересам особи, суспільства та держави. Це далеко не повний перелік
наших очікувань від сучасного права. Багато в чому успіхи демократичних
перетворень залежать від того, наскільки право в суспільстві підтримується та
поважається різними соціумами та кожним індивідом зокрема.

Покликанням, «місією» права взагалі, його «конструктивним» навантажен-
ням зокрема, сьогодні, насамперед, є досягнення соціальної стабільності в сус-
пільстві. Саме ця правова категорія найбільш пов’язана із реалізацією завдань
соціального розвитку, відображає стан і умови функціонування сучасного сус-
пільства в цілому. Адже життя ще раз підтвердило, що не можна керуватися
лише одними «добрими намірами», щодо прискорення ходу перетворень, ігно-
рувати світовий досвід вивчення інтеграційних процесів.

Отже, право пов’язане з глибинними потребами й інтересами людей щодо
упорядкування громадського та приватного життя відповідно до їх загальної
волі. Воно повинно передбачати гарантії прав та свобод особистості, гуманізм,
соціальну справедливість, історичний колорит, стабільність суспільних проце-
сів тощо.

Більше того, від ефективного впровадження і реалізації настанов «кон-
структивного» права, безумовно, залежатиме виконання демократичною дер-
жавою ролі, «улаштовувача справ багатьох», її здатність знімати соціальну
напруженість, уникати гострих соціальних конфліктів тощо.
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Якщо право не виконує цих завдань, не «справляється» з цією місією, його
настанови підлягають переосмисленню і перегляду.

Серед завдань у цьому процесі можна виокремлювати не тільки сутнісні, а
й інструментальні складові. Так, одна з них пов’язана із юридичною технікою,
завданням якої в т. ч. є чіткість і зрозумілість юридичних текстів.

Сформульоване юристами Стародавнього Риму положення, відповідно до
якого «право може і повинно бути визначеним» (Дигести Юстиніана), є акту-
альним для будь-якої правової системи. Принцип визначеності, точності,
однозначності правової норми вважається гарантією міцного правопорядку,
оскільки, коли кожному членові суспільства зрозумілі його права й обов’язки,
він має певну свободу дій і рішень у межах правового простору. Правовий про-
стір, у свою чергу, заданий словом, тими мовними формами, які використову-
ються законодавцем для вираження загальнообов’язкових правил поведінки в
певному суспільстві.

Традиційно юридична техніка розглядається як система правил і прийомів
підготовки і прийняття найбільш досконалих за формою і структурою норма-
тивних актів; відповідність змісту і форми нормативних приписів, доступність
і простота нормативних матеріалів. 

У такий спосіб певну увагу приділимо інструментальній складовій, яка
пов’язана з категоріально-понятійним апаратом. 

Не викликає сумнівів теза про те, що стандартизація термінів та їх дефіні-
цій допоможе забезпечити визначеність термінологічної бази українського
законодавства: запобігти колізіям, підвищити якість законодавчих актів,
сприяти їх конструктивній дії.

Проблематика дефініцій була в центрі уваги від часів Арістотеля, безпосе-
редньо нею опікувався Джон Локк. Декарт вважав, що визначеність слів убе-
реже світ від половини помилок. Термін «дефініція» походить з латинської і в
законотворчій діяльності використовується у значенні: стисле визначення
будь-якого поняття, яке відображає найістотніші ознаки предмета чи явища1.

Слід враховувати і ту обставину, що досконалість дефініцій сприятиме:
– нормуванню нашого розуміння правового тексту;
– удосконаленню техніко-юридичного інструментарію тощо.
Зрозуміло, що сьогодні юридична наука поділяє дефініції на доктринальні

та легальні (нормативні). Спробуємо довести, що розв’язання проблеми зако-
нодавчих дефініцій на науковому та прикладному рівнях є не лише передумо-
вою створення впорядкованої узгодженої системи законодавства, а й сприяє
підвищенню якості та ефективності нормативно-правової бази загалом. 

Значення нормативних дефініцій у забезпеченні правової визначеності під-
креслюється не тільки на рівні правових систем окремих держав, а й на рівні
Міжінстуційної угоди між Європейським парламентом, Радою ЄС та Комісією
ЄС щодо загальних настанов, спрямованих на забез печення якості проекту-
вання законодавства. Чітке проектування законодавчих актів Співтовариств є
необхідним, оскільки такі акти мають бути прозорими та зрозумілими для гро-
мадськості й учасників економічних відносин. Це також є передумовою імпле-
ментації та однакового застосування актів законодавства Співтовариства в дер-
жавах — членах ЄС.
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Враховуючи зазначене, серед загальних принципів нормопроектування
вказується, що проекти актів законодавства ЄС мають викладатись ясно, про-
сто та чітко. При цьому проекти актів мають викладатись термінами та син-
таксичними структурами з урахуванням багатомовної природи законодавства
ЄС; поняття чи термінологія, специфічна для будь-якої національної правової
системи, мають застосовуватись виважено. Термінологія, що використовуєть-
ся в певному акті, має бути стійкою, єдиною як у межах такого акта, так і в
усьому масиві вже чинних актів, особливо тих, які стосуються однієї сфери
регулювання. Ідентичні поняття мають бути виражені однаковими термінами,
наскільки це можливо, без відхилення від їх значення у звичайній, юридичній
чи технічній мові. 

Зрозуміло, що право здатне встановлювати певні орієнтири лише у тому
випадку, коли воно саме є ясним і зрозумілим. Звідси вимога семантичної
однозначності правових норм: вони повинні чітко визначати, які особи та в
яких ситуаціях є суб’єктами юридичної відповідальності, а також чітко вказу-
вати на правові наслідки певного діяння (ідеал «виваженості» права).

Щодо сутнісного оновлення сучасного права хотілося б насамперед спини-
тися на його демократичному «насиченні». Справа в тому, що термін «демо-
кратичне право», «демократична норма», «демократичне суспільство» ми
використовуємо інколи, навіть не замислюючись над сутнісним значенням.
«Демократичність» стає «обгорткою до цукерки», обов’язковим атрибутом
правової матерії. Чи завжди обрана термінологія віддзеркалює змістовну
визначеність?

Зміни, що відбуваються сьогодні в правовому полі України стосуються
якісного оновлення, трансформації, реформування права. Це не просто наміри
чи побажання, а гостра життєва необхідність, органічно пов’язана з євроінтег-
раційним вибором нашої країни. Адже національне право в нашій державі
протягом тривалого часу суттєво відрізнялося від права європейських країн,
насамперед своїм «духом», ідеологією; у країнах Європи воно спрямоване на
забезпечення прав та інтересів людини, у нас тривалий час – на забезпечення
потреб держави, державного управління, державного апарату та його чинов-
ників.

З метою вдосконалення правотворчості в Україні, адаптації законів та
інших правових актів до європейського законодавства слід розробити відпо-
відні правові засоби. Це поліпшити порядок розроблення, прийняття й реалі-
зації нормативної продукції; виробити єдині правила адаптації правових норм
до європейського законодавства. Правові засоби повинні включати такі орга-
нізаційно-правові, економічні та фінансові заходи: порівняльно-правовий ана-
ліз відповідності національного права європейському законодавству та його
ефективності; планування нормотворчої роботи; єдиний порядок розроблення,
прийняття й реалізації правових актів; внутрішню та зовнішню правову екс-
пертизу щодо відповідності проектів нормативно-правових актів чинному
національному та європейському законодавству; наявність фахівців, здатних
підготувати нормативні акти з урахуванням встановлених вимог; інтегральна
єдність у процесі адаптації смислової єдності національного права з європей-
ським законодавством тощо.
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Безумовно, з проблемою правової визначеності пов’язане питання дотри-
мання і захисту прав людини. У зазначеному аспекті важливим є питання юри-
дико-технічної якості законодавства як однієї з гарантій публічності та глас-
ності права. Адже саме закони встановлюють права, свободи й обов’язки
особи, визначають межі та підстави обмеження прав і свобод державою.
Останнім часом моніторингові дослідження науковців та практиків у сфері
дотримання прав людини, зокрема в Україні, свідчать про «максимізацію обго-
ворення» на конференціях, семінарах, круглих столах заявленої проблематики
і, на жаль, мінімізацію дійсно «працюючих» прав майже в усіх сферах життє-
діяльності людини.

Право як чинник реформаторських змін, чинник суспільного прогресу
повинно свідчити про його ефективність та результативність. Дія права – це
змістовно-динамічна сторона права, яка характеризує фактичну реалізацію
його властивостей здійснювати регулятивний (спеціально-юридичний), інфор-
маційно-психологічний (мотиваційний), виховний (ідеологічний, виховний) та
соціальний вплив на учасників суспільних відносин. З дією права пов’язані
сутність і вияв цінності права, досягнута або не реалізована мета правового
регулювання в суспільстві, державі, ступінь гарантованості прав і свобод
людини і громадянина.

З урахуванням викладеного зазначимо, що дія права може характеризува-
тися як: соціальний механізм дії права (всі умови, які визначають особливості
прояву права в реальному житті); психологічна сторона дії права (врахування
психологічних механізмів поведінки людини, сприйняття тих чи інших зако-
номірностей правового регулювання, впливу); ціннісно-орієнтаційний меха-
нізм дії права (законодавче закріплення, забезпечення реалізації та охорони
найбільш важливих для людини та суспільства цінностей)2.

Сфера дії права не може і не повинна бути безмежною, навпаки, вона обме-
жена певними рамками, що зумовлені сутнісним призначенням права. Крім
того, слід визнати, що залежно від того, чиї інтереси – людини, суспільні чи
державні визначені першочерговими, розширюються чи звужуються самі межі
дії права.

Право не регулює все суспільне життя. Багато відносин унормовано інши-
ми правилами-нормами: мораллю, правилами виховання, етикету тощо. 

Норми права не регулюють також явища та події, які не залежні від волі та
свідомості людей. До них відносять, наприклад, стан здоров’я людини, явища
природи тощо. 

Крім того, обов’язково слід брати до уваги, що існує сфера «автономії»
особистого життя і невтручання в нього органів держави. Інколи обговорюєть-
ся теорія «самообмеженості» права у зв’язку з забороною втручатися в осо-
бисте життя громадян посадовим особам та органам держави. Отже, саме існу-
вання права як явища соціальної дійсності передбачає встановлення певних
меж його дії3.

Результативність права – це визначений «зріз» права, у деякому розумінні
функціональна правова система. Вона відображає буття права на різних рів-
нях: застосовується до окремої особи, соціальних груп, суспільства загалом.
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Фіксуючи своїм змістом всі ті явища, які детермінують процеси експансії
права в суспільну практику, категорія «дія права» включає в себе методологіч-
ні можливості.

Розгляд права в аспекті його ефективності висвітлює головну якість
права – здатність реально впливати на діяльність та поведінку людей, а через
це – сприяти прогресивним змінам у суспільстві, запроваджуючи цивілізовані
взаємовідносини людей та соціальне партнерство. Як наукове поняття, «діє-
вість права» покликане відобразити право (правову матерію) з позиції філо-
софських категорій «можливість» та «дійсність». У цьому розумінні воно
характеризує рух сутності права, його «здатність» до суспільних змін. Якщо
дійсність є здійснена сутність права, то можливість є сутність права «в собі».
Дія права в певному сенсі охоплює і те, й інше.

Межею ж правового регулювання є деяка «демаркаційна лінія», що відок-
ремлює сферу правового від неправового та окреслює межі поширення права,
його вплив на свідомість людини та його поведінку.

Якщо зазначенні умови порушені, то відбувається посилення державного
впливу на особисте життя людей, утиск прав та свобод громадян4.

Проблема існування певних меж дії права обов’язково виникає в усіх пра-
вових системах. Розширення і збагачення прав і свобод громадян, створення
сприятливих умов і гарантій їх повної реалізації є необхідними напрямами
правового розвитку. Для забезпечення принципів правової держави, охорони
прав і законних інтересів особи велике значення мають ті законодавчі наста-
нови, в яких визначається загальний обов’язок усіх державних органів і поса-
дових осіб діяти лише на основі права, яке задане певними межами свого регу-
лятивного впливу.

Розгляд проблеми правової дії має суттєві особливості й залежить від:
1) типу держави; 2) форми правління; 3) форми державного устрою; 4) полі-
тичного режиму; 5) внутрішніх економічних, соціально-політичних і культур-
них передумов у конкретно історичний період розвитку; 6) обставин зовніш-
ньополітичного життя.

Крім того, проблема ефективної дії права актуалізується у зв’язку з роз-
витком українського суспільства, що зумовлений: 1) процесом розвитку гро-
мадянського суспільства; 2) відмовою від авторитарної моделі держави; 3) зав-
даннями формування правової держави; 4) розвитком демократичної правової
системи тощо.

У цих умовах від ефективності права залежить багато різних напрямів:
1) право надає діям юридичних і фізичних осіб організованості, стійкості,
узгодженості та забезпечує їх підпорядкованість. У остаточному підсумку
право: вносить упорядкованість у життя суспільства, є засобом регулювання
соціальних процесів; 2) сприяє закріпленню та розвитку тих процесів та від-
носин, які відповідають інтересам більшості громадян та забезпечує узгодже-
ність цих інтересів. Воно зумовлює взаємовідповідність та взаємозв’язок
загальних, регіональних, групових та індивідуальних інтересів у суспільстві й
на цій основі створює гармонійний розвиток суспільства. Право передбачає
можливість вирішення спорів та конфліктів на основі принципів справедли-
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вості та верховенства права в судовому порядку; 3) є масштабом свободи осо-
бистості в суспільстві, визначає межі цієї свободи та встановлює відповідаль-
ність за порушення встановлених меж. Право – це форма свободи в реальних
суспільних відносинах; 4) виражає ідеї справедливості, є критерієм правиль-
ного розподілу матеріальних та інших благ між різними прошарками населен-
ня – учасниками АТО, членами їх сімей, пенсіонерами, які не працюють,
неповнолітніми, інвалідами, сиротами, багатодітними сім’ями тощо. Воно
встановлює певну рівність перед законом усіх громадян, незалежно від статі,
віку, релігії, політичних упереджень, роду заняття тощо. У цьому сенсі право
протистоїть несправедливості; 5) є важливим фактором прогресу (правового і
суспільного), джерелом відновлення суспільства відповідно до історичного
розвитку. Відображаючи та закріплюючи нові, прогресивні тенденції в сус-
пільстві, право сприяє його становленню, підвищенню ролі та значення, забез-
печує його існування і розвиток за допомогою державної підтримки й тим
самим стимулює розвиток суспільства в прогресивному напрямі. Забороняючи
одночасно застарілі форми соціального життя, виключаючи їх з реальної дійс-
ності, право ліквідує перепони для розвитку нового, створює для цього спри-
ятливі умови; 6) закріплює створені громадянами різні суспільні формування,
політичні партії, творчі організації, комерційні та інші структури та їх вільну
діяльність; 7) створює передумови економічної безпеки, сприяє забезпеченню
внутрішньої громадської безпеки та зовнішньої безпеки держави і суспільства.

Є зрозумілим, що важливе значення мають специфіка форм, способів і
механізмів впровадження права в індивідуальну та масову свідомість, у соці-
альну практику.

Тож зрозуміло, що реальне життя права залежить від багатьох чинників:
відсутності зовнішньої агресії, стану економіки, політичного режиму, якості
законодавства та його ефективності, наявності кризових ситуацій і явищ, та
здатності суспільства та держави до їх подолання, організації безпечної життє-
діяльності громадян. Ці та інші складові до деякої міри досліджені вітчизня-
ними вченими-юристами. Що ж стосується так званого психологічного факто-
ру та його впливу на сутність, зміст ефективності та результативності права, то
слід визнати недостатнє вивчення та науковий аналіз зазначеної проблематики. 

Йдеться, зокрема, про проблему сприйняття права в суспільстві, без роз-
гляду якої сьогодні не можна говорити про динамічний процес дії права.

Важливою проблемою сьогодення, виміром якості нашого життя, успіш -
ного проведення багатьох, а можливо, переважної більшості реформ є сприй-
няття права взагалі, окремих його інститутів і норм зокрема, в нашому сус-
пільстві.

Сучасне українське суспільство характеризується багатьма протиріччями,
серед яких спостерігається прийняття значної кількості нормативно-правових
актів і водночас поширення правового нігілізму. Причому прийняті закони
часто ігноруються, порушуються, не виконуються, їх не поважають і не ціну-
ють.

Одним із відправних моментів тут виступає зневажливе, зверхнє, скептич-
не сприйняття права, оцінка його не як базової, фундаментальної ідеї, а як дру-
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горядного явища в загальній шкалі людських цінностей, що, у свою чергу,
характеризує міру цивілізованості суспільства, стан його духу, світогляду,
соціальних почуттів, звичок, підтримки європейських традицій тощо.

Стійка недовіра у високе призначення, потенціал, універсальність, можли-
вості і навіть необхідність права – такий морально-психологічний генезис
даного феномену.

Знову ж таки слід дійти висновку, що «конструктивне право» передусім є
таким, що ефективно виконує своє першочергове призначення, принаймі, в
реалізації двох основних функцій – регулятивної та охоронної (внутрішній
аспект). Не менш важливою ця категорія є і для забезпечення тих інтеграцій-
них процесів, у яких найбільш відчувається сьогодні нагальна потреба (зов-
нішній аспект). При цьому слід ураховувати, що «конструктивний зміст» права
є віддзеркаленням об’єктивних умов розвитку суспільства, з одного боку, і, з
другого – «наповненням» права саме тими необхідними положеннями і наста-
новами, яких суспільство найбільше потребує у своєму внутрішньому та зов-
нішньому еволюційному русі.

Сучасні демократичні процеси та зміни, що відбуваються в усіх напрямах
правового та державного розвитку в Україні, потребують чіткої, узгодженої,
регламентованої дії відповідних складових правової системи.

На жаль, багато цих процесів уповільнюються або гальмуються чи, навіть,
зазнають деструктивного впливу внаслідок значних проявів правового нігіліз-
му, правового песимізму та правової демагогії. Очікування, що дисфункції роз-
витку правової свідомості та її дисфорії зникнуть або нівелюються сьогодні,
на превеликий жаль, себе не виправдали.

У цьому контексті цікавими постають два питання:
а) яким повинно бути право європейських народів, щоб воно сприймалося

та підтримувалося кожною пересічною людиною та громадянським
суспільством;

б) яким повинен бути загальнокультурний, соціальний, суто правовий
рівень пересічної людини, щоб вона була світоглядно відповідна, здатна до
настанов сучасного права як відображення, віддзеркалення правового демо-
кратичного розвитку.

Зрозуміло, що відповіддю на перше питання повинен стати «іспит» права
щодо «європейської спроможності», принаймні, у сфері захисту та охорони
прав людини. Друге питання стосується процесів правового виховання, підви-
щення рівня правової культури, організації безоплатної правової допомоги
тощо5.

Таким чином, можемо констатувати, що вирішення або принаймні озна-
чення необхідних заходів у вищезазначеному контексті є однією з складових
взаємовідповідності та взаємозумовленості правового і суспільного прогресу.

1. Законопроектування: сучасні реалії та тенденції розвитку: Монографія / О. Л. Ко -
пиленко, О. В. Зайчук, О. В. Богачова та ін.; за ред. О. В. Зайчука, О. В. Богачової. – К.:
Ін-т законодавства Верховної Ради України; Кам`янець-Подільський: ТОВ «Друкарня
Рута», 2014. – С.131. 2. Теория государства и права: учеб. пособие для студентов /
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Onishchenko N. Legal and social progress: interdependence and mutual responsibil-
ity

An important issue scientific achievements of the present which is of great practical
importance, is the subject dedicated to legal and social progress.

Unfortunately, it has not become a subject of study in the domestic legal science, partic-
ularly in humanitarian and scientific heritage in general. However, it is clear that consider-
ing the reform, reform transformational changes, should be given due to the phenomenon of
social reality, as legal progress. While it is understood that law serves, on the one hand, as
the object of reform (from perfect law, its effectiveness, constructive) depends on the impact
of reforms, therefore legal development. On the other hand it is clear that the right – a factor
that means reforming public relations and displaying the results achieved and their normal-
ization and consolidation appropriate, therefore, social progress, social progress. Thus the
law should reflect today and challenges and demands of civil society, and most importantly,
enforce the change that requires both civil society and ordinary people.

Modern democratic processes and changes taking place in all areas of legal and state
development in Ukraine needs a clear, coherent, regulated components of the relevant legal
system.

Unfortunately, many of these processes are inhibited or slowing or even undergo destruc-
tive influence by significant manifestation of legal nihilism, pessimism legal and legal dema-
goguery. Expectations that dysfunction of legal consciousness and its dysphasia go away or
leveled today, unfortunately, was not justified.

In this context, two questions arise:
a) What should be the right of European nations that it was perceived and supported each

ordinary man and civil society;
b) What should be the general cultural, social, purely legal level of the average person to

make it ideologically relevant, capable guidance of modern law as a reflection, a reflection of
the legal democratic development.

Thus, we can state that the solution or at least a definition of the necessary measures in
the above context is one of the components and interdependence of legal and social progress.

УДК 321.01
Н. М. ПАРХОМЕНКО, 

доктор юридичних наук

ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПРАВА ТА ПРАВОПОРЯДКУ

Зазначається, що правовий світогляд суб’єктів суспільних відносин формується
шляхом усвідомлення правових понять, ідей, принципів, змістом яких є сприйняття
права як цінності, що сприяє забезпеченню прав, свобод, справедливості, законності та
його верховенства. У підсумку – цілісне уявлення про право, його природу, зміст, при-
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значення у регулюванні суспільних відносин. При цьому наголошується на взаємозв’язку
правового світогляду та правової ідеології. Сучасний суспільно-політичний стан в
Україні в ідеологічний сфері має кризові характеристики, усунення яких можливе шля-
хом формування національної ідеї, входження в європейський правовий простір, а
також усвідомлення важливості та значення цих процесів для подальшого прогресив-
ного розвитку України. 

Ключові слова: правовий світогляд, ідеологія, правосвідомість, національна ідея,
європейські цінності.

Пархоменко Н. Н. Правовое мировоззрение как фактор формирования эффек-
тивной системы права и правопорядка

Отмечается, что правовое мировоззрение субъектов общественных отношений
формируется путем осознания правовых концепций, идей, принципов, содержанием
которых является восприятие права как ценности, которая способствует обеспече-
нию прав, свобод, справедливости, законности и его верховенства. В итоге – целостное
представление о праве, его природе, содержании, назначении в регулировании общес-
твенных отношений. При этом подчеркивается связь правового мировоззрения и пра-
вовой идеологии. Современное социально-политическое состояние в Украине в идеоло-
гической сфере имеет кризисные характеристики, преодоление которых возможно
путем формирования национальной идеи, вхождение в европейское правовое простран-
ство, а также осознания важности и значения этих процессов для дальнейшего про-
грессивного развития Украины. 

Ключевые слова: правовое мировоззрение, идеология, правовое сознание, нацио-
нальная идея, европейские ценности

Parkhomenko N. The legal world Outlook as a factor in the formation of an effective
system of law and law enforcement 

Points to the fact that the legal world Outlook of subjects of public relations is formed by
an awareness of the legal concepts, ideas, principles, contents of which is the perception of
the right as values, which promotes rights, freedoms, justice, legitimacy and its rule. In the
end-the holistic idea of law, its nature, content and purpose in the regulation of social rela-
tions. This emphasises the relationship legal worldview and legal ideology. Contemporary
socio-political condition in the ideological sphere has a crisis, that is possible through the for-
mation of national idea, occurrence in the European legal space, as well as awareness of the
importance and value of these processes for the further progressive development of Ukraine.

Key words: legal Outlook, ideology, legal consciousness, national idea, European values

У сучасному суспільстві одночасно співіснують два підходи до сприйняття
права: визнання його основним регулятором суспільних відносин та цінністю,
з другого боку – невизнання його як такого та заперечення його впливу на сус-
пільні відносини (правовий нігілізм). Домінування зазначених підходів зале-
жить від багатьох чинників, серед яких: соціально-економічний рівень розвит-
ку суспільства, правової культури, правової ідеології, правової свідомості,
однією із форм якої і є правовий світогляд. Формування правового світогляду
здійснюється переважно шляхом професійного оволодіння юридичними знан-
нями під впливом різних складових правової системи. 

В Україні протягом останніх десятиліть у контексті удосконалення право-
вої системи, державного устрою триває процес формування новітньої правової
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ідеології та правового світогляду, згідно з якими в суспільстві має діяти при-
нцип верховенства права, повага до прав і свобод людини, визнання людини
найвищою соціальною цінністю. З іншого боку, одночасно швидкими темпами
поширюється правовий нігілізм, зниження рівня правової культури та право-
вої свідомості населення, що переважно є показником делегітимації державної
влади, недовіри до органів влади та їх діяльності. Зазначене актуалізує з’ясу-
вання функцій правової ідеології, правового світогляду та правосвідомості як
одного із чинників правового регулювання суспільних відносин з метою їх
упорядкування. 

Зазначена проблема є складною та багатоаспектною і вже перебувала у полі
зору вітчизняних і зарубіжних учених у різні історичні періоди, починаючи з
епохи просвітництва в Західній Європі, коли на зміну феодальному устрою
прийшов буржуазний з обмеженням абсолютних монархій конституційними
актами. Відповідно на зміну теологічному світосприйняттю прийшло юридич-
не. Далі – зміна епох супроводжувалась зміною змісту юридичного світогляду,
його ціннісних акцентів. Сталим залишалось лише визнання права основним
чинником суспільного прогресу. 

Сьогодні загальноприйнятим є підхід, відповідно до якого сукупність уяв-
лень, згідно з якими право – рушійна сила суспільного прогресу, називають
юридичним світоглядом. Тому без розвитку й удосконалення права, яке забез-
печує максимально широкому колу людей рівну міру свободи та захисту
основних прав, були б неможливі сучасні індустріальні суспільства з їх висо-
копродуктивним економічним устроєм, широкою політичною демократією,
правовою державністю1.

Таким чином, правовий світогляд формується шляхом усвідомлення
суб’єктом правових понять, ідей, принципів, змістом яких є сприйняття права
як цінності, що сприяє забезпеченню прав, свобод, справедливості, законності
та його верховенства. У підсумку – цілісне уявлення про право, його природу,
зміст, призначення у регулюванні суспільних відносин. Відповідно правовий
світогляд справляє безпосередній вплив на правову культуру суб’єктів сус-
пільних відносин, що, у свою чергу, сутнісно наповнює правові відносини та
правопорядок, може їх змінювати. При цьому зазначені відносини перебува-
ють у зв’язку з економічними, політичними, соціальними, певним чином
зумовлені ними та визначені. Правовий світогляд, відбиваючи основні власти-
вості дійсних правових відносин у суспільстві, маючи суб’єктивну та об’єк-
тивну природу, є основою для їх удосконалення шляхом здійснення юридично
значущих дій (юридичної діяльності). Таким чином, правовий світогляд у про-
цесі здійснення регулятивної ролі або сприяє правомірній діяльності та право-
порядку, або гальмує їх.

Діяльність із удосконалення юридичного регулювання спрямована пере-
важно на вдосконалення чинної системи норм і способів утілення їх у життя;
будь-який прогрес у сфері регулювання означає насамперед створення необ-
хідної бази у вигляді відповідної системи норм, вираженої в нормативних
актах2. Справді ефективна дія системи законодавства може відбуватися лише
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у випадку сформованого, сталого правового світогляду та високого рівня пра-
вової свідомості суб’єктів законотворчого процесу та усвідомлення його зміс-
ту суб’єктами правореалізації, тобто відображення у їх правосвідомості та
правовому світогляді. 

Насамперед йдеться про правотворчість. Саме сформовані у свідомості
суб’єктів законотворчої діяльності моделі поведінки втілюються в норматив-
но-правових актах. Сутність правового світогляду суб’єктів правотворчості
також визначає зміст та перелік прав і свобод громадян, механізм їх реалізації.
Тому світоглядний рівень законотворців має визначальне значення для зазна-
ченого процесу. Це, у свою чергу, прямо залежить від отриманих правових
знань, професіоналізму, освіченості, у тому числі й правової. Крім того, зміст
правового світогляду має відповідати прогресивному розвитку суспільства як
меті. Інакше демократичний розвиток держави уповільнюється, а законодав-
ство набуває неправового змісту.

Тут необхідно зазначити про тісний взаємозв’язок правового світогляду та
правової ідеології. Загальноприйнятим у юридичній науці є підхід, згідно з
яким під правовою ідеологією розуміють сукупність ідей, теорій, концепцій
про правову дійсність, зміст яких зумовлений соціально-економічним стано-
вищем її носія. Носіями (суб’єктами) правового світогляду та ідеології можуть
бути окремі особи, групи осіб, держави та державні утворення.

Сучасний суспільно-політичний стан в Україні багато в чому зумовлений
запереченням марксистсько-ленінської ідеології, конституційним закріплен-
ням ідеологічного плюралізму і як наслідок – тривале ідеологічне провалля,
яке спричинило деформацію правового світогляду. Зазначене було типовим
для «посттоталітарних держав, де поняття правової ідеології набуло різко
негативного забарвлення, адже в патерналістських суспільствах їй відведена
особлива роль маніпуляції народом, його свідомістю з метою здійснення зав-
дань, поставлених політичною елітою. Увага акцентується на негативних сто-
ронах явища правової ідеології, наприклад, на її абсолютизації в межах тота-
літарного режиму, створення нею ідеологічних міфів та утопій, ідеологізацію
всіх сфер життя та інше. На другий план відходять усі позитивні її функції, як-
то пізнання, консолідації, формування соціальних цінностей та ідеалів, які
могли б зіграти важливу роль у прискоренні проходження державою транс-
формаційних процесів»3. Крім того, в умовах демократичного транзиту в пра-
вовій психології громадян відмічаються залишкові явища правосвідомості
тоталітаризму – страх, байдуже чи негативне ставлення до суспільних та дер-
жавних справ, бажання приховати своє справжнє ставлення до суспільно-полі-
тичної ситуації та замкнутість щодо реформ4.

Така ситуація стала однією з основних причин кризових явищ, які періо-
дично відбуваються в Україні майже в усіх сферах суспільних відносин.
Особливістю для України є також домінування політичної ідеології над право-
вою, що відволікає увагу громадянського суспільства від вирішення поставле-
них перед ним завдань. Підкреслюючи їх пов’язаність та не применшуючи
значення політичної ідеології, яка базується на багатоманітності політичних
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течій, ідей, концепцій, правова ідеологія має нормативний зміст і визначається
чинною системою права. Тому значення для суспільства політичної ідеології
не є тотожним правовій, оскільки остання має інші завдання та функції. 

При цьому слід зазначити, що як правова, так і політична ідеології справ-
ляють безпосередній вплив на формування правового світогляду громадян як
форми правової свідомості, наповнюючи його зміст. 

Подоланням зазначеної кризи, на думку окремих науковців, є формування
національної ідеї як сукупності ідей, системи поглядів на об’єднання нації
навколо спільної мети, спрямованої на здобуття державності та її подальший
розвій5. Відповідно, українська національна ідея – це теоретичний вираз само-
усвідомлення українським народом своєї самобутності та індивідуальності,
власної самоцінності, права на самовизначення та самостійний розвиток, на
національну незалежність6. На думку О. Тимошенко, національна ідея вини-
кає тоді, коли нація як суб’єкт у своєму духовному та культурному розвитку
досягає певного рівня усвідомлення своєї унікальної окремішності серед
інших націй і народів світу, необхідності духовного й соціально-політичного
самозабезпечення за умов рівноправного спілкування з ними7. 

Суспільно-політичні, у тому числі й міжнародні, умови розвитку України в
історичному контексті свідчать про постійний рух у цьому напрямі. На сучас-
ному етапі йдеться про її утвердження та надання характеру об’єднуючої, кон-
солідуючої державної ідеї, яка оволоділа б свідомістю народу. Складовою пра-
вового світогляду сучасного українця має бути самоусвідомлення себе як час-
тини нації, що існує в межах незалежної держави, яка будує своє сьогодення і
майбутнє на історично перевірених цінностях. 

Серед аргументів на користь національної ідеї як засадничого елементу
правового світогляду громадян: рівність прав і можливостей усіх громадян;
зміна пріоритетів: не боротьба «за» і «проти», а в ім’я розбудови держави;
спрямування до загальної мети – духовного піднесення і матеріального добро-
буту громадян, де держава є інструментом досягнення зазначеного; забезпе-
чення поступовості розвитку державності в Україні як спільності історичної
долі всіх народів, що в різні часи мешкали і мешкають на її території, та ін.8

Негативно на зазначені процеси впливає історично існуючий розподіл
України на західну і східну, які мають значні особливості ментальності, оцін-
ки державотворчих та правотворчих процесів минулого і сучасності, ставлен-
ня до верховенства права, законності та ін.

Тож національна ідея через свідомість суб’єкта стає складовою його пра-
вового світогляду, здійснюючи ціннісний вплив на процеси правотворчості й
правореалізації. 

Як зазначалось, правова ідеологія може здійснювати якісно різний вплив
на регулювання суспільних відносин – від стимулювання прогресивного
поступу суспільства і держави до його уповільнення. В останньому випадку
ускладнюються процеси формування конкретної мети державно-політичного
розвитку, нових загальнолюдських та соціальних ідеалів, навколо яких могла б
згуртуватись більшість. Зміст ідеології (консервативної, ліберальної, ради-
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кальної) безпосередньо впливає на формування правового світогляду як окре-
мого громадянина, так і держави загалом, у результаті чого формується дер-
жавна ідеологія і світогляд домінуючої частини населення країни. Зазначене є
важливим з огляду на те, що такий світогляд може бути пануючим тривалий
час і здійснювати геополітичний вплив на загальносвітові процеси.
Відповідно, зміст правового світогляду громадян, ступінь його сталості, зорі-
єнтованість на загальновизнані цінності характеризує суспільно-політичний
розвиток у державі загалом.

Тому зміст правової та політичної свідомості, правового світогляду набуває
неабиякої актуальності. В умовах постійного науково-технічного прогресу,
розвитку нових технологій, особливо у сфері комунікації, прискорюється
вплив на формування правових знань, умінь та навичок і, відповідно, змісту
правової ідеології, правового світогляду. Важливим у даному аспекті видаєть-
ся існування державної ідеології та її зміст, яка формує масовий правовий сві-
тогляд, його ціннісно-правові засади і виміри. Кінець ХХ – початок ХХІ сто-
ліття характеризується соціально-економічною і політичною нестабільністю,
швидкою зміною соціально-політичних відносин, утворенням нових міждер-
жавних об’єднань і організацій та поширенням їх впливу у світовому співто-
варистві. Насамперед йдеться про інституції Європейського Союзу, завдяки
активній діяльності яких відбувається поширення загальновизнаних міжна-
родних стандартів у галузі прав людини, європейських цінностей і принципів,
які є основою сучасного правового світогляду європейської спільноти.

Тому важливим для ефективної реалізації інтеграційних намірів України є
з’ясування світогляду європейської спільноти загалом та її правового світогля-
ду зокрема. Як відомо, для того, щоб здійснити реформування будь-якої сфери
суспільних відносин, у тому числі й удосконалення нормативно-правової бази,
насамперед потрібне сприйняття і усвідомлення необхідності його проведення
суб’єктами цих відносин. Лише в такому разі ці переконання можуть стати
складовою правового світогляду окремих громадян та української спільноти
(чи переважної її більшості) загалом. 

У сучасній науці та міжнародній практиці під загальновизнаними принци-
пами міжнародного права розуміють основні імперативні норми міжнародно-
го права, які приймаються і визнаються міжнародною спільнотою і відхилен-
ня від яких є неприпустимим. Перелік основних принципів міжнародного
права міститься у Статуті ООН, серед яких: суверенна рівність всіх членів;
добросовісне виконання взятих на себе зобов’язань; вирішення міжнародних
спорів мирним шляхом; утримання у міжнародних стосунках від загрози
силою чи її застосування проти територіальної недоторканності чи політичної
незалежності будь-якої держави; надання допомоги ООН в усіх діях, що засто-
совуються відповідно до Статуту, й утримання від допомоги будь-якій держа-
ві, проти якої ООН проводить дії превентивного чи примусового характеру;
забезпечення дій держав, які не є членами ООН, відповідно до цих принципів
для підтримання міжнародного миру і безпеки; заборона втручання ООН у
справи, що належать до внутрішньої компетенції будь-якої держави9. 
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З виникненням Ради Європи, Європейського Союзу вагомого значення
набули європейські цінності, принципи та стандарти. Зокрема, викладені в
Статуті ООН принципи розвинуті у Декларації принципів, якими держави-
учасниці керуються у взаємних стосунках, котра міститься у Заключному акті
Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 р. Серед них:
незастосування сили або загрози силою; мирне вирішення міжнародних спо-
рів; невтручання у внутрішню компетенцію будь-якої держави; співробітниц-
тво держав; рівноправність й самовизначення народів; суверенна рівність дер-
жав; сумлінне виконання зобов’язань, прийнятих відповідно до Статуту ООН;
непорушність кордонів; повага прав людини й основних свобод, зокрема сво-
боди думки, совісті, релігії та переконання; територіальна цілісність держав. 

Ці принципи мають обов’язкову юридичну силу для всіх держав, націо-
нальне законодавство яких та міжнародні угоди не повинні їм суперечити.

В якості європейських стандартів у галузі прав людини розуміють визнані
Європейським співтовариством та зафіксовані в його документах правові
норми, які закріплюють права людини та визначають механізми їх реалізації та
захисту. Насамперед йдеться про права людини, закон і порядок. Зазначені
стандарти містяться в ряді правових актів, які прийняті в рамках Ради Європи,
серед яких: Статут Ради Європи 1949 р., Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 р., Європейська хартія місцевого самоврядуван-
ня 1985 р., Рамкова конвенція про захист національних меншин 1995 р. та ін. 

Україна – частина європейського простору не лише територіально, а й з
правового погляду. Зокрема, Україна як повноправний член Ради Європи та
ОБСЄ бере активну участь у розробці та прийнятті правових актів цих органі-
зацій, спрямованих на гармонізацію правових систем, зокрема й систем націо-
нального законодавства держав-членів. Згідно зі ст. 18 Конституції України
зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її націо-
нальних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного
співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнани-
ми принципами і нормами міжнародного права. Крім того, відповідно до ст. 9
Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства
України.

Відповідно формування європейського правового світогляду в Україні вже
триває, але набуло особливого значення після підписання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони
2014 р., виконання якої неможливе без усвідомлення її важливості та значення
для подальшого прогресивного розвитку України та є невід’ємною складовою
у формуванні правового світогляду європейського змісту сучасних українців.
Поряд із зазначеними якісно-змістовними зрушеннями у світоглядно-ідеоло-
гічній сфері існує низка проблемних моментів.

Зокрема, однією з негативних тенденцій формування правового світогляду
сучасного українського суспільства є його ідеологізованість, тобто ситуація,
коли окрема соціальна група, яка має вплив на засоби масової інформації, про-
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понує певну ідеологію і за допомогою різного роду (інформаційного, фінансо-
вого, адміністративного та ін. ресурсу) намагається зробити її пануючою, запе-
речуючи інші ідеологічні доктрини, іноді з проявами агресії. Зазначене проек-
тується на правову свідомість і правовий світогляд суб’єктів законотворчості,
потім втілюється у нормативно-правовій базі, а в підсумку безпосередньо
впливає на правореалізацію та правопорядок. У такому випадку правовий сві-
тогляд може відігравати деструктивну роль у механізмі правового регулюван-
ня та гальмувати прогресивний розвиток суспільних відносин, оскільки пра-
вовий світогляд суб’єктів, які здійснюють правотворчий та правореалізацій-
ний процеси, опосередковано впливає на формування правових відносин та
правове життя суспільства. 
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Natalia Parkhomenko. The legal world Outlook as a factor in the formation of an
effective system of law and law enforcement

Points to the fact that the legal world Outlook of subjects of public relations is formed by
an awareness of the subject of the legal concepts, ideas, principles, contents of which is the
perception of the right as values, which promotes rights, freedoms, justice, legitimacy and its
rule. In the end-the holistic idea of law, its nature, content and purpose in the regulation of
social relations. This emphasises the relationship legal worldview and legal ideology.
Emphasizing their integration and not playing down the value of political ideology based on
the strength of political trends, ideas, concepts, legal ideology has no normative content and
is determined by the existing system of law. Therefore, the value for the society, political ide-
ology is not the same as legal because the latter has other tasks and functions.

Contemporary socio-political status in Ukraine a lot due to the denial of the Marxist-
Leninist ideology, constitutional frozen ideological pluralism and as a consequence – long-
term ideological chasms, which resulted in deformation of the legal world Outlook. In addi-
tion, one of the negative tendencies forming the legal Outlook of modern Ukrainian society is
its political ìdeologìzovanìst. The output from this would be the formation of a national idea.
In accordance with the legal part of the worldview of modern Ukrainian should be con-
sciousness itself as part of the nation that exists within an independent State, which builds its
present and future on historically proven values, including European ones.
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Legal ideology and worldview can make qualitatively different effects on the regulation of
social relations. From stimulation of the progressive advancement of society and the State to
his slowing down. The formation of the European legal world Outlook in Ukraine continues
but has gained special importance after the signing of the Association Agreement the EU
(2014), enforced without awareness of its importance and significance for the further pro-
gressive development of Ukraine and is an important component in the formation of the legal
world Outlook of the European content of modern Ukrainians.
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ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ 
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

У статті розглядається проблематика правової ідеології в світлі подій, які стали-
ся в Україні під час Революції гідності. Розкриваються окремі причини з сфери право-
вої ідеології, які призвели до цих подій. У контексті зазначеного досліджується ідеоло-
гема «розбудова держави» та принцип законності у його контраверсійності з принци-
пом правозаконності. Надаються рекомендації з підпорядкування держави громадян-
ському суспільству, подолання суперечностей між принципом законності та правоза-
конності в діяльності державних органів. 

Ключові слова: правова ідеологія, розбудова держави, принцип законності, принцип
правозаконності.

Богинич О. Л. Правовая идеология Украины в контексте современных вызо-
вов.

В статье рассматривается проблематика правовой идеологии в свете событий,
которые произошли в Украине во время Революции достоинства. Раскрываются
отдельные причины из сферы правовой идеологии, которые привели к этим событиям.
В контексте изложенного исследуется мифологема «формирование государства» и
принцип законности в его контраверсийности с принципом правозаконности.
Предоставляются рекомендации по подчинению государства гражданскому обществу,
преодоления противоречий между принципом законности и правозаконности в дея-
тельности государственных органов.

Ключевые слова: правовая идеология, формирование государства, принцип закон-
ности, принцип правозаконности.

Boginich O. Legal ideology of Ukraine in the context of contemporary challenges.
In the article the problems of legal ideology in light of the events that occurred in Ukraine

during the revolution of dignity. Disclosed a separate cause from the scope of legal ideology
that led to these events. 

Keywords: legal ideology, the development of the state, the principle of legality, the
principle protagonist.

Як відомо, правова ідеологія у її традиційному розумінні є одним із еле-
ментів структури правової свідомості, її найбільш важливою складовою – тео-
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ретичною. Якщо правова психологія уособлює безпосереднє емоційне, чуттє-
ве сприйняття правової дійсності, то правова ідеологія становить найвищій її
«ешелон» – правові теорії, концепції, у яких перша отримує аналітичне відоб-
раження. Зрозуміло, що події 2014 – 2015 р., відомі як Революція гідності, не
могли не накласти відбиток на сприйняття правової ідеології у її старому
вигляді. Нагадаємо, що її змістом, зокрема, були такі ідеологеми, як «розбудо-
ва держави», принцип законності як основний засіб функціонування, по-
перше, державних органів, по-друге, господарських організацій та громадян.
Революційні події недвозначно засвідчили, що принаймні дві зазначені скла-
дові правової ідеології потребують докорінного перегляду, оскільки не забез-
печили прав громадян, гарантованих конституцією країни. І, як може здатися
на перший погляд, справа полягає не в неналежному виконанні зазначених
ідеологем, а в їх певній обмеженості, закладеній у них можливості зловживан-
ня з боку державних органів.

Так, стосовно ідеології «розбудови держави» слід зауважити таке. На пер-
шому етапі її формування вона мала певний сенс з огляду на відсутність ста-
лих історичних традицій існування України як державного утворення. Але з
формуванням у перші роки незалежності відповідних державних інституцій –
парламенту, уряду, судової гілки влади увага суспільства повинна була зосере-
дитись на практичній роботі з формування відповідної державної політики,
спрямованої на забезпечення з боку органів новоутвореної держави прав гро-
мадян у всіх сферах їх життя. Така ідеологія, між іншим, була закріплена у
Конституції України 1996 р. На жаль, з політичних причин – наявності актив-
ного політичного класу, який переймався більше зовнішніми атрибутами дер-
жавності, аніж проблемами внутрішнього життя, – зазначена ідеологія зазнала
поразки у її практичній реалізації. Такою ситуацією скористались державні
чиновники, які використали ідею розбудови держави на свою користь.
Оскільки державу уособлюють конкретні посадові особи – президент, депута-
ти, міністри та інші – вони і отримали максимальні «дивіденди» від реалізації
цієї ідеї. Відеокадри післямайданних зйомок «хатинок» окремих державних
чиновників яскраво це підтверджують. Натомість громадяни з їх проблемами
опинились на периферії суспільного розвитку. 

І більше того, влада почала зловживати своїми повноваженнями стосовно
громадян. Спочатку це було порушення їх економічних прав під час так званої
приватизації загальнонародного майна, потім природних прав на життя, при-
кладом чого може бути вбивство журналіста Гонгадзе, і все завершилось по -
збавленням життя понад ста громадян країни, які вийшли на соціальний про-
тест проти особливо зухвалого та цинічного режиму колишнього пре зи дента
В. Януковича. Саме з цих причин виник як перший, так і другий Майдан.

Таким чином, тільки зміна ідеології розбудови держави на ідеологію фор-
мування громадянського суспільства, підпорядкування держави останньому,
функціонування держави як службового інструменту в руках суспільства для
задоволення його потреб може забезпечити права громадян України на гідне
життя. Причому не десь і колись, а тут і тепер. Інакше громадян України спіт-
кає доля громадян колишнього Радянського Союзу, де людський ресурс роз-
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глядався лише як «добриво» для побудови «світлого майбутнього», що, у свою
чергу, було наслідком дії відомої тоталітарної ідеології. Останні статистичні
дані щодо кількості населення України 42 мільйони проти 52 мільйонів у
1990 р. свідчить про загрозливу депопуляцію, що стала наслідком, як ми нама-
галися показати вище, неправильно обраної стратегії суспільного розвитку.

Задля справедливості варто зазначити, що нинішня практика діяльності
окремих гілок влади свідчить про певне розуміння необхідності зміни поперед-
ньої суспільно-політичної парадигми. Проголошується та визнається роль дер-
жави як структури, що покликана надавати сервісні послуги громадянам, ство-
рюються відповідна організаційна мережа, реорганізовуються правоохоронні
органи, тобто відбуваються інституційні зміни. Поряд з тим функціональне
навантаження зазначеної діяльності потребує ще докорінної зміни. Зокрема,
йдеться про такий принцип діяльності державних органів, як законність.

Зазначений принцип займав чільне місце в роботі органів держави за часів
радянської влади. Його обмеженість наочно проявилася в нових умовах існу-
вання незалежної української держави. За дефектності багатьох законодавчих
актів з погляду їх невідповідності Конституції України, колізійності та наяв-
ності прогалин застосування принципу законності не могло забезпечити реа-
лізацію принципу правозаконності, який ґрунтується на принципі верховен-
ства права. Останній, як відомо, полягає у пріоритеті прав людини над права-
ми будь-якої спільноти – нації, народу, в тому числі держави як публічно-пра-
вового союзу громадян. Саме гарантування реалізації прав громадян станов-
лять зміст зазначених принципів, що отримало відображення у ст. 3
Конституції України, де утвердження і забезпечення прав та свобод людини
визнано головним обов’язком держави.

Натомість, практична діяльність державних органів України упродовж
понад двадцять років недвозначно засвідчила про тотальні порушення з їх
боку прав громадян саме з погляду дотримання принципу верховенства права.
Численні звернення громадян України до Європейського суду з прав людини
підтверджують цей висновок. 

Отже, на порядку денному питання зміни принципу законності на принцип
правозаконності, тобто підпорядкування як усіх нормативно-правових актів,
так і конкретних дій посадовців Конституції України. Незважаючи на його
формальне закріплення в Конституції держави (ст. 3), практичне його застосу-
вання нівельоване поточною правотворчою діяльність парламенту України та
правозастосовною практикою органів державної виконавчої влади та судових
органів. Слід сказати, що лише у листопаді 1996 р. Пленумом Верховного Суду
України була прийнята Постанова № 9 «Про застосування Конституції України
при здійсненні правосуддя». На жаль, з цього часу ніякий вищий спеціалізова-
ний суд країни (Вищий адміністративний суд України, Вищий господарський
суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ) більше не звертався до розгляду питань реалізації принципу
верховенства права в діяльності підпорядкованих ланок судової системи, а
тому питання верховенства права в рішенні конкретних судів дуже часто ігно-
руються, приносячи його в жертву принципу законності.
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Під останнім випадком розуміється практика суддів, коли вони при при-
йнятті рішення часто керуються приписами законів, навіть якщо вони супере-
чать Конституції України. Зазначене відбувається попри закріплення в біль-
шості процесуальних кодексів України посилання на верховенство
Конституції при прийнятті судових рішень (ст. 8 ЦПК, ст. 4 ГПК, ст. 8 КПК,
ст. 7 КАСУ). На жаль, з невідомих причин суддям важко керуватися нормами
чинної Конституції, а не положеннями законів, якщо вони їм суперечать.

На нашу думку, однією з причин такого становища є невдале формулюван-
ня частини 5 ст. 8 КАС України, яка зобов’язує суд у разі виникнення під час
розгляду справи сумніву щодо відповідності закону чи іншого правового акта
Конституції України, вирішення питання про конституційність якого належить
до юрисдикції Конституційного Суду України, звертатись до Верховного Суду
України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду
України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта. 

Дійсно, вирішення питання про конституційність того чи іншого закону
належить до компетенції Конституційного Суду України, але згідно зі ст. 8
Конституції України вона має найвищу юридичну силу. А тому при виявленні
суперечності, колізії у конституційних приписах і приписах законів судді
мають право та зобов’язані застосовувати норми Конституції, а не законів.
Зокрема, такий обов’язок суддів закріплений у ст. 6 Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів»: суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і
законів України та на засадах верховенства права. Інакше кажучи, їм не
обов’язково визнавати ту чи іншу норму закону неконституційною, бо це є
виключною компетенцією Конституційного Суду, проте при вирішенні конк-
ретного казусу пріоритет у застосуванні, беззаперечно, має норма закону
вищої юридичної сили – Конституції. При цьому правовим підґрунтям такого
рішення є ст. 3 Конституції України, яка визнає людину, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю.

Зазначене свідчить не тільки про порушення принципів правозаконності у
діяльності правозастосовних органів, а й про суттєвий недолік у діяльності
правотворчих органів, коли приймаються закони, які порушують права грома-
дян. Тобто останні не є правовими законами, а тому не підлягають застосуван-
ню, зокрема як було показано раніше, у діяльності судів. 

Прикладом неправових законів можуть слугувати такі. Так, зокрема, відпо-
відно до ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб», у разі банкрутства банку відшкодування коштів громадянам за вкладом
в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перера-
хування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, вста-
новленим Національним банком України на день початку процедури виведен-
ня Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації. Водночас,
громадяни завжди укладають валютні договори банківського вкладу на умовах
більш вигідних, аніж у момент банкрутства банку. За 25 років незалежності
держава Україна в особі Національного банку України не виконала свого кон-
ституційного обов’язку, передбаченого ст. 99 Конституції України щодо ста-
більності гривні, а тому в момент отримання відшкодування за існуючим
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валютним курсом громадяни втрачають значні кошти, що порушує їх консти-
туційне право на володіння своєю власністю (ст. 41 Конституції).

Другим характерним прикладом свавілля держави щодо своїх громадян
може слугувати підпункт 164.2.15 пункту 164.2 ст. 164 Податкового кодексу
України, який містить перелік доходів, які включаються до бази їх оподатку-
вання. Зокрема, останнім визнаються викупні суми, що сплачуються страху-
вальнику за договорами довгострокового страхування життя у випадку достро-
кового розірвання такого договору. У цьому випадку доходи громадян зазна-
ють подвійного оподаткування. Спочатку при отриманні доходу громадянин
сплачує державі податки незалежно від свого статусу: або як найманий пра-
цівник, або як самозайнята особа чи суб’єкт підприємницької діяльності.
Потім, після того як він вклав кошти, що становлять його дохід, до страхової
компанії відповідно до договору страхування життя, він ще повинен сплатити
державі податки з цих коштів у випадку дострокового розірвання договору.
Тобто з коштів, з яких він уже сплатив податок державі, на нього Податковим
кодексом покладається новий обов’язок ще раз сплатити податок. Таким
чином, йдеться про примусове відчуження майна особи, що прямо забороня-
ється ч. 4 ст. 41 Конституції України: ніхто не може бути протиправно позбав-
лений права власності. Право приватної власності є непорушним. Отже, оче-
видним є незаконне втручання держави у правомірне володіння особою своєю
власністю, що знову ж таки, як і в першому випадку, можна класифікувати як
порушення конституційного права громадян на володіння своєю власністю,
гарантоване ст. 41 Конституції України.

Але більшу небезпеку становлять неправові закони, які стосуються судо-
чинства. Так, за часів президентства В. Януковича були прийняті численні
поправки, зокрема до КАС України та ЦПК України, які порушували консти-
туційні права громадян на справедливий суд. Наприклад, ст. 55 Конституції
України гарантує громадянам судовий захист їх прав: права і свободи людини
і громадянина захищаються судом, кожному гарантується право на оскаржен-
ня в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, посадових і службових осіб. Зазначене положення набу-
ло конкретизації у ст. 129 Конституції, яка однією з засад судочинства визнала
касаційне оскарження рішень суду.

Натомість у 2010 – 2011 рр. до ст. 214 КАС України та ст. 328 ЦПК Вер -
ховною Радою України були внесені зміни щодо права судді касаційної інстан-
ції – доповідача у справі – відмовити в розгляді касаційної скарги, якщо, на
його думку, касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не
викликають необхідності перевірки матеріалів справи. Таким чином, консти-
туційне право громадян на касаційне оскарження рішень суду зазнало обме-
ження у чинному законодавстві, причому в нормативно-правових актах вищої
юридичної сили – законах.

Наведений приклад є яскравим зразком негативної ролі, яку може відігра-
вати формальне дотримання принципу законності у діяльності судових органів
усупереч таким засадам їх функціонування, як принцип верховенства права,
тобто правозаконності. Здавалося б, що після Другої світової війни протиріч-
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чя між законом і правом остаточно вирішено на користь останнього, коли зако-
ни фашистської Німеччини були визнані такими, що порушують правові заса-
ди, тобто право. Але законодавство України продовжує цю негативну тради-
цію, що призводить до неминучого порушення природних прав людини і гро-
мадянина.

З зазначеного стає очевидним, що недоліки у правотворчій діяльності –
дефектність законів призводить до порушень у правозастосовній сфері – пору-
шення прав громадян на справедливий суд, гарантованих як Конституцією
України, так і міжнародними актами з прав людини (Міжнародний пакт про
громадянські та політичні права (ст. 2), Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод (ст. 13).

На жаль, доводиться констатувати, що хоча з часу повалення режиму
Януковича минуло два роки, зазначені закони продовжують діяти, а отже,
права громадян продовжують порушуватися. Це ще один аргумент на користь
визнання ідеологеми розбудови держави та принципу законності як таких, що
містять у собі негативний потенціал, а тому потребують термінового перегля-
ду з огляду на принцип правозаконності.

Отже, можемо зробити висновок, що, на жаль, людиноцентристська ідео-
логія не стала дороговказом для державних органів України – парламенту,
уряду та судів. За точним висловом А. А. Чечуліної, «правозаконність обґрун-
товує правомірність вимог індивіда щодо зміни або скасування правопору-
шуючого закону. Спираючись на принцип правозаконності людина може пози-
ватися щодо змісту права і до самого законодавця, якщо чинне позитивне
право не відбиває ідею цінності прав людини»1. Саме тому актуальними нара-
зі є пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про Конституційний
Суд України» стосовно права громадян звертатись до Конституційного Суду не
тільки з питань тлумачення Конституції та законів України, а й на предмет
визнання того чи іншого закону неконституційним. Зазначений крок свідчити-
ме про підтвердження статусу народу як основного джерела влади і права,
зміну правової ідеології в бік максимального гарантування та забезпечення
природних прав людини з боку держави. 

1. Чечулина А. А. Правовая законность: общетеоретический анализ: автореф. дис.на
соискание науч. степени к. ю. н.: 12.00.01 / А. А. Чечулина. –Уфа, 2004. – 18 с.

Boginich O. Legal ideology of Ukraine in the context of contemporary challenges.
In the article the problems of legal ideology in light of the events that occurred in Ukraine

during the revolution of dignity. Disclosed a separate cause from the scope of legal ideology
that led to these events. 

In the context of the investigated ideologeme “development state” and the principle of
legality in its controversional with the principle protagonist. It is alleged that the ideologeme
“restructuring the state” has a specific negative potential – opportunities for abuse by officials
of their powers. Examples from the practices of state bodies of Ukraine for the past 25 years.

In a similar vein, consider the shortcomings of the implementation of the principle of
legality in activity of state implementation of the principle of legality in activity of state bod-
ies, particularly the courts. Discusses specific examples of the defectiveness of certain laws,
implementing regulations which leads to the violation of the constitutional rights of citizens
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of Ukraine. Note the special danger to the natural rights of the citizens of changes in individ-
ual procedural codes (Code of administrative procedure and Civil procedural code of
Ukraine), which took place during the tenure of former President. Yanukovych. It is on the
right of the judge – Rapporteur the court of cassation to refuse the Complainant in considera-
tion of his cassation complaints against decisions of judges of first and second instance with-
out consideration by the court only on the basis of their personal decisions. 

In connection with the foregoing, the conclusion about the need second instance without
consideration by the court only on the basis of their personal decisions. 

In connection with the foregoing, the conclusion about the need to change the principle of
legality the principle protagonist, which refers to the supremacy of human rights over the right
of the people of the state. The abovementioned change will not result in a violation of the com-
petence of the constitutional court of Ukraine. The legal basis of this conclusion will be made
by the article 3 of the Constitution of Ukraine, article 6 of the law of Ukraine “On judicial sys-
tem and status of judges”, article 8 of the Civil procedure code of Ukraine, article 4 of the
Economic procedural code of Ukraine, article 8 of the criminal procedure code of Ukraine, art.
7 of the Code of administrative procedure of Ukraine). Include recommendations from the
subordination of state to civil society, to overcome the contradictions between the principle of
legality and protagonist in the activities of state bodies.

УДК 340.1
Т. С. ПОДОРОЖНА,
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СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ 
ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ

У статті аналізуються особливості впливу соціальних чинників на процес консти-
туціоналізації правового порядку. Зазначено, що правопорядок підпадає під вплив як
економічного базису, так і різноманітних надбудовних комплексів: політичних, ідеоло-
гічних, психологічних, правових, організаційних тощо. Зроблено висновок, що сукуп-
ність цих чинників утворює єдність пов’язаних між собою елементів, має впорядкова-
ну структуру, розвивається за законами суспільного розвитку, тобто має всі ознаки
соціальної системи.

Ключові слова: правопорядок, конституціоналізація, соціальний механізм дії права,
правова політика, правосвідомість, правова культура, правове виховання.

Подорожная Т. С. Социальные факторы конституционализации правового
порядка

В статье анализируются особенности влияния социальных факторов на процесс
конституционализации правового порядка. Отмечено, что правопорядок подвергается
влиянию как экономического базиса, так и различных надстроечных комплексов: поли-
тических, идеологических, психологических, правовых, организационных. Сделан вывод,
что совокупность указанных факторов образует единство связанных между собой
элементов, имеет упорядоченную структуру, развивается по законам общественного
развития, то есть имеет все признаки социальной системы.

Ключевые слова: правопорядок, конституционализация, социальный механизм дей-
ствия права, правовая политика, правосознание, правовая культура, правовое воспита-
ние.
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Podorozhna T. Social factors connstitutionalization legal order
This article analyzes the features of the influence of social factors on the process konsty-

tutsionalizatsion legal order. Indicated that law and order falls under the influence of an eco-
nomic base and superstructure variety of complex political, ideological, psychological, legal,
institutional and others. It is concluded that the totality of these factors creates a unity of inter-
connected elements is ordered structure, follows the laws of social development, that has all
the features of the social system.

Keywords: order, konstytutsionalizatsion, social mechanism of the law, legal policy, jus-
tice, legal culture, legal education.

Конституціоналізація правового порядку в Українській державі безпосе-
редньо залежить від подолання соціально-структурного, інституційного дис-
балансів, властивих періодові здійснення реформ. Це означає, що формування
правопорядку зазнає впливу інших сфер порядку (політичного, економічного,
ментального) і, своєю чергою, впливає на процеси їх становлення та розвитку.
З огляду на це складноструктурований процес конституціоналізації правового
порядку є виявом і наслідком взаємодії різноманітних чинників, що так чи
інакше впливають на формування і розвиток українського права в цілому.

В юридичній літературі дана проблема принагідно порушується під час
розгляду суміжної проблематики (скажімо, законності, профілактики правопо-
рушень, а також умов розвитку правової системи). Проте, говорячи про специ-
фіку конституціоналізації правового порядку, неможливо не враховувати про-
сторово-часових реалій, соціальних, економічних, політичних, управлінських,
культурних та психологічних передумов формування конституційної закон-
ності, що склалися в державі та суспільстві. 

В енциклопедичному словнику термін «чинник», або ж «фактор» (від лат.
factor – той, що робить; той, що виробляє), визначено як причину, рушійну
силу будь-якого процесу, явища, що визначає його характер або окремі його
риси1. У соціологічних дослідженнях на позначення концепцій, що поясню-
ють суспільний розвиток впливом низки «рівноправних» чинників (економіки,
релігії, техніки, культури, моралі тощо), використовують термін «теорія чин-
ників»2.

Слід зазначити, що чинники конституціоналізації деякою мірою пов’язані з
гарантіями законності. Під гарантіями законності розуміють «зумовлену зако-
номірностями суспільного розвитку систему умов, засобів, чинників, що забез-
печують процес реалізації законності, наслідком якого є встановлений право-
порядок»3. Відповідно до такого трактування чинники конституціоналізації
правового порядку треба розглядати як елемент системи гарантій законності.

Системний характер правопорядку, його здатність стабілізуватися необхід-
но враховувати при розгляді механізму його конституціоналізації, який має
комплексний характер та пов’язаний із впливом на його забезпечення різнома-
нітних чинників: економічних, політичних, ідеологічних, культурних, право-
вих тощо. Дію кожного з чинників можна подати у вигляді комплексу заходів,
спрямованих на забезпечення необхідного рівня й характеру процесу консти-
туціоналізації правового порядку.
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Чинники конституціоналізації правового порядку – не абстрактні загальні
підстави, а цілком конкретні, такі, що піддаються соціально-правовому виміру
і контролю. Тому рівень (ступінь) ефективності механізму конституціоналіза-
ції правового порядку залежить від функціонування та взаємодії трьох блоків
чинників: несоціальних, соціальних і власне юридичних. У процесі конститу-
ціоналізації кожний із цих чинників утворює свій власний механізм забезпе-
чення правопорядку. Критерієм такого поділу є механізм реалізації конститу-
ції, адже дезорганізація соціального, економічного, психологічного і, як наслі-
док, правового устрою життя є живильним середовищем для порушення норм
конституції, а відтак і відсутності належного правового порядку.

Несоціальні чинники не залежать від волі людини і суспільства в цілому, а
проте, це обставини, від яких до певної міри залежить ефективність механізму
конституціоналізації правового порядку. Річ у тому, що дані чинники, по-
перше, можуть сприяти вчиненню (чи зумовлювати вчинення) правопорушень
і перешкоджати використанню суб’єктивних прав та виконанню юридичних
обов’язків, передбачених у конституції, по-друге, можуть бути перешкодою
суб’єктам для забезпечення правопорядку у здійсненні їхніх повноважень. 

Природа соціальних чинників ефективності механізму конституціоналіза-
ції правопорядку дещо складніша. Йдеться про те, що ці чинники, з одного
боку, впливають на суспільні відносини, а з другого – самі детерміновані ними.
Водночас зазначимо, що за такої градації виходимо із широкого розуміння тер-
міна «соціальний», вживаючи його як синонім до слова «громадський».

Даний блок чинників безпосередньо впливає на реалізацію норм права,
зокрема норм Основного закону. Так, на думку С. Полєніної та В. Казимир -
чука, соціальний чинник законодавчої діяльності – це явище суспільного
життя, що впливає в тій чи тій формі на виявлення потреби в правовому регу-
люванні, на розробку, прийняття, зміну чи скасування законодавчого акта і
зрештою – на його зміст4. Зазвичай усі соціальні процеси та явища справляють
на конституціоналізацію правового порядку переважно позитивний вплив
(позитивні сторони й елементи економіки, політики, культури тощо). Проте
існує чимало соціальних чинників, що негативно впливають на даний процес
(недоліки в економіці, у діяльності різних державних органів тощо), які визна-
чають загальні причини недотримання норм конституції і, зрештою, відсут-
ність належного правопорядку в державі. У цьому контексті варто наголосити
на особливій природі конституції, яка полягає в тому, що вона є юридично уза-
коненим балансом інтересів усіх соціальних груп. Основний закон сприяє усу-
ненню відповідних колізій за допомогою специфічного конституційного впли-
ву на всі сфери суспільних відносин, виступаючи механізмом узгодження при-
ватно-правових і публічно-правових інтересів. Тому слушною є думка
А. Селіванова про те, що коли шлях конституційної модернізації буде сприй-
нятий суспільством як діалог з владою, це стане надійною запорукою страте-
гічної згоди в суспільній свідомості5. Зі свого боку зауважимо, що саме кон-
ституціоналізація права повинна гарантувати, щоб публічна влада в будь-
якому зі своїх проявів здійснювалася на основі критеріїв раціональності, про-
порційності і такими засобами, які передбачають обмеження до мінімуму

106 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



втручання у процес реалізації основних прав людини6. Конституція містить
базову логіку взаємин особи із суспільством та державою, будучи інструмен-
том для подолання соціальних і політичних криз. Таким чином забезпечується
необхідний для здійснення перетворень рівень стабільності суспільних відно-
син, а відтак – і належний правопорядок.

Соціальний механізм забезпечення конституціоналізації правового поряд-
ку – це система соціальних чинників (чинників соціального життя), що спри-
яють втіленню положень конституції у всі сфери життєдіяльності суспільства.
До соціальних чинників можна віднести економічне благополуччя (стабіль-
ність, зростання), політичну стабільність, єдність правових, неправових та
культурних цінностей. Проте варто зазначити, що до соціальних чинників не
варто відносити економіку, політику, культуру в цілому, оскільки вони являють
собою систему соціальних явищ. Очевидним є і той факт, що позитивний
вплив на стан забезпечення конституціоналізації правового порядку справля-
ють не всі економічні, політичні та інші чинники. Наприклад, деякі елементи
культури, як-от обряди, навряд чи можливо віднести до названих чинників, які
впливають на процес конституціоналізації правового порядку. Тому соціаль-
ний механізм складається лише з окремих елементів економіки, політики,
культури та інших соціальних інститутів, які випливають із принципів та поло-
жень конституції.

Специфіка соціальних чинників полягає у тому, що вони діють системно,
для них характерна спрямованість дії. Вони впливають на ступінь ефектив-
ності конституціоналізації права загалом і безпосередньо пов’язані з процесом
конституціоналізації правового порядку. Аналіз літератури дає змогу виділити
кілька блоків соціальних чинників, що впливають на ефективність механізму
конституціоналізації правопорядку, а саме: 1) політичні, 2) економічні, 3) соці-
ально-культурні.

Вплив політичних процесів на ефективність конституціоналізації правопо-
рядку проявляється подвійно: по-перше, велике значення має відповідність
політичної системи держави соціальній структурі суспільства, ідеології та
культурі, системі наявних суспільних відносин. Така відповідність загалом
відображає інтереси розвитку соціуму. Таким чином, правова політика висту-
пає основною стратегією правового розвитку держави, яка включає в себе
закономірності правового розвитку, визначає завдання та цілі як у цілому пра-
вової системи, так і окремих її елементів (зокрема правового порядку) зокре-
ма. Основи правової стратегії, як відомо, задаються конституцією. 

Так, у вступній частині Конституції України визначаються положення, які
лежать в основі всіх конституційних норм та інших нормативно-правових
актів: утвердження прав і свобод людини та громадянина; зміцнення грома-
дянської злагоди на землі України; розвиток і зміцнення демократичної, соці-
альної, правової держави7. Своєю чергою, неефективність механізму консти-
туціоналізації правопорядку може породжуватися наявністю антагонізму соці-
альних сил, зіткненням протилежних політичних інтересів тощо (особливо це
стосується реформування Основного закону). 
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По-друге, суб’єкти забезпечення правопорядку ідеологічно та організацій-
но орієнтовані на підтримку наявної політичної системи. Цей зв’язок може
набувати форми відвертої політичної кон’юнктури. Отже, такі процеси, як
демократизація, децентралізація, які характеризуються в принципі позитивно,
як і будь-яке інше соціальне явище, має зворотний бік. Це пов’язано передусім
з небезпекою анархічного безпорядку в державі, де через низький рівень полі-
тичної культури, низький рівень демократичної самоорганізації населення,
відсутності цивілізованого досвіду досягнення соціально-політичних компро-
місів, наявність тоталітарного минулого, не дотримувалися та порушувалися
конституційні права людини та громадянина, про що свідчать численні соці-
ально-політичні конфлікти, які відбуваються в останні три роки в Україні.
Держава, яка діє в режимі демократії, не повинна втручатися у взаємодію
людей, якщо незбіжність їхніх інтересів не досягає ступеня соціально-полі-
тичного протиріччя, не піддає небезпеці життєві інтереси. Яскравий приклад
порушення цього принципу було продемонстровано під час Революції гіднос-
ті в Україні.

Економічні чинники – це сукупність економічних явищ, що відображають
позитивні та негативні напрями розвитку суспільних відносин. Найбільш
поширеним показником такого розвитку є рівень життя населення, який про-
являється у благополуччі, створенні безпечних умов життя людини.
Відсутність стабільного матеріального заробітку є обставиною, через яку бага-
то людей не використовують своїх суб’єктивних прав, передбачених конститу-
цією (наприклад, право на працю). З цього приводу один з дослідників приро-
ди правового порядку О. Сауляк доводить, що бідність у країнах, які не досяг-
ли високого рівня соціально-економічного розвитку, має амбівалентний вплив
на правопорядок. З огляду на соціальну нерівність та масштаби бідності
остання становить серйозну загрозу для нормативної (абстрактно-належної)
моделі правопорядку. Вкрай тяжке становище людей у сукупності з іншими
негативними чинниками провокує зростання асоціальної, протиправної пове-
дінки і тим самим руйнує ідеальний образ правопорядку, який повинен вибу-
довуватися на основі міцного режиму законності8. Тому позитивно впливають
на забезпечення конституціоналізації правового порядку, наприклад, високий
ступінь організованості в економічній сфері, стійкість економічного розвитку,
зокрема грошової системи, низький рівень інфляції, максимальна зайнятість
населення та працевлаштування, відсутність корупції тощо. 

Сьогодні боротьба з корупцією набула глобального характеру. Україна, як і
всі країни світу, зайняла активну позицію в цій боротьбі. Ефективна реалізація
антикорупційної політики в державі можлива тільки тоді, коли держава актив-
но застосовує проти корупції всі доступні їй засоби економічного, організацій-
ного, управлінського та правового характеру. В межах соціальних заходів з
протидії корупції одним із таких засобів є виховання у громадян некорумпова-
ної поведінки. Як слушно зазначає з цього приводу О. Костенко, антикоруп-
ційна культура громадян – єдина гарантія проти корупціалізації влади в сус-
пільстві9. Корупція справляє безпосередній вплив на правопорядок та ефек-
тивність його конституціоналізації.
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Проте економічні та політичні чинники самі по собі не спроможні вплива-
ти на поведінку суб’єктів, оскільки поведінка ніколи не може бути автоматич-
ною. Зміни в економічній сфері, зростання кризових явищ, переоцінка ціннос-
тей, соціокультурні зміни в духовній сфері життя суспільства не можуть
повністю пояснити поведінку окремих індивідів у конкретних ситуаціях. Як
зауважують вчені, право акумулює в собі суб’єктивні уявлення людей про те,
як має бути влаштоване їхнє життя, а тому значною мірою перетинається зі
сферою етичного10. «Оцінка правових явищ, яка здійснюється правосвідоміс-
тю, є не тільки правовою, а й моральною»11, – зазначає Н. Оніщенко. Отже,
увесь вплив, що виходить з економічної, політичної, соціальної сфер, неодмін-
но проходить через так звані фільтри ментальності та культури, отримуючи в
них своєрідне індивідуальне освітлення, і тільки в цьому перетвореному
вигляді стає рушійною силою поведінки людей у суспільстві. У цьому відно-
шенні доволі чітко проглядаються взаємозв’язок і взаємозалежність економіч-
них та політичних чинників із соціально-культурними, що зумовлює стабіль-
ний і стійкий правопорядок у суспільстві.

Блок соціально-культурних чинників доволі обсяговий і неоднорідний,
оскільки він поєднує вплив різних сфер суспільного життя: виховання, освіти,
науки, культури, релігії тощо. Соціальні чинники є результативними показни-
ками соціально орієнтованої держави. Очевидно: вплив правосвідомості й
правової культури на ефективність механізму конституціоналізації правопо-
рядку є складним; у реальному житті це проявляється в таких аксіоматичних
параметрах:

1) якісний закон може з’явитися тільки в суспільстві з високим рівнем пра-
вової культури;

2) рівень правової свідомості суб’єктів правової реалізації безпосередньо
впливає на якість реалізації самого права.

Знання законів, ставлення до них, готовність дотримуватися і виконувати
їх, наявність у громадян навичок правової поведінки, складові індивідуальної
правосвідомості – все це безпосередньо впливає на ефективність конституціо-
налізації в кожному конкретному випадку. І, відповідно, навпаки – неякісні
закони, неякісна правореалізація знижують рівень правосвідомості та правової
культури, наслідком чого є певна дезорганізованість суспільства, відсутність
правового порядку.

Сьогодні в суспільстві сформувався тип людини, основними рисами якої є
соціальна та політична пасивність, правовий нігілізм, безініціативність.
Належний рівень правової культури має організаційно-регулювальний вплив
на забезпечення правомірної поведінки різноманітних учасників суспільних
відносин, перетворюючись на «бар’єр» на шляху виникнення й поширення
соціального зла, і тим сприяє утвердженню правового порядку в соціумі. До
того ж низький рівень правової культури є деструктивним чинником, який
часто стає безпосередньою причиною ухвалення помилкових юридичних
рішень, які розмивають основи правопорядку12. На жаль, як зауважують учені,
такі соціальні відхилення є складовою людської життєдіяльності в цілому, її
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об’єктивних (середовище – потреби) та суб’єктивних (усвідомлення об’єктив-
них потреб у вигляді інтересів, ціннісних орієнтацій, мотивів, цільових наста-
нов та їх реалізації у вчинках, поведінці, діяльності) чинників13. Негативні
форми соціальних відхилень завдають шкоди суспільству та особі, а відтак
деформують правопорядок.

Соціально-культурні чинники (так званий психологічний механізм консти-
туціоналізації правового порядку) заснований на системі почуттів та емоцій,
настроїв, орієнтацій індивідуальної чи колективної свідомості, які відобража-
ють ставлення громадян до конституції, права загалом і до проблеми їх дотри-
мання та реалізації. Всі вони в сукупності становлять правосвідомість та пра-
вову культуру суб’єкта права. «Важливе значення в забезпеченні правопоряд-
ку, – пише В. Нікітяєва, – відіграють такі чинники, як інформаційний, емоцій-
но-оцінний та інсталяційний, що становлять основу правосвідомості. Таке
формування необхідне для ефективнішого сприйняття правових настанов кож-
ною особою. Щоб зробити цей процес дієвішим та цілеспрямованішим,
потрібно володіти достовірною інформацією про численні внутрішні і зовніш-
ні умови, що опосередковують цей процес, знати засоби і методи досягнення
бажаних результатів»14.

Найважливішим чинником у психологічному механізмі є правосвідомість.
Наукова і професійна правосвідомість впливає на якість законодавства та
ефективність реалізації норм права (особливо норм основного закону).
Розуміння смислу і значення конституційних цінностей, ставлення до них як
до основи життєдіяльності держави й кожної людини становить ядро консти-
туційної правосвідомості. Адже саме конституція є нормативною моделлю
організації життя суспільства. Від рівня конституційної правосвідомості зале-
жить, наскільки строго і точно громадяни виконують приписи конституції.
Рівень виконуваності приписів Основного закону прямо залежить від правової
культури суб’єктів права, розуміння ними законодавства, поваги до закону,
правопорядку, виховання в собі добросовісності як панівної моделі соціальної
поведінки, яка має демократично-правовий характер.

Цей аспект важливий для українського суспільства, оскільки воно має
низку особливостей. Для української традиції характерні: глибокий зв’язок
правосвідомості з суспільно-колективістською організацією життєдіяльності
людей, акцент на фактичних, а не формально-юридичних гарантіях конкрет-
них можливостей поведінки, інтегрованість права в повсякденне життя людей
не тільки як формального юридичного заходу, а як соціального ідеалу. У
нинішній Україні змінюються орієнтири, але в масовій свідомості, як і раніше,
поки що домінують патерналістські конструкції реальності, громадяни схиль-
ні до фетишизації влади, сподіваються на силу держави і чекають від неї рішу-
чих дій. Щодо правопорядку це означає, що суспільство приймає його як
належне. Але якщо в суспільстві не буде сформовано високої правової культу-
ри і мотивації громадян брати участь у правотворчості, правозастосуванні, то
жодна реформа не матиме успіху. Тому ще одним соціально-культурним чин-
ником конституціоналізації правового порядку є якість і результативність пра-
вового виховання, а також поширення юридичних знань.
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Правове виховання спрямоване на перетворення правових ідей і вимог на
особисті переконання громадян і норму їх поведінки, розвиток їх правової
культури15. Правовий вплив безпосередньо спрямований на вольову поведін-
ку учасників суспільних відносин. Тому результати правового регулювання
залежать також від того, наскільки враховуються і використовуються психоло-
гічні чинники, які впливають на пізнання й розуміння людьми норм і принци-
пів Основного закону, засвоєння приписів права, формування позитивного
ставлення до них, готовність співвідносити й узгоджувати з ними свою пове-
дінку. З огляду на це одним із соціально-культурних чинників конституціона-
лізації правового порядку є виховання поваги до закону як такого ставлення,
яке ґрунтується на визнанні його високих соціальних якостей і характеризу-
ється збігом позицій закону і громадянина, а отже, прагненням до виконання
приписів, узгодження своїх дій зі зразками, пропонованими нормами права. У
цьому визначенні увагу зосереджено на фактичній поведінці громадян, на
узгодженні ними своїх дій з еталонами, що містяться в нормах права. Це
визначення має безумовну цінність для розробки поняття «повага до права» як
наукової категорії, але водночас не охоплює всіх можливих проявів поваги до
нього на практиці. 

У реальному житті повага до права не може бути зведена тільки до узгод-
ження громадянами своєї поведінки з нормами права, що випливає зі специфі-
ки самого права; необхідно прийняти регламентовані нормами закону правила
поведінки і поваги до них (це сприяло б підвищенню рівня довіри до влади та
зменшенню ролі примусу в процесі управління державою)16. Як зазначають В.
Бесчастний і Г. Гребеньков, саме зниження рівня довіри громадян до держави
та її інститутів є визначальним негативним чинником для правопорядку, квін-
тесенція якого – у понятті «сила права»17.

Можна виділити два аспекти поваги до права: повага до права у сфері зако-
нодавчої діяльності та у сфері його реалізації. Повага до права у сфері законо-
давчої діяльності проявляється: по-перше, в усвідомленні особливостей сус-
пільних відносин, для регулювання яких видається відповідний нормативно-
правовий акт; по-друге, у відповідності норм права економічним, політичним
і соціальним можливостям; по-третє, в урахуванні всіх досягнень законодавчої
техніки задля віднайдення точного і зрозумілого для більшості формулювання
волі законодавця.

Повага до права у сфері його реалізації проявляється в повазі до права з
боку суб’єктів, уповноважених і на його створення, і його застосування. Таким
синтезуючим рівнем правової свідомості є культура правової діяльності, яка
означає зумовлену соціально-економічними і політичними чинниками якість,
стан функціонування правової системи, що знаходить вираження у рівні роз-
витку юридичної активності та ступеня гарантованості державою свободи
поведінки особи в поєднанні з відповідальністю перед суспільством18. У тако-
му випадку існують реальні очікування відповідності положень Основного
закону потребам розвитку суспільства. Усе це, на думку вчених, дає можли-
вість забезпечення свободи і гуманізму як основних конституційних засад дер-
жавного управління19. Таким чином, норми права повніше відображають
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інтереси окремих соціальних груп і суспільства загалом, що, своєю чергою,
підвищує потенційні можливості конституціоналізації правового порядку.

Повага до закону повинна паралельно культивуватися разом з розвитком
поваги до самих органів забезпечення правопорядку. Особливістю тенденції
розвитку правопорядку на сучасному етапі можна вважати вкрай низький
рівень суспільної довіри до діяльності правоохоронних органів, що знижуєть-
ся в міру реформування суспільства. Тому видається справедливою позиція
тих дослідників, які вважають за необхідне під час формування стратегії пра-
вопорядку змінювати завдання та діяльність органів правопорядку, трансфор-
муючи їх із державних інститутів у соціальні20. Саме через вузьковідомче
розуміння завдань діяльності правоохоронних органів наростає процес їх від-
чуження від суспільства. Зважаючи на це відчуження, виникає невідповідність
між суспільством, його соціально-культурними запитами і діяльністю органів
правопорядку, неузгодженість, без усунення якої неможливі насамперед пра-
вовий процес та ефективна робота органів держави. Подолати цей розрив мож-
ливо лише шляхом виділення і практичної реалізації органами правопорядку
спільних із іншими соціальними суб’єктами й державними структурами інтер-
есів і цілей.

Отже, розглядаючи чинники, які впливають на конституціоналізацію пра-
вового порядку як певної соціальної системи, можна дійти таких висновків.
Будучи елементом суспільно-політичної надбудови, правопорядок підпадає
під вплив як економічного базису, так і різноманітних надбудовних комплек-
сів: політичних, ідеологічних, психологічних, правових, організаційних тощо.
Їх сукупність утворює єдність пов’язаних між собою елементів, має впорядко-
вану структуру, розвивається за законами суспільного розвитку, тобто має всі
ознаки соціальної системи. 

Домінування кожного із чинників, що впливають на процес конституціона-
лізації, зумовлено об’єктивними процесами, що відбуваються в країні. У
період реформування українського суспільства після набуття Україною суве-
ренітету з’явилися нові соціальні передумови негативних явищ, що стали
наслідком істотних негараздів, суперечностей і кризових явищ, які охопили
українське суспільство. На цій основі в країні істотно погіршилася й загостри-
лася загальна кримінологічна ситуація, проявилися бездієвість права, ігнору-
вання його норм, зокрема положень Основного закону. Тому, на нашу думку,
конституціоналізація правового порядку, яка має комплексний характер і
пов’язана з багатьма явищами та процесами соціального життя, може бути
забезпечена тільки в контексті загальної стабілізації політико-економічної
ситуації в країні.
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Podorozhna T. Social factors connstitutionalization legal order
This article analyzes the features of the influence of social factors on the process konsty-

tutsionalizatsion legal order. Indicated that law and order falls under the influence of an eco-
nomic base and superstructure variety of complex political, ideological, psychological, legal,
institutional and others. It is concluded that the totality of these factors creates a unity of inter-
connected elements is ordered structure, follows the laws of social development, that has all
the features of the social system.
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The institutionalization of legal order in the Ukrainian state depends on the socio-struc-
tural, institutional imbalance inherent in the period of reforms. This means that the formation
of law affected other areas of order (political, economic, mental, and, in turn, affects the
processes of formation and development. Given this process konstytutsionalization legal order
is a manifestation and a consequence of the interaction of various factors, so or otherwise
influence the formation and development of Ukrainian law in general. Specifics of social fac-
tors is that they act systemically, they are characterized by thrust action. They affect the degree
of effectiveness konstytutsionalizatsion rights in general, and directly related to the process
konstytutsionalizatsion legal order. Analysis of the literature reveals the several blocks of
social factors that influence the effectiveness of the mechanism konstytutsionalizatsion law,
namely: 1) political; 2) economic; 3) socio-cultural.

The impact of political developments on the effectiveness of law enforcement konstytut-
sionalizatsion manifested in two ways: first, the importance of a matching political system of
the state social structure, ideology and culture, the existing system of social relations. This line
generally reflect the interests of society. Thus, the legal policy strategy is the main law of the
state, which includes legal development patterns, defines the goals and objectives as a whole
legal system and its individual elements (including legal proceedings). Basics of legal strate-
gies known to set constitution. Thus, the introduction of the Constitution of Ukraine specified
provisions are the basis of all constitutional norms and other regulatory legal acts, establish-
ing human rights and freedoms and citizen; strengthening of civil harmony on earth Ukraine;
the development and strengthening of the democratic, social, rule of law. In turn, ineffective
enforcement mechanisms konstytutsionalizatsion antagonism may originate from the presence
of social forces clash of opposing political interests of others (especially the reform of the
Basic Law).

Economic factors – a set of economic phenomena, reflecting the positive and negative
directions of public relations. The most common indicator of this development is the level of
living, which manifests itself in health, create safe conditions for life. The lack of stable finan-
cial income are the circumstances in which many people do not use their subjective rights
under the Constitution (such as the right to work). Economic and political factors by them-
selves are not able to influence the behavior of subjects because behavior can never be auto-
matic. Changes in the economic sphere, the growth crisis, reassessment of values, socio-cul-
tural changes in the spiritual sphere of society can not fully explain the behavior of individu-
als in specific situations. All influence emanating from the economic, political and social
spheres, inevitably passes through the so-called filters mentality and culture to give them a
kind custom lighting, and only in this modified form is the driving force of human behavior
in society. This relationship is clearly visible the relationship and interdependence of eco-
nomic and political factors of socio-cultural, hence the stable and sustainable rule of law in
society. Social and cultural factors rather large and heterogeneous, because it combines the
effects of different spheres of social life: education, education, science, culture, religion and
so on. Social factors are effective indicators of socially oriented state. Obviously, the impact
of legal awareness and legal culture on the effectiveness of enforcement konstytutsionalizat-
sion mechanism is very complex; in real life it is shown in the following axiomatic parame-
ters:

1) quality law can appear only in a society with a high level of legal culture;
2) the level of legal awareness of legal implementation directly affects the quality of the

law itself.
Knowledge of laws, attitudes, willingness to follow and implement them, the availability

of skills in public legal behavior, the individual components of justice – all of which directly
affect the effectiveness konstytutsionalizatsion in each case. And, accordingly, on the con-



trary – substandard laws poor quality realization reduce the level of legal awareness and legal
culture, resulting in a certain disorganization of society, lack of legal basis.

Key words: order, konstytutsionalizatsion, social mechanism of the law, legal policy, jus-
tice, legal culture, legal education
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИРОДНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І НАБУТІ ПРАВА:
ПРОБЛЕМА ПРІОРИТЕТУ ТА ЦІННОСТЕЙ

У статті надається теоретичне обґрунтування відмінності між природними,
невід’ємними правами людини і тими правами, які є набутими та іноді отримують
назву «нових прав» людини. Розкриваються негативні тенденції сучасних процесів лібе-
ралізації суспільних цінностей, що призводить до впровадження до українського зако-
нодавства таких ідеологічних термінів, як «сексуальна орієнтація», «ґендерна іден-
тичність» тощо. Підкреслюється, що сучасна концепція прав людини спирається на
концепцію природного права, відповідно до якої всі люди від природи є вільними і наді-
лені рівними правами. Як висновок констатується, що зазначені явища не можуть
доповнювати спектр основних, невід’ємних прав людини, оскільки: є набутими і не з’яв-
ляються від народження; принижують гідність людини та не сприяють розвиткові її
індивідуальності.

Ключові слова: законодавство, права людини, природне право, рівність, сексуальна
орієнтація.

Львова Е. Л. К вопросу о естественных правах человека и приобретенных пра-
вах: проблема приоритета и ценностей

В статье приводится теоретическое обоснование различия между естественны-
ми, неотъемлемыми правами человека и теми правами, которые являются приобре-
тенными и иногда получают название «новых прав» человека. Раскрываются негатив-
ные тенденции современных процессов либерализации общественных ценностей, что
приводит к внедрению в украинское законодательство таких идеологических терми-
нов, как «сексуальная ориентация», «гендерная идентичность» и тому подобное.
Подчеркивается, что современная концепция прав человека опирается на концепцию
естественного права, согласно которой все люди от природы свободны и наделены рав-
ными правами. Как вывод констатируется, что указанные явления не могут допол-
нять спектр основных, неотъемлемых прав человека, поскольку: являются приобре-
тенными и не появляются от рождения; унижают достоинство человека и не способ-
ствуют развитию его индивидуальности.

Ключевые слова: законодательство, права человека, естественное право, равен-
ство, сексуальная ориентация.

Lvova O. To the question of natural rights and acquired rights: the problem of pri-
ority and values. 

The article provides a theoretical rationale for the distinction between the natural,
inalienable human rights and those rights that are acquired and sometimes called “new
rights” of man. Revealed negative trends of contemporary processes of liberalization of social
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values that leads to the implementation in the Ukrainian legislation such ideological terms as
“sexual orientation” and “gender identity” and the like. As a conclusion States that these
phenomena are not able to complement the range of basic, inalienable human rights, as are
acquired and do not appear at birth; humiliate the dignity of man and contribute to the devel-
opment of her individuality.

Keywords: legislation, human rights, natural law, equality, sexual orientation.

У сучасному світі відбувається орієнтація правової політики держав на
основні ідеї природного права, які поєднують усі найважливіші людські цін-
ності. 

Значущість прав людини полягають в тому, що вони є природним здобут-
ком людини, не залежним від неї. Просвітники проголошують примат прав
людини над усіма іншими нормами, правами та законами в суспільстві саме
виходячи з того, що права людини – це загальні, незаперечні та самоочевидні
права людської природи. Людина, оскільки вона людина, не може проти них
нічого заперечити, тому що це було б запереченням власної сутності. Тому
основу прав людини становить не штучно введене право, легітимоване волею
законодавця, а природне право. Саме з цього права слід виводити весь ком-
плекс прав людини1.

У цьому контексті й формулюється мета даної статті – з огляду на сучас-
ні процеси лібералізації суспільних цінностей надати теоретичне обґрунту-
вання відмінності між природними, невід’ємними правами людини і тими пра-
вами, які є набутими та іноді отримують назву «нових прав» людини.

Сучасна концепція прав людини спирається на концепцію природного
права, відповідно до якої всі люди від природи є вільними і наділені рівними
правами. Таким чином, права не надаються державою, а самі по собі наділені
«додержавною» легітимацією. Як вроджені, ці права є невідчужуваними і не
можуть бути відкликані волею держави. Укоріненість у природному праві
робить їх правом, незалежним від держави, і ця позиція дає змогу їм викону-
вати функцію критичної інстанції щодо дій держави. В якості критерію і межі
державної влади права людини були вперше сформульовані в Декларації неза-
лежності Північноамериканських Штатів 1776 р. (Вірджинський Білль про
права), у вступі до якої зазначається, що всі люди «від природи є рівно вільни-
ми і незалежними і наділені певними правами від народження». У Загальній
декларації прав людини від 10 грудня 1948 р. ООН формулює список основних
прав, виконувати які зобов’язані всі члени ООН2.

На сьогодні проблема прав людини вельми гостро постає з огляду на такі
новели вітчизняного законодавства, що грубо суперечать загальноприйнятому
в юридичній науці природно-правовому підходу, віковим традиціям та моралі
українського суспільства, його релігійним переконанням. І головне – не узгод-
жуються з положеннями Загальної декларації прав людини від 10 грудня
1948 р.

Так, 12 листопада 2015 р. Верховною Радою України прийнято Закон
України № 785-VIII «Про внесення зміни до Кодексу законів про працю
України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дис-
кримінації з правом Європейського Союзу»3. Статтю 21 Кодексу законів про
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працю України, що стосується дискримінації у сфері праці, було запропонова-
но доповнити такими ознаками, як ґендерна ідентичність та сексуальна орієн-
тація. 

Окрім цього, робочою групою з прав людини Конституційної комісії запро-
поновано передати на розгляд парламенту такі зміни до Конституції України
від 15.07.2015 р., які передбачають вилучення поняття шлюбу як союзу чоло-
віка та жінки4. 

Усе це відбувається за відсутності конструктивного діалогу між державою
та суспільством, ігнорується науковість як принцип правотворчої діяльності,
що передбачає: врахування наукових знань про необхідність прийняття відпо-
відного акта; уважне ставлення до наукових доктрин; обов’язковість врахуван-
ня прогнозу наслідків прийняття того чи іншого акта тощо.

Так, провідні вчені Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України, досліджуючи проблеми удосконалення діалогу громадянського сус-
пільства та держави в контексті захисту прав людини, констатують таке:.
«Сучасний ліберально-демократичний етап взаємовідносин у системі коорди-
нат «особа – громадянське суспільство – держава», який задекларований як
глобальний взірець або стандарт соціального розвитку, характеризується необ-
меженою субстанціалізацією людської суб’єктивності, основною причиною
якої є штучно створена дивергенція основних нормативно-регулятивних сис-
тем (права, моралі та релігії)… Такий стан унеможливлює фактичну ефектив-
ну взаємодію між особою, громадянським суспільством та державою …
оскільки ліберальне людське «Я» в означеному контексті претендує на абсо-
лютне значення. Така абсолютизація особистої свободи …відірвана від сутніс-
ного взаємозв’язку права, моралі та релігії…»5.

Варто згадати концепцію православної церкви щодо прав людини, яка
отримала відображання в «Основах вчення Російської православної церкви
про гідність, свободу і права людини» (прийняті на Архієрейському соборі у
червні 2008 р.) і де зазначається, що «чим більше розвивається інститут прав
людини, тим менше законодавець враховує моральні виміри життя і свободу
від гріха. …Права людини передусім потрібні їй для того, щоб, володіючи
ними, вона могла найкращим способом виконувати своє високе призначення
«подоби Божої», свій обов’язок перед Богом і церквою, перед іншими людьми,
сім’єю, державою, народом та іншими людськими спільнотами6.

У правотворчості, як і у законотворчості, повинні бути відображені основ-
ні ідеї природного права, в якому поєднані усі найважливіші людські цін -
ності7.

Ще давні філософські мислителі обстоювали ідеї природних властивостей
права як насправді істинних. Г. Гроцій розкрив своє бачення природного і
божественного права так: «Право природне є приписом здорового глузду, яким
та чи інша дія, залежно від згоди чи протиріччя самої розумної природи,
визнається або морально ганебною, або морально необхідною; а, відповідно,
така дія або ж заборонена або приписана самим Богом, творцем природи»8.

Прихильниками природного права позитивне право розглядається як штуч-
не, помилкове9.
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Правознавець Р. Папаян пише, що «основою природного права стали
божественні якості людини, природне право – основою законодавства (пози-
тивного права), закон – фундаментом держави. Держава, яка постійно підда-
ється змінам, не повинна, однак, вступати в суперечність з найвищою
метою»10.

Папа Іоанн Павло ІІ у своєму вченні про права людини розглядав їх не як
абстракцію та теорію, не як результат переконань та домовленостей. Права
людини, стверджував Павло ІІ, постають із реальності, із істини про речі та
про людину, які пов’язані з різноманітними формами людського існування, де
проявляє себе людина. Кризою в сфері прав людини стала проблема мораль-
ного та етичного характеру, зникла істина про людину, до заперечення якої
призвів «релятивістський лібералізм»11.

У світі активно поширюється тенденція відхилятися від згаданих і загаль-
новизнаних нормативних та моральних мірил, і встановлюються так звані
«нові права» людини, які беруть свій початок не з природних засад і за своїм
характером заперечують істинну сутність права, права природного, однак вони
легалізуються, впроваджуються у життя під виглядом свободи, ліберальних
цінностей, які прямо не заперечують основні права людини, а доповнюють їх
зміст насправді неправовими й шкідливими елементами.

У зв’язку з цим спостерігаються певні коливання між природним правом і
позитивним правом, коли з’являється третій аспект, суб’єктивний шлях, що
враховує здібності, схильності і свободи окремих груп осіб. І саме таким
суб’єктивним шляхом, з метою задоволення особистих інтересів та свобод,
народжуються нині «нові права», які не є природною мірою справедливості12.

Усе це суперечить природі людини і вказує на явні відхилення (аномалії)
від природної, загальноприйнятої норми (міри, стандарту).

Така тенденція перегляду окремих прав людини, покладених в основу
Декларації ООН 1948 р., виходить із хибного, на наше переконання, твер-
дження, що людині як такій не варто нав’язувати які-небудь істини, а витоки
права варто шукати в іншому – в згоді. Тобто права людини є результатом про-
цесу, в межах якого більшість досягають згоди стосовно того, що є справедли-
вим та істинним. Таким чином, справедливим стає те, до чого схиляється воля
більшості. Ніби й не існує істини, якою вимірюється справедливість; не існує
прав, які випливають із самої природи людини. 

Наша держава, вступаючи на шлях євроінтеграційних перетворень, має
орієнтуватися не лише на видиме, зовнішнє покращення у певних сферах
життя суспільства, а передусім на ідеологічний характер таких перетворень.
Сьогодні можна з упевненістю говорити про те, що гомосексуалізм активно
прагне не просто посісти місце, а навіть пріоритетне місце в суспільній ідео-
логії. Самі терміни «сексуальна орієнтація», «ґендерна ідентичність» є заідео-
логізованими поняттями. І проблема дискримінації у даному випадку здебіль-
шого є штучно сформульованою, це частина ідеологічної стратегії сексуаль-
них меншин.

Справедливо пише Л. Меліна, що в нашому розділеному світі поняття прав
людини також розділене. «Спірним є постійне розширення переліку прав
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людини, що супроводжується розширенням пов’язаних з ними вимог юридич-
ного типу. Коли будь-яка політична чи соціальна ідея кваліфікується як право
людини, відбувається вихолощення самого поняття всезагального права люди-
ни, втрачається притаманна йому критична функція. Початковим ядром прав
людини були і залишаються класичні права і свободи, завдяки яким гаранту-
ється вільний розвиток індивіда та його захист від зловживань з боку держав-
ної влади»13.

Експерти спостерігають принаймні декілька практик, які викликають різке
суспільне неприйняття на пострадянському просторі, але які активно впровад-
жуються у зарубіжній Європі, що випливають із сучасної системи європей-
ських цінностей, а саме: розмивання традиційної сім’ї (зокрема, ювенальна
юстиція, одностатеві шлюби) терпимість до пропаганди гомосексуалізму,
легалізація «легких наркотиків»14.

О. Турчинов констатує, що «епідемія аморальності руйнує суспільство»15.
Зазначені явища, що проникають в українське законодавство, є аномаліями
права, особливо з огляду на принцип верховенства права, а саме – на природ-
но-правову засаду в його інтерпретації Конституційним Судом України16.

Аномалія права – це негативне явище правового дисбалансу, що порушує
корисну міру та загальноприйняті світові стандарти у сфері права, зокрема,
основоположних прав людини, нівелюючи гармонійну єдність різноманітних
природних проявів права та інтересу, спотворюючи, таким чином, сформоване
історично розуміння суспільної моралі17.

Так, прибічники ґендерної перспективи стверджують дещо вельми сміли-
ве, наприклад, що «не буває «природних чоловіків» і «природних жінок»,
немає сукупності характеристик і моделей поведінки, притаманних виключно
одній статі»18. Тобто в «ґендерній перспективі» незручна природа лише зава-
жає, а тому має зникнути. З цього приводу С. Файєрстоун висловлює парадок-
сальну, на наш погляд, думку: «Те, що «природно», не обов’язково є «люд-
ською» цінністю. Людство почало випереджати природу; ми більше не може-
мо виправдовувати дискримінаційну систему класів-статей на тій підставі, що
вона має природне походження»19. 

Гомосексуальність має залишатися приватною проблемою, тому що бажан-
ня визнати законним одне сексуальне відхилення зумовить бажання надати
суспільного статусу й усім іншим прибічникам ґендерної ідеології20.

«Варто не зводити в ранг закону хитку мораль перехідного періоду, а допо-
магати суспільству залишатися міцним, проходячи через будь-які часи, спи-
раючись на істинні життєві цінності. Слід пам’ятати, що цивільний закон буду-
ється на тому, що є істинним і правильним для суспільного блага.

Гомосексуалізм не є джерелом права. Суб’єктом прав і обов’язків є люди-
на. Не може бути рівності між парою, що складається з чоловіка і жінки, і
зв’язком між людьми однієї статі. Іншими словами, гомосексуалізм позбавле-
ний цінності в суспільному розумінні. Це приватна реальність, на якій не буду-
ється життя суспільства і яка не може бути нормою»21.

ІІ Ватиканський собор підкреслив, що відмінність між статями є позитив-
ним фактором. Усі чоловіки і жінки є людьми і у своїй гідності вони рівні. Те,
що їх відрізняє один від одного, перебуває у згоді з задумом творіння. 
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На жаль, цінності світового порядку зміщуються у бік, протилежний від
цивільних шлюбів як союзу чоловіка та жінки. Про це красномовно свідчать
закони про «реєстрацію пар» та «зареєстроване сумісне проживання» в
Голландії, «договір про загальні інтереси» і укладення «соціального союзу» у
Франції, закони «про сталі союзи» і «укладення цивільного шлюбу» в Іспанії.
Окрім того, законодавці мають намір задовольнити певні запити меншин, зок-
рема, надати одностатевим парам право усиновлювати дітей.

Джерело такого натхнення спостерігається в резолюції Європейського
Парламенту «Про рівні права для гомосексуалістів і лесбіянок у
Європейському співтоваристві», прийнятій 8 лютого 1994 р. Країнам – членам
ЄС були надані рекомендації усунути всі обмеження щодо укладення шлюбу
одностатевими парами та щодо обмеження їх права на батьківство та усинов-
лення22.

Автори збірника «Право проти ксеноморфів у сфері громадської морально-
сті» вказують, що пропаганда гомосексуалізму в формі гей-параду порушує
свободу переконань і свободу віросповідання людей, які не поділяють «гомо-
сексуальних переконань». При розгляді питання про допустимість проведення
гей-параду в більшості випадків увага необґрунтовано приділяється лише
одній стороні цього предмета – враховуються інтереси лише гомосексуалістів.
При цьому зовсім ігнорується необхідність поваги прав і переконань людей,
які дотримуються інших поглядів, тим більше в тих країнах, де абсолютна
більшість громадян заперечує проти публічного, особливо законодавчого,
визначення гомосексуальних відносин як соціальної норми, вважаючи їх
неприродними, ненормальними, непристойними і аморальними, виступає
категорично проти нав’язування їх дітям таких відносин як нормальних і, тим
більше, у якості прийнятного способу життя.

Європейський суд з прав людини вважає, що при вирішенні питання про
допущення проведення заходів, здатних образити релігійні почуття віруючих,
держава зобов’язана враховувати роль і міру впливу релігії в суспільстві: «При
цьому слід враховувати велику роль релігії у повсякденному житті жителів...
Суд не може ігнорувати той факт, що римо-католицька віра є релігією пере-
важної більшості тірольців. Наклавши арешт на фільм, австрійська влада діяла
в інтересах забезпечення релігійного миру в цьому регіоні і для того, щоб у
окремих людей не склалося відчуття, що їхні релігійні уявлення стали об’єк-
том необґрунтованих та образливих нападок» (§§ 52 и 56 рішення
Європейського суду з прав людини у справі «Інститут Отто-Премінгер (Otto-
Preminger-Institut) проти Австрії» от 20.09.1994)23.

Поза тим в українському суспільстві популяризується хибне переконання,
що немає іншого шляху до Європи, як через легалізацію прав сексменшин.
Причому представники ЛГБТ-спільнот не обмежуються усуненням так званої
їх дискримінації у трудових правах. Зокрема, пропонується: Верховній Раді
усунути всі положення в українському законодавстві, які призводять до дис-
кримінації за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності (щодо
права на майно подружжя та осіб, які можуть бути усиновлювачами); ухвали-
ти закон про реєстроване партнерство для одностатевих подружніх пар;
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Міністерству охорони здоров’я України – внести необхідні зміни до наказів
№ 60 від 03.02.2011 р. (щодо зміни статевої належності) та № 479 від
20.08.2008 р. (щодо можливості усиновлення); організувати ревізію всіх схва-
лених МОН навчальних посібників тощо з питань гомосексуальності з метою
усунення згадок про це явище як про захворювання, психічний розлад тощо;
органам державної влади у своїй роботі керуватися конституційним принци-
пом, відповідно до якого «церква і релігійні організації в Україні відокремлені
від держави, а школа – від церкви» і т. і.24.

Ці та інші пропозиції лунали на конференції Конституційної комісії на
тему «Статус меншин і корінних народів у законодавстві України в контексті
підготовки проекту змін до Конституції України», що відбулася 18 грудня
2015 р. у м. Києві. Однак зазначені рекомендації виглядали вельми не пере-
конливими і науково не доведеними на противагу як ціннісній позиції україн-
ської громадськості, представники якої були присутні на конференції, так і все-
бічній, обґрунтованій науковій думці.

Зокрема, з доповідями про підтримку традиційних цінностей та сім’ї вис-
тупили народний депутат України П. Унгурян, а також медики, юристи, пси-
хологи, педагоги та ін.

Так, доктор юридичних наук М. Медведєва аналізувала норми ЄС, відпо-
відно до яких є свобода розсуду держави з питань моралі, релігії тощо.

Голова громадського руху «Всі разом» Р. Кухарчук доводив розуміння сім’ї
як базової цінності суспільства та Конституції, наголошуючи, що ознаки дис-
кримінації не мають бути поведінковими, а термін «сексуальна орієнтація» є
ідеологічним терміном.

Нейрохірург, кандидат медичних наук В. Медведєв щодо даної проблеми
констатував, що відбувається стимулювання штучних механізмів поширення
даного типу поведінки, а намагання змінити всю етичну і юридичну базу не
відповідає інтересами суспільства.

Кандидат педагогічних наук З. Хитра звернула увагу на те, що відбуваєть-
ся активне впровадження ґендерної ідеології в педагогічне середовище. Так
звана «феміністична педагогіка» передбачає формування у дітей егалітарної
свідомості, вільної від ґендерних типів. А ґендерне виховання без критичного
аналізу, на обґрунтовані переконання доповідача, спричиняє деконструкцію
чоловічої та жіночої статей. 

Ключове послання висловлюваних ідей представників просімейних цін-
ностей полягало в обґрунтуванні неприродного характеру впроваджуваних до
законодавства норм про сексуальну орієнтацію і ґендерну ідентичність та в
науковому доведенні ЛГБТ як явища деструктивного і небезпечного для здо-
ров’я суспільства.

Отже, виходячи із суто суб’єктивних чинників, які суперечать загальноп-
рийнятій суспільній моралі, природі речей та науковим даним, відбувається
ототожнення несумісних, на нашу думку, понять, а саме –дискримінація за
ознакою статі (стать має природне походження) та дискримінація за ознакою
сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності (що набувається людиною в
силу певних факторів).
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Прийняті зміни до КЗпП під прикриттям «антидискримінаційних попра-
вок» підводять під гриф «морально» неприродну сексуальну орієнтацію особи
і зводять нанівець будь-які моральні вимоги до окремих видів професій, зок-
рема, таких як педагог, лікар, правоохоронець і т. і. 

При цьому автори згаданого Закону переконані, відповідно до поясню-
вальної записки, що даний «проект не потребує проведення громадського
обговорення». Ймовірно, передбачаючи всенародне обурення зазначеними
новелами, вони саме в такий спосіб завуалювали свої правотворчі ідеї. 

Право юридичне має відповідати праву природному, і лише у такому
випадку відбуватиметься їх ефективна взаємодія і можна буде говорити про
існування правового закону, тобто такого, що відображає передусім природні
права і потреби людей та не суперечить їм.

Закон буде правовим, якщо законодавець – представницький орган держа-
ви – адекватно відобразить волю народу. В іншому випадку закон, у тому числі
і приписи Основного Закону – Конституції, не є правовими і потребуватимуть
відповідних змін 25.

Прийняті зміни до КЗпП руйнують давню, глибоку християнську традицію
українського народу та зневажають його віру. 

Біблія, яка в усі часи вважалася найавторитетнішою священною книгою
життя та непохитною основою суспільної моралі не лише в Україні, а й у біль-
шості країн світу, нині може стати дискримінуючою книгою, особливо в час-
тині певних природних та Божественних істин. Це, зокрема, Послання до
Римлян (1:26-28): «...Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замі-
нили природне єднання на протиприродне. Так само й чоловіки, позоставивши
природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один
до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі від-
плату, відповідну їхньому блудові»26.

Одним із шляхів правової науки щодо подолання зазначених вище нега-
тивних явищ є необхідність чіткого розмежування понять «рівність прав та
можливостей жінок і чоловіків» та «рівність статей». Жіноча та чоловіча стать
за своєю природою та здоровим глуздом не можуть та й не повинні бути рів-
ними. В Україні, у державі з міцними християнськими традиціями, терміни
«рівність статей», «сексуальна орієнтація» чи «ґендерна ідентичність» взагалі
не повинні використовуватися, оскільки несуть у собі аморальність та супере-
чать природному праву. Рівність прав і можливостей жінок і чоловіків – це
передбачена законодавством України рівність жінок і чоловіків щодо здійс-
нення своїх прав, обов’язків та передбачуваних законом інтересів (конститу-
ційних, професійних, сімейних тощо), створення рівних умов та можливостей
для їх реалізації у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Зазначені явища, які представники сексуальних меншин намагаються від-
нести до «нових прав» людини та впровадити до українського законодавства,
не можуть доповнювати спектр основних, невід’ємних прав людини, тому що,
по-перше, є набутими і не дані від народження; по-друге, принижують гідність
людини та не сприяють розвиткові її індивідуальності.
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У даному контексті можна говорити про існування природної нерівності,
яка не принижує честі та гідності людини, є біологічно визначеною від народ-
ження (чоловік, жінка). Також з огляду на це серйозною прогалиною у законо-
давстві слід вважати відсутність формулювання термінів «людина», «стать»,
«жінка», «чоловік», «життя» та ін.

1. Філософія права: навч. посіб. / за заг. ред. М. В. Костицького, Б. В. Чміля. – К.:
Юрінком Інтер, 2000. – С. 191. 2. Мелина Л. Нравственное действие христианина /
Малина Л.; пер. с итал. Г. Вдовиной. – М. : Христиаская Россия, 2007. – С. 101–102.
3. Про внесення зміни до Кодексу законів про працю України щодо гармонізації законо-
давства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу:
Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 49–50. – Ст. 467.
4. Проект Розділу ІІ Конституції, підготовлений Робочою групою з прав людини станом
на 15.07.2015. [Електронний ресурс] / Конституційна комісія: офіційний сайт. – Режим
доступу: http://constitution.gov.ua/work/item/id/3. 5. Концепція удосконалення діалогу
громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав
людини в Україні. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. –
С. 112 6. Цибенко С. Права людини та християнські цінності (у світлі новітніх доку-
ментів Російської православної церкви) / Цибенко С. // Зб. наук. пр. Львів. держ. ін-ту
новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. – Серія «Юридичні науки» / за заг.
ред. О. І. Сушинського. – Львів : Львів. держ. ін-т новітніх технологій та управління
ім. В. Чорновола, 2010. – Вип. 4. – С. 67–70. 7. Занік Ю. Інтелектуальна культура юрис-
та: філософсько-психологічне обґрунтування / Занік Ю. – Львів : БаК, 2002. – С. 78.
8. Гроций Г. О праве войны и мира. – Три книги. – Книга первая / Гроций Г. : пер. с лат.
А. Л. Саккетти; вступ. ст. проф. А. И. Денисова. – М. : Юрид. изд-во Министерства
юстиции СССР, 1948. – С. 45. 9. П’ятковська І. А. Право та мораль як засоби регулю-
вання суспільних відносин / П’ятковська І. А. // Правова держава : Щорічник наук.
праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2000. –
№ 11. – С. 553. 10. Папаян Р. А. Христианские корни современного права / Папа -
ян Р. А. – М. : Норма, 2002. – С. 177. 11. Льовера А. К. Права человека: их основание /
Льовера А. К.; пер. В. Тимофеевой // Лексикон. – С. 634-640. 12. Львова О. Л.
Інтегративний підхід до права: теоретичний вимір та світові реалії // Національні тен-
денції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння : монографія / Львова О. Л.; за
заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Юрид. думка, 2013. – С. 112–113. 13. Мелина Л.
Нравственное действие христианина / Мелина Л.; пер. с итал. Г. Вдовиной. – М. :
Христиаская Россия, 2007. – С. 104–105. 14. Трачук Ю. Европейские ценности – это
вовсе не «баварское пиво» и «французские круассаны». [Електронний ресурс] /
Информационное агенство REX. – Режим доступу : http://www.iarex.ru/society/41514.
html. Дата доступу: 25.09.2013. 15. Турчинов А. Свидетельство: Худ.-док. повесть ; эссе
/ Турчинов А. – К. : Криниця, 2006. – С. 188. 16. Рабінович П. М. Інтерпретація верхо-
венства права Конституційним Судом України (доктринальний коментар) [Електронний
ресурс] / Інтернет-видання «Юриспруденція». – Режим доступу : http://www.lawyer.
org.ua/?d=668&i=&w=r. Дата доступу: 02.02.2006 р. 17. Львова О. Л. Інтегративний під-
хід до права: теоретичний вимір та світові реалії // Національні тенденції та міжнарод-
ний досвід сучасного праворозуміння : монографія / Львова О. Л.; за заг. ред.
Н. М. Оніщенко. – К. : Юрид. думка, 2013. – С. 112. 18. Альзамора Реворедо О.
Гендерная идеология: опасности и цели / Альзамора Реворедо О // Лексикон:
Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. – М. :
Изд-во Францисканцев, 2009. – С. 114. 19. Там же, С. 117. 20. Анатрелла Т.

123РОЗДІЛ 2 • Проблеми теорії держави і права



Гомосексуальность и гомофобия / Анатрелла Т. // Лексикон. – С. 157. 21. Там же. –
С. 1038. 22. Полаино-Лоренте А. Однополый «брак» / Полаино-Лоренте А.; пер.
Е. Июльской // Лексикон. – С. 525–526. 23. Право против ксеноморфов в области обще-
ственной нравственности: Методология противодействия : сб.материалов / отв. ред. и
сост. д.ю.н., проф. М. Н. Кузнецов, д.ю.н. И. В. Понкин. – М. : Региональный фонд под-
держки мира и стабильности во всем мире ; Ин-т государственно-конфессиональных
отношений и права, 2007. – С. 28–29. 24. Від розпачу до надії. Становище ЛГБТ в
Україні у 2014 р. – К. : Центр «Наш світ», 2015. – 32 с. – С. 30-31. 25. Гайворонський В.
Яким має бути механізм впровадження принципу верховенства права / Гайво -
ронський В. // Право України. – 2005. – № 10. – С. 115. 26. Біблія або Книги Святого
Письма Старого й Нового Заповіту / пер. проф. І. Огієнка. – К. : Укр. Біблійне
Товариство, 2011. – С. 1049.

Lvova O. To the question of natural rights and acquired rights: the problem of pri-
ority and values. 

The article provides a theoretical rationale for the distinction between the natural, inalien-
able human rights and those rights that are acquired and sometimes called “new rights” of
man.

Revealed negative trends of contemporary processes of liberalization of social values that
leads to the implementation in the Ukrainian legislation such ideological terms as “sexual ori-
entation” and “gender identity” and the like.

All this happens because of the lack of constructive dialogue between the state and soci-
ety, the scientific character is ignored as a principle of law, which implies: consideration of
scientific knowledge about the need for adoption of the act; attentive to scientific doctrines;
necessity for consideration of the forecast impact of the adoption of an act and the like.

It is emphasized that the modern concept of human rights relies on the concept of natural
law, according to which all persons are by nature free and endowed with equal rights.

In lawmaking, as in the legislature, should reflect the main ideas of natural law, which
combines all the most important human values.

In a world with rapidly spreading tendency to deviate from the normative and universal-
ly accepted moral and Meryl, and installed so-called “new rights” of man, which originate not
from natural reason and by their nature they deny the true nature of law, natural law, howev-
er, they are legalized, implemented under the guise of freedom, liberal values which do not
expressly deny basic human rights, but complementary to, the content is actually illegal and
harmful elements.

In connection with this, there are certain variations between natural law and positive law,
when there is a third aspect, a subjective way, taking into account the abilities, aptitudes and
freedoms of the individual. And such a subjective way, to meet the personal interests and lib-
erties, are born now “new rights” that are not a natural measure of justice.

Our state is embarking on a path of integration reforms should focus not only on the vis-
ible, exterior improvements in certain aspects of society, but primarily on the ideological
nature of such transformations. Today it is safe to say that homosexuality is actively seeking
to take credit, and even a priority in public ideology. The terms “sexual orientation” and “gen-
der identity” is sageraven concepts. And the problem of discrimination in this case is basical-
ly artificially formulated, it is part of the ideological strategy of sexual minorities.

Experts see at least a few practices that cause severe social rejection in the post-Soviet
space, but which are being actively implemented in Europe arising from the modern system
of European values, namely the erosion of the traditional family (in particular, juvenile jus-
tice, same-sex marriage) the tolerance of the promotion of homosexuality, the legalization of
“soft drugs”.
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In Ukrainian society popularized by the false belief that there is no other way to Europe,
through the legalization of rights of sexual minorities. Moreover, members of the LGBT com-
munity is not limited to the removal of the so-called discrimination against them in employ-
ment rights. In particular, it is proposed: the Verkhovna Rada to eliminate all provisions in
Ukrainian legislation that result in discrimination on grounds of sexual orientation and gen-
der identity; to adopt a law on registered partnership for same-sex couples.

As a conclusion States that these phenomena are not able to complement the range of
basic, inalienable human rights, as are acquired and do not appear at birth; humiliate the dig-
nity of man and contribute to the development of her individuality.

УДК 340.115
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кандидат юридичних наук

ІДЕЯ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ 
ТА КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ДУМЦІ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – ПОЧАТКУ XVIII СТ.

Статтю присвячено проблемі визначення соціального суб’єкта права у працях
західноєвропейських філософів другої половини XVI – початку XVIII ст. Здобутком
мислителів часів Контрреформації та посилення абсолютистських режимів є доклад-
но розроблена теорія суспільного договору як основи соціальної держави. Поряд з цим
з’явилася ідея відносної автономності держави від суспільства та її права на примус,
вона сама перетворюється на соціальне окреме. Це стало новим етапом розвитку
соціальних філософії і теорії, виявом їх трансформації у соціально-політичні та соці-
ально-правові. Увиразнилася юридизація соціальних учень: суспільство стало державо-
центричним і правовим, суб’єктивне колективне право було об’єктивоване й ексклю-
зивно втілилося у праві держави. Водночас суто вольове утворення держави за умови
підривання самостійного характеру вчення про суспільство робило її нестабільним
феноменом, предметом змагань індивідуальних воль правителів та підданих. 

Ключові слова: соціалізація права, плюралізм правових систем, суспільний договір,
суспільство, громадянство, громадянське суспільство.

Кресин А. В. Идея общественного договора и конструирование социальных
государства и права в западноевропейской мысли второй половины XVI – начала
XVIII в.

Статья посвящена проблеме определения социального субъекта права в трудах
западноевропейских философов второй половины XVI – начала XVIII в. Достижением
мыслителей времен Контрреформации и усиления абсолютистских режимов является
подробно разработанная теория общественного договора как основы социального
государства. Наряду с этим появилась идея относительной автономности госу-
дарства от общества и его права на принуждение, оно само превращается в социаль-
ное отдельное. Это стало новым этапом развития социальных философии и теории,
проявлением их трансформации в социально-политические и социально-правовые.
Проявилась юридизация социальных учений: общество стало государствоцентричным
и правовым, субъективное коллективное право было объективировано и эксклюзивно



воплотилось в праве государства. В то же время, чисто волевое образование госу-
дарства при условии подрыва самостоятельного характера учения об обществе дела-
ло его нестабильным феноменом, предметом соревнования индивидуальных воль прави-
телей и подданных.

Ключевые слова: социализация права, плюрализм правовых систем, общественный
договор, общество, гражданство, гражданское общество.

Kresin O. V. The idea of   the social contract and construction of social state and law
in Western European thought in the second half of XVI – early XVIII century

The article is devoted to the definition of a social subject of law in the works of Western
European philosophers of the second half of XVI – early XVIII century. The thinkers of the
Counter-Reformation times and strengthening of absolutist regimes in Europe specifically
developed political elements of social philosophy, creating from them independent philosophy
of state. Hope for the interests of human in society in terms of religious wars and other con-
flicts has changed with focus on the uniqueness of the social role of the state. The greatest
achievement of European thinkers of that time in the context of our study certainly is thor-
oughly developed theory of social contract as the foundation of the social state, which became
also the basis for the formation of new theoretical principles of state and law. Along with this,
the idea of   the relative autonomy of the state from society and its right to coercion emerged.
The idea of   such a right may be considered an expression of the need to ensure the totality of
collective will and simultaneous recognition of the impossibility of fully mediator, non-tran-
scendent harmonization of individual interests.

Key words: socialization of law, pluralism of legal systems, social contract, society,
citizenship, civil society.

Мислителі часів поширення реформаційних рухів і Наукової революції у
Європі XVI ст. перетворили ідею окремої соціальної сфери буття людини на
самостійну соціальну філософію – на противагу традиційній теософії та за
аналогією з новою філософією природи. Вони віднайшли форму реалізації
соціального буття в соціальній інтеграції, вершиною якої стало територіальне
і громадянське суспільство. Локалізація громадянських суспільств у часі та
просторі приводить мислителів до ідеї соціального та правового плюралізму в
світі. З’явилася й ідея соціального права, суспільного договору як прообразу і
конституїтивного елементу національної правової системи, спрямованого на
узгодження, забезпечення та захист інтересів громадянського суспільства. Але
перші фрагментарні маніфестації цієї ідеї у творах Лютера, Кальвіна та інших
мислителів ще не являли собою послідовного концептуального бачення цієї
проблеми.

Одне з найбільш послідовних учень про соціальний вимір політико-право-
вого життя у XVI ст. представлено у праці Ж. Бодена «Легкий метод пізнання
історії» (1566 р.). Боден одним із перших узагальнив і систематизував соціаль-
ні знання, проголосивши існування третьої, соціальної сфери буття, яка є пред-
метом відповідної їй соціальної науки, що має також свій метод (методологію).
Визначивши у соціальній сфері її джерело – людину, яка має власну волю,
Боден виділяє і окреме соціальне (суспільство, народ, держава), яким займа-
ється «окрема» людська історія, а також передбачає існування загального соці-
ального, яким займається «загальна/універсальна історія» (historiam univer-
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sam) – «діяння співтовариств багатьох людей (communes plurium hominum), чи
народів, чи цілих держав»; «охоплює історію всіх чи найбільш відомих наро-
дів». Водночас далі він фактично виводить дослідження одиничної людини за
рамки соціальної історії, виділяючи дві категорії та два рівні пізнання – окре-
мого (singuloru) соціального суб’єкта, і загального (universam, toto rationem) –
глобальної сукупності соціальних суб’єктів, усієї людської сфери* 1.

Основним суб’єктом соціального розвитку, за Боденом, стала сукупність
усіх громадян, незалежно від належності до соціальних верств, яку він перший
називав суспільством (societate)2– трансформував його значення, актуалізова-
не, зокрема, Н. Макіавеллі й М. Лютером, поширивши поняття суспільства-
громади на всю державу, зробив його універсальним, охопивши всю сукуп-
ність інтересів людей на території держави, яка остаточно стала суспільним
утворенням, однією з граней життя суспільства (vita civilis). Втрата поняттям
«суспільство» традиційної функціональності позбавляло його вольового
характеру, перетворювало з цілого на просту суму складових – людей. Цю про-
блему Боден подолав через надання цьому поняттю якості громадянського сус-
пільства (civili societate). 

На думку Бодена, людині властиве прагнення до уникнення самотності та
суспільного визнання, що має своїм наслідком створення добровільних об’єд-
нань, співтовариств (societatis copulari, comuni societate, humana societas), най-
вищою формою інтеграції яких є «співтовариство співгромадян», «політичне
співтовариство» - власне суспільство. Саме через вольовий і раціональний
характер цих об’єднань вони принципово відрізняються як від стад як форми
природної самоорганізації тварин, так і від держав, не заснованих на волі
людей3. Боден підкреслював, що суспільства, на відміну від народів, виник-
нення яких не було виявом волі людей, засновані виключно людською волею і
в різний час – тоді, коли населення на певній території виявилося свідомим
необхідності творення універсального за функціями співтовариства і водночас
заснування «народної держави» (чи перетворення існуючої держави на
«народну»). Стан розвитку людських колективів до «громадянського життя»
мислитель визначав як варварство, дикість – тобто не соціальний, а природний
стан. Свідомість належності до суспільства є раціональною, пов’язана з необ-
хідністю спільного задоволення потреб та інтересів людей («участь окремих
громадян у долі кожного»), поняттям загального блага (communem utilitatem,
civitatis bonum) і готовністю підкоритися загальній волі (вираженій у політич-
них інститутах і праві) заради цього4. 

Мислитель вважав соціальну та політичну сфери відмінними, причому
перша є первинною і виступає домінантою творення другої. Наявність грома-
дянського суспільства диктує і характер держави не як природної самодостат-
ньої владної організації (imperio чи potesta), а як соціальної, публічної, «народ-
ної» – політичної громади і всенародної/загальної справи (polis та Res publica).
Res publica / Reipublica у Бодена дослівно означало «народна держава», «соці-
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альна держава», у такій державі могли бути різні форми правління. Природна
держава, на думку мислителя, є формою реалізації закладеного у природі
людини потягу до панування. Соціальна ж держава є реалізацією суспільних
авторитету і влади, розумною і справедливою, регульованою правом.
Існування природної держави пояснюється, на думку Бодена, неготовністю
людей (насамперед у минулому) до участі в управлінні нею через недостатній
рівень морального та інтелектуального розвитку. Для соціальної («народної»)
держави характерна участь населення у формуванні та реалізації влади, поєд-
нання волі (керування та свідомого підкорення) та права* 5. 

Боден писав, що держави створюються через злиття міні-суспільств
(міських громад), природних (сімей) та вольових співтовариств у одне сус-
пільство. Іншими ознаками держави мислитель називав громадянство (транс-
формуючи поняття «підданство»), територію, право. Громадянин для Бодена є
не просто об’єктом державного управління, а суб’єктом, належність якого до
держави є свідомою, який користується рівними з іншими правами та захис-
том держави; джерелом суверенітету в соціальній державі незалежно від
форми правління є лише народ. Щодо поняття території держави мислитель
писав, що вводить це поняття вперше, але ширше його не розкрив. Він вказу-
вав на єдність права у соціальній державі – на відміну від imperio, включаючи
до ius civile позитивне право суспільства, в тому числі публічне (зокрема, чи не
вперше названі права народу та основний закон)6.

Пізнішу еволюцію поглядів Бодена демонструють його «Шість книг про
державу» (1576 р.)**, присвячені феномену «народної держави» – Res publica.
Мислитель указав на два способи виникнення держави – силовий та на основі
суспільного договору («в результаті згоди одних людей добровільно передати
в підпорядкування іншим людям всю свою свободу цілком»), причому надалі
суверенна держава може існувати або без законів, або «на основі певних зако-
нів та на певних умовах». Водночас Боден чітко вказував, що метою є досяг-
нення функціонування держави на основі права, і запровадив поняття «право-
вого управління державою». Проте розуміння соціального характеру держави
та правових засад її існування у цій праці суттєво трансформовані. Якщо у
«Методі…» Боден розглядав суспільство як суб’єкт, що постійно існує, тво-
рить і контролює соціальну державу, то в «Шести книгах…» суспільство чи
народ розглядаються фактично як одномоментне зібрання людей, що засновує
державу і визначає правові основи її подальшого існування, обирає монарха,
передає йому свій суверенітет і надалі самоусувається від політичних справ.
Мислитель розглядав і менш досконалі, на його думку, типи держав, де народ
у цілому або його частина (аристократія) не передають реальний суверенітет
монарху, а лише надають останньому певні повноваження7. 
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* Поняття «соціальна держава» Боден не вживав. Ми вживаємо його для точнішого
означення сутності феномену «народної держави» Бодена.

** Доступних перекладів усієї книги немає, ми користуємося перекладами фраг-
ментів 1970 р. (сумнівними у питаннях ключових понять) і 1999 р.



Держава у праці певною мірою ототожнюється із суспільством як універ-
сальним співтовариством людей на певній території. Тут спостерігається пев-
ний скепсис щодо суспільства як соціальної одиниці, воно уявляється більшою
мірою як сума громадян. Мислитель стверджує, що споглядання (як підкорен-
ня) домінує над дією (участю в політиці). Суспільство, що згідно із своїми уяв-
леннями і прагненнями створило державу і закріпило це через обрання монар-
ха і суспільний договір (цей термін автор не вживає), довірило виконання
останнього монархові і стало його підданими. Воно відтепер не діє як одне
ціле – цілим, «загальним» стала суверенна держава8. 

Загалом держава у розумінні Бодена залишається «народною», але на
перше місце у ній поставлено громадянина. Благо громадянина ототожнюєть-
ся з благом держави, наголошується на «справедливому управлінні держа-
вою», але й на неприпустимості розчинення інтересів окремої особистості в
суспільному, державному, змішування приватного і публічного. При цьому
громадянин ідеальної держави перетворюється на її підданого. Підданий асо-
ціюється мислителем зі словом «слуга», а монарх – зі словом «пан», у основі
їх відносин – підкорення, а не взаємодія. Персоналізована держава заснову-
ється насамперед на нормах не соціального, а природного права, «спільного
для всіх народів». Питання суверенітету («суверенітет є абсолютна і постійна
влада Держави») мислитель вважав ключовим для розуміння держави і наго-
лошував, що до нього ніхто не визначав цього поняття. У персоніфікованій
державі суверенну владу має монарх. У соціальній – народ чи суспільство
«залишаються сеньйорами та власниками» держави як майна, а правитель є
лише чиновником, який нічим не відрізняється від чиновників рангом нижче9. 

Соціальна держава, як і у «Методі…», розглядається інституціоналізовано,
як механізм, але піддано сумніву можливість оцінки держави в термінах
успішності чи неуспішності в забезпеченні суспільного блага (міри «щастя»),
зважаючи на різні зовнішньо- і внутрішньополітичні обставини. Тому, на нашу
думку, ставилися під сумнів і динаміка розвитку держави, самостійне значен-
ня інституційної структури та державного управління. З новим, конструйова-
ним Боденом персоналізованим типом держави безпосередньо пов’язана ідея
території держави як однієї з умов її існування. Причому говориться про
«достатню територію». Сприйняття території теж еволюціонує – від природи,
що впливає на розвиток народу як популяції – до раціонального: як матеріаль-
ної основи економіки держави10. На нашу думку, якщо соціальна держава
могла розглядатися як сукупність громадян (які володіють, в тому числі, сукуп-
ністю земель), то персоналізована держава уособлювалася, серед іншого, тери-
торією, на якій поселено підданих.

Якщо соціальна держава у «Методі…» розглядалася як динамічний проект,
що є новим етапом політичного розвитку порівняно з природною державою, то
персоналізовану державу в «Шести книгах…» представлено фактично як кін-
цевий, найвищий етап еволюції, до якого рано чи пізно прийдуть усі
народи/суспільства. З цим безпосередньо пов’язане твердження щодо авто-
номного існування такої сфери знань, як політична філософія11. Отже, Боден,
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змістивши свої попередні акценти, у «Шести книгах…» зобразив систему
політичної філософії, а фактично – філософії держави, побудованої на переос-
мисленні створеної ним раніше соціальної філософії. Лише персоналізована
держава у вченні Бодена стає вище множини громадян і абстрагується від них,
стає незалежним від них явищем. Тому лише в персоналізованій державі суве-
ренітет стає абсолютним, зливається із суверенітетом влади та ідеєю суверен-
ної території. За своєю суттю персоналізована держава є феноменом не соці-
альним, а антропологічним. При цьому, на нашу думку, не слід ототожнювати
поєднання суверенітету держави та влади правителя з абсолютизмом. Повного
повернення до природної держави не відбулося, антропологізм держави озна-
чав взаємодію і поєднання суми волі окремих людей з волею правителя.
Основою суверенної влади і водночас її обмеженням стали особисті права
людини, а ідеї суверенного правителя відповідає ідея суверенної людини. 

Перетворення громадянина на підданого стало принципово важливою від-
мінністю між «Методом…» і «Шістьма книгами…». Але й це не слід абсолю-
тизувати. Новий підданий є не безумовним і природним, він або його предки
реалізували свою волю, безповоротно передавши публічну сферу в розпоряд-
ження монарху за умови недоторканності своєї приватної сфери життєдіяль-
ності. Тому монархові дозволено бути королем, але не дозволено –
тираном/деспотом. І у разі невиконання такого договору (природно-правового
чи позитивного) люди можуть цю публічну сферу повернути в своє розпоряд-
ження. Водночас Боден підтвердив плюралістичну політичну картину світу, де
поряд з ніби досконалішими королівствами можуть співіснувати виборні
монархічні чи республіканські, демократичні чи аристократичні Res publica.
Нереабілітованими, залишеними минулому є лише imperio.

Соціальне, судячи з порівняння «Методу…» і «Шести книг…», виявилося
дещо дефектним з точки зору його ідентифікації: нечітким (складність визна-
чення та співвіднесення народу і суспільства), непостійним (виникнення сус-
пільств лише на певному етапі розвитку людей/народів/сімей/полісів) і неві-
докремленим, з одного боку, від людини, а з другого – від держави. Натомість,
дезавуюючи соціальність, держава стає єдиним особливим феноменом, що
чітко відокремлюється від людини, але й співвідноситься з нею. Все це оста-
точно перетворює державу на самодостатню одиницю, суб’єкт політичного та
правового розвитку і предмет дослідження. Тому, на нашу думку, саме у
«Шести книгах…» Боден зміг реалізувати ідею накресленої в «Методі…» тріа-
ди суб’єктів – людина (та її особисті права), держава (з її суверенітетом) і
абстрактна «світова держава» як соціальне загальне (поки що неінституціона-
лізований досвід множини соціальних суб`єктів та їх взаємодії, «спільне для
всіх народів» право). Щоправда, за сутністю сама тріада стає більшою мірою
не соціальною, а антропологічною і політичною. 

З іншого ж боку, ідея держави як єдиного окремого в цій сфері, що безпо-
середньо пов’язана з людиною і загальним, поєднана з ідеєю суверенітету як
самодостатності політичної волі, нівелює середньовічну ідею всесвітньої
ієрократії та ієрархічності світської влади, що передбачала несуверенність
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будь-яких політичних утворень, і стає об’єктивною основою новочасної ідеї
рівності держав, їх горизонтальної взаємодії, плюральності світового розвит-
ку, можливості конструювання загального не як домінуючого над окремими
одиницями, а того, що існує між ними, вираження спільного/загального досві-
ду. Чітко ж артикульоване сприйняття держави як договору і суверенітету як
права власності створило першу методологію розвитку публічного права – на
приватноправових засадах. Це також принципово заперечувало релігійне
бачення політичної сфери, її секуляризувало і раціоналізувало. 

Ідеї народного суверенітету, характерні для бурзької школи Алькіатті, а
також для «Методу…» Бодена, відображено у праці «Політика, методично
викладена та проілюстрована прикладами божественного і людського»
(1603 р.) видатного німецького мислителя Й. Альтузія, що відчув вплив каль-
вінізму, навчаючись у Женеві. У цій книзі здійснено спробу подальшої дифе-
ренціації соціальної науки, зокрема, відокремлення політики від юриспруден-
ції та філософії, розвинуто ідеї народного суверенітету та представницького
правління. До ексклюзивного предмета політики Альтузій відносив «учення
про вищу владу», яка розкривається за змістом як суверенітет. Полемізуючи з
Боденом (з «Шістьма книгами»), мислитель вищою владою наділяв народ і
вважав, що вона нікому не передається, так само як свобода і права.
Передаються лише владні повноваження, причому не навічно, а як предмет
власності може передаватися в управління. Таким чином, Альтузій повертався
до ідеї, висловленої у «Методі» того ж самого Бодена, щодо народного суве-
ренітету. Точніше, суб’єктом влади в Альтузія є «політичне ціле», що виступає
як поєднання народу та території держави12. 

Політика в Альтузія стає вивченням взаємозв`язків у межах соціального
суб’єкта - народу, що в процесі державотворення перетворюється на суспіль-
ство, пов’язане формальним чи консенсуальним договором з вираженою в
ньому спільною волею до справедливості та процвітання. Такий суспільний
договір за змістом є конституційним, він укладається в межах самого суспіль-
ства, а не з конкретним правителем. Вводячи категорію «правове суспільство»,
Альтузій фактично юридизує категорію «громадянського суспільства» Бодена:
це воля усіх членів суспільства до співжиття на основі спільних і прийнятних
для всіх правил. При цьому мислитель чіткіше визначив сферу конституційно-
го права: це «всезагальний основний закон суспільного життя», покликаний
врегулювати «керівництво та управління суспільним життям». Принципом
цього права він визначив підкорення громадян владі на основі та в межах
права13. 

Г. Гроцій у праці «Про право війни та миру» (1625 р.) також поділяв роз-
виток людства на дві стадії – природну (додержавну) та суспільну (державну),
вже традиційно визнав договірну теорію походження суспільства і держави.
Гроцій вважав, що воля людини, індивідуальність її інтересів не поглинають-
ся державою. Він послідовно йде в руслі боденівських ідей: суспільство є
постійно існуючим організмом від часу свого створення, метою якого є діалог
і узгодження воль та інтересів людей, а також забезпечення їх майнових і

131РОЗДІЛ 2 • Проблеми теорії держави і права



немайнових прав; держава ж завжди залишається суспільним інститутом –
«досконалим союзом вільних людей, укладеним заради дотримання права і
спільної користі». Г. Гурвич справедливо відзначав, що Гроцій вперше чітко
запропонував горизонтальний і плюралістичний характер співіснування та
взаємодії правопорядків, виходячи з того, що всі вони мають соціальний
характер. Різні за характером інтереси різних за охопленням співтовариств
(communitates) потребують створення таких однопорядкових типів соціально-
го права, як міжнародне право (jus latius patens), державне право (jus civile), jus
artius (право співтовариств у межах держави, в тому числі церковне та шлюб-
не)14. Водночас ми не поділяємо думки Гурвича про те, що ідея такої плюра-
лістичної номенклатури правопорядків протиставляє правопорядок співтова-
риств (у тому числі й суспільства) державі. Вона лише повніше розкрила
закладений мислителями XVI ст. плюралістичний потенціал концепту соці-
ального права. Саме тому Гроцій, не заперечуючи і розвиваючи ідею суверені-
тету держави, виступав проти, з одного боку, його ототожнення із сувереніте-
том влади (останнє поняття він поставив під сумнів), а з другого – його абсо-
лютизації, стверджував можливість його кореляції з іншими соціальними пра-
вопорядками та пропонував його розглядати насамперед через таку якість, як
самодостатність15. 

Т. Гоббс у праці «Левіафан, чи матерія, форма і влада держави церковної і
громадянської» (1651 р.) й більш ранній книзі «Про громадянина.
Фундаментальні принципи філософії держави» (1642 р.) пов’язував виникнен-
ня громадянського стану із становленням суспільства і укладенням в його
межах суспільного договору. Проте бачення держави і суспільного договору в
Гоббса суттєво відрізняється від багатьох інших попередніх мислителів.
Держава ним розглядалася як функція – примус до справедливості й взаємної
безпеки. Але вона після укладення суспільного договору втратила залежність
від суспільства, а тому згадана функція виступає як законна, але непідкон-
трольна громадянину і суспільству загалом. Гоббс довів до апогею абсолюти-
зацію держави як суспільної одиниці, проголошуючи, що згідно із суспільним
договором люди повністю і безповоротно передали державі свою волю, злили
її в одну, втратили свій суверенітет на користь суверенітету держави та абсо-
лютної державної влади. На місце релігії прийшов світський культ держави як
Левіафана – смертного бога16. Як зазначає Ж. Мере, це заперечувало ідею Res
publica як сутність боденівського дискурсу17, попри те, що Гоббс формував
своє вчення саме на основі боденівських концептів.

Відносини у природному стані, на думку Гоббса, є «війною всіх проти
всіх», вони поза справедливістю чи несправедливістю. Саме по собі поняття
справедливості характерне лише для громадянського стану. Таким чином, на
нашу думку, мислитель недвозначно заперечував існування Божественного і
природного права в їх метафізичному розумінні, визнаючи лише позитивне
право та його основу – загальні особливості людської психології. Ми погод-
жуємося з французьким ученим Ж. Мере щодо того, що саме Гоббса можна
вважати одним із творців філософії держави як відносно автономного напряму
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пізнання у межах соціальної філософії, попри те, що своє вчення він називав
політичним18. Держава в його баченні остаточно стає машиною, що має свої
призначення, детермінанти і напрям розвитку, а умовою її успішного функціо-
нування стає повне ігнорування людини з її особливостями. 

Б. Спіноза у праці «Теологічно-політичний трактат» (1670 р.), на нашу
думку, багато у чому продовжив лінію Гоббса, а й суттєво її скоригував. Він
вважав індивіда в природному стані суверенним суб’єктом з необмеженою
волею, не регламентованою правом, що живе згідно із своїми пристрастями та
законами природи, поза ідеєю справедливості. Природний стан припиняється
з появою закону. Фактично ж Спіноза під «законом» мав на увазі визнання
Закону Божого через прийняття певної релігії, засновуючись насамперед на
старозавітній ідеї договору народу з Богом. На основі договору з Богом люди
(конкретні народи) передають йому частину своєї суверенної волі, виникає
теократична за сутністю держава, а за формою правління – монархічна, але
будь-яка людська влада в ній, так само, як і народ, пов’язана умовами догово-
ру. Суспільний договір знаменує заснування нової, світської держави, яку
Спіноза визначав як громадянську і демократичну. Знову ж таки, основою для
його розуміння стала старозавітна ідея заміни договору з Богом договором з
царем. Сутність такого договору мислитель вбачав у згоді людей щодо колек-
тивної реалізації своїх суверенних прав. На відміну від Гоббса Спіноза вважав,
що суспільний договір не є вічним, він, як і будь-який інший договір, зберіга-
ється доти, доки відповідає інтересам громадян. А тому держава має слугува-
ти суспільному благу, задовольняти інтереси громадян19. 

Влада за договором одержує право на примус, без якого у державі настала
б анархія. Але цей примус є вираженням загальної волі громадян. Саме тому,
що верховна влада ототожнюється із сукупністю суверенних громадян, вона не
обмежена жодним позитивним правом, і суверенна воля особи частково роз-
чиняється в суверенній волі держави. Влада непідсудна народу, а лише Богу.
Підкорення особи державі розглядалося Спінозою як абсолютна цінність і
вияв не рабства, а свободи, адже це підкорення спільному благу на основі
права і розуму, насамперед «найвищого закону». У праці багаторазово під-
креслюється ідея цінності держави як колективного надбання громадян, дер-
жава і батьківщина ототожнюються. Водночас, як зазначав Спіноза, «ніхто не
може передати всього верховній владі», а тому абсолютної влади бути не може,
й вона ніколи не існувала. Принципово важливою, на нашу думку, була ідея
Спінози про те, що з метою забезпечення лояльності громадян, а також «біль-
шої безпеки і посилення держави» влада має самообмежитися. Якщо держава
втрачає підтримку громадян (її визначають народні збори) – демократичність,
то втрачає й право на владу і примус щодо них. При цьому принципове зна-
чення мають рівність усіх перед законом та наявність колективного волевияв-
лення, а не форма правління такої держави20. Ж. Мере слушно визначав праці
Спінози як «антигоббсівський маніфест», в якому метою держави визначаєть-
ся свобода, а суверенітет держави щодо індивідуальної свободи є не трансцен-
дентним, а утилітарним21. Достатньо важливим, на нашу думку, стало мірку-
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вання Спінози про те, що нації (natio) не є природними популяціями, а мають
виключно соціально-вольову сутність; в їх основі – насамперед звичаї та зако-
ни, вони поступово формують «особливий характер» («дух») та інші особли-
вості нації. Основою відносин у державі є лише позитивне право суспільства,
яке за своєю сутністю все є договірним22. 

Дж. Локк у «Двох трактатах про правління» (1690 р.), ототожнюючи недо-
говірне підданство з рабством, запропонував оригінальне тлумачення непра-
вового характеру абсолютної влади: «людина, не маючи влади над власним
життям, не може через договір або власну згоду віддати себе в рабство комусь
чи поставити себе під абсолютну, деспотичну владу іншого». Натомість він
проголосив нове бачення влади – як судді й посередника в суспільстві, плюра-
лізм форм правління згідно з волею конкретного суспільства23. Для Локка сво-
бода є невід’ємною для людей та створених ними співтовариств. Влада і право
вперше так послідовно були розміщені не над волею людей, а між ними:
замість особливої матеріальності (панування, власність) вони стали виключно
процесуальними, матеріальність («спільне благо») зберегло лише суспільство.
Політична і правова суб’єктність держави, отже, остаточно стали соціальними,
а влада стала лише інструментом реалізації цієї суб’єктності.

Відмінність природного стану від соціального він вбачав насамперед у
загальному узгодженні волі людей. У природному стані таке узгодження від-
бувалося на рівні інтерсуб’єктних угод (наприклад, шлюбної), індивідуальної
свідомості природного права розуму, інтерсуб’єктної та консенсуальної його
реалізації. У соціальному стані змінюється й форма існування права – форму-
ється позитивоване і локалізоване право суспільства, що поширюється на всю
сукупність громадян, які дали на нього свою згоду. На місце природної сукуп-
ності співтовариств приходить громадянське / політичне суспільство, утворе-
не на основі суспільного договору, що передбачає рівність громадян (як сторін
договору) перед законом і владою. Метою створення суспільств Локк слідом за
Гроцієм вважав насамперед захист права власності, а також безпеку, добробут
та ін. Поєднання свободи людей та їх інтересів (прагнення до певних благ)
приводить до формування чи руйнації суспільств та держав. А тому ці тимча-
сові соціальні утворення є абсолютно рівними і незалежними одне від одного.
Ідея незалежності держав стає новим виразом ідеї їх суверенітету. При цьому
ідеї суверенітету держави, суверенітету влади, соціальності держави, на нашу
думку, остаточно зливаються у формулах «громадянського правління», «неза-
лежного співтовариства», а також (знову наголошеній) «політичного тіла»24. 

Локк одним з перших почав використовувати термін «нація» у значенні
сукупності всіх громадян, що за охопленням дорівнював народу та суспіль-
ству, але передбачав більший наголос на наявності спільної волі та етнокуль-
турній традиції. При цьому він не вважав національні держави єдино можли-
вими, хоча й писав здебільшого про них. Натомість він зазначав, що втрата
державності означає також втрату чинності суспільного договору і вказував на
можливість добровільного включення населення у суспільний договір іншої
нації. В іншому ж випадку правління в такій державі стає незаконним пану-
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ванням. Також Локк одним з перших сконструював ідею територіальної
суб’єктності держави, локалізував її у просторі на основі трансформації при-
ватного права власності в публічне. Земельна власність є той обшир території,
який було освоєно завдяки діяльності людини, а територія держави є сукупною
територією, яка освоєна членами суспільства на законних підставах25. 

Локк надалі розвивав конституційну теорію «законного правління» на
основі волі народу через суспільний договір. Зокрема, він запропонував такі
ідеї: як сторони такого договору можуть розглядатися лише особисто вільні
громадяни, а тому його положення поширюються тільки на них; формулою
суспільного договору є «більшість має право діяти і вирішувати за решту»;
предметом договору є насамперед формування, компетенція та функціонуван-
ня публічної влади; суспільний договір є позитивно-правовим, постійним,
публічним і відкритим; згідно з договором громадяни передають до загальної
компетенції суспільства/держави насамперед свої судово-виконавчі права –
карати правопорушників згідно з правом і на основі вироку суду. Водночас
передання інших прав обмежується метою забезпечення спільного блага – що
виступає також як формула обмеження сфери публічного права та компетенції
влади. Надзвичайно важливою, на нашу думку, була ідея щодо незв’язаності
людини умовами суспільного договору, укладеного її предками, та її свідомо-
го вибору щодо належності до цієї угоди через прийняття громадянства. Окрім
того, Локк вказував на можливості «творити новий лад» за згодою суспіль-
ства26. Тобто суспільний договір у вченні Локка остаточно стає позитивним,
наповненим конкретними принципами і нормами, суб’єктом якого є кожний
громадянин, а також може бути змінений в інтересах суспільства. 

Ідеї XVI–XVII ст. щодо людини як не лише моральної, а й соціальної само-
стійної одиниці знайшла продовження у працях Лейбніца. Самоцінною й ціліс-
ною в працях Лейбніца, починаючи з «Нового методу…» (1667 р.), виступає
саме раціональність кожної окремої людини в її розвитку, а також її уявлення
про справедливість, а будь-які соціальні утворення та будь-яке соціальне право
відносно раціональні й мінливі, адже відображають лише окремі інтереси
людини і пристосовані до конкретних історичних, природних та інших умов.
У «Монадології» (1714 р.) він писав про існування безкінечної кількості
монад, що відрізняються за ступенем своєї свідомості й за цим критерієм
ієрархічно сходять від найпростішої до найскладнішої й найдосконалішої
(Бога). Таким чином, усі соціально-правові феномени існують паралельно –
людське суб’єктивне природне право, інтерсуб’єктне право, право соціальних
груп, право суспільства/держави, міжнародне право. Будь-яке право виступає
як відображення індивідуальної чи колективної людської раціональності в
конкретний історичний період її розвитку. Як кожна раціональність іманентна
певному суб’єкту, так і право, воно «завжди породжується реальною групою,
разом з якою воно й змінюється». Відповідно, як і Локк, Лейбніц заперечував
трансцендентність держави, її монопольне домінування в соціальній та право-
вій сфері, адже «все державне суть соціальне, але не навпаки», жодне суспіль-
ство не задовольняє всіх інтересів та прагнень людини27. 
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Такий погляд створив можливість представити універсальну й гармонійну
типологію правопорядків як соціальних, раціональних та конкретно-історич-
них. Завершеності вона набула у праці Лейбніца 1680 р. «Суспільна класифі-
кація». Громадянське суспільство у межах міста, провінції, держави Лейбніц
вважав так само природним, як союз чоловіка та жінки, між батьками і дітьми,
а його метою - «тимчасовий добробут»28. Отже, на кожному рівні ієрархії соці-
альних та правових монад існує плюралізм – існування більш ніж одного варі-
анта соціального розвитку, адже людина має більше, ніж одну потребу. Кожне
з людських суспільств (тут доцільнішим буде використання слова «співтова-
риств») створює своє jus societatis sive congruentium (лат. – право суспільства
чи право згоди)29 – право соціальної інтеграції, яке за своєю суттю є договір-
ним. Право держави при цьому можна розглядати як лише один з його видів,
спрямований на задоволення особливих (усвідомлених і раціонально осмисле-
них) інтересів людей, що виникають через їх компактне проживання на певній
території. Найближчі німецькі послідовники Лейбніца більш акцентовано
ввели до його типології Jus sociale gentium (міжнародне соціальне право), а
також запропонували співвідношення між громадянським суспільством і дер-
жавою – як взаємодію (мирну чи конфліктну) двох типів співтовариств та їх
права – функціонального і територіального30. 

На нашу думку, індивідуалістичний раціоналізм Лейбніца став логічним
продовженням ідеї суверенності людини як наріжного каменя соціального
життя. У XVII ст. цю тенденцію посилила механістична парадигма природни-
чих і точних наук, що привело до конструювання «соціальної фізики права»31.
Цей підхід демістифікував державу – як систему соціальних зв’язків та їх регу-
лювання, поставив у її центр людину з її інтересами, а також створив для
людини значний соціальний простір поза державою. Але ідея щодо доміну-
вання індивідуалізму, спочатку витворивши новий варіант суверенітету дер-
жави, сама ж його й поховала, позбавивши державу більш-менш певного особ-
ливого місця між людиною і соціальним загальним. У вченні Лейбніца
обов’язки людини за суспільним договором стали сумнівними, межу між
суб’єктивним і об’єктивним у праві, між соціальними регуляторами і позитив-
ним правом було розмито. Суспільний договір, держава і позитивне право
значною мірою втратили свою легітимність і органічність, атомізувалися,
втратили зворотний вплив на людину. 

Отже, мислителі часів Контрреформації та посилення абсолютистських
режимів у Європі цілеспрямовано розвивали політичні елементи соціальної
філософії, створивши з них самостійну філософію держави. Надія на реаліза-
цію інтересів людини в суспільстві в умовах релігійних воєн та інших кон-
фліктів змінилася наголосом на унікальності соціальної ролі держави.
Найбільшим здобутком європейських мислителів цього часу в контексті нашо-
го дослідження, безумовно, є докладно розроблена теорія суспільного догово-
ру як основи соціальної держави, що стала також основою формування нових
теоретичних засад держави і права. Поряд з цим з’явилася ідея відносної авто-
номності держави від суспільства та її права на примус. Ідея такого права може
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вважатися вираженням необхідності забезпечення тотальності колективної
волі й одночасного визнання неможливості повністю медіативного, нетран-
сцендентного узгодження індивідуальних інтересів. 

Держава не перестає бути соціальною, але вона послаблює безпосередній
зв’язок із суспільством і стає автономним від нього явищем, сама перетворю-
ється на індивідуальне явище, більш виразне і локалізоване соціальне окреме.
Вона також значною мірою поглинає ідею функціональних людських співто-
вариств, має своїм контрагентом лише суспільство в цілому. Суспільство втра-
чає свою самоцінність і більшою чи меншою мірою зливається з державою.
Така ідея тотальності держави стала новим етапом розвитку соціальних філо-
софії і теорії, виявом їх трансформації у соціально-політичні та соціально-пра-
вові. Увиразнилася юридизація соціальних учень: суспільство стало державо-
центричним і правовим, суб’єктивне колективне право було об’єктивоване й
ексклюзивно втілилося у праві держави. 

Цей комплекс ідей у XVII ст. було до певної міри поставлено під сумнів, у
тому числі через трансляцію підходів точних наук і спекулятивну раціоналіс-
тичну філософію. На нашу думку, свою роль у цьому відіграли й революція і
реставрація в Англії та їх осмислення. Суто вольове утворення держави за
умови підривання самостійного характеру вчення про суспільство робило її
нестабільним феноменом, предметом змагань індивідуальних воль правителів
та підданих. Отже, знову постало питання про ключовий суб’єкт соціального,
політичного правового розвитку, який буде віднайдений наступними поколін-
нями у феномені нації.
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Kresin O. V. The idea of   the social contract and construction of social state and law
in Western European thought in the second half of XVI – early XVIII century

The article is devoted to the definition of a social subject of law in the works of Western
European philosophers of the second half of XVI - early XVIII century. The thinkers of the
Counter-Reformation times and strengthening of absolutist regimes in Europe specifically
developed political elements of social philosophy, creating from them independent philosophy
of state. Hope for the interests of human in society in terms of religious wars and other con-
flicts has changed with focus on the uniqueness of the social role of the state. The greatest
achievement of European thinkers of that time in the context of our study certainly is thor-
oughly developed theory of social contract as the foundation of the social state, which became
also the basis for the formation of new theoretical principles of state and law. Along with this,
the idea of   the relative autonomy of the state from society and its right to coercion emerged.
The idea of   such a right may be considered an expression of the need to ensure the totality of
collective will and simultaneous recognition of the impossibility of fully mediator, non-tran-
scendent harmonization of individual interests.

The state does not cease to be social, but it weakens the direct link with society and
becomes an autonomous phenomenon from it, she becomes itself in an individual phenome-
non, a more distinct and localized social separate. It also largely absorb the idea of   function-
al human communities, has its counterpart only in society as a whole. Society loses its intrin-
sic value and more or less merges with the state. This idea of state   totality had marked a new
stage of development of social philosophy and theory, expression of their transformation in
the socio-political and socio-legal ones. More distinct became the legalization of social
thought: a society became a state-centered and legal, subjective collective right was objecti-
fied and exclusively embodied in the law of the state.

This complex of ideas in XVII century was somewhat questioned, including through
translation of the exact sciences approaches and speculative rationalist philosophy. In our
opinion, the role played in this revolution and restoration and in England and their interpreta-
tion. Purely volitional state formation in terms of decline of independent nature of the theory
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of society made it unstable phenomenon, the subject of individual wills competition by rulers
and subjects. So again the question arose about the key subject of social, political, legal devel-
opment that had been rediscovered by future generations in the phenomenon of the nation.

Key words: socialization of law, pluralism of legal systems, social contract, society,
citizenship, civil society.
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РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИ

У статті розглянуто роль ідеології в житті держави, людини і суспільства, яка
відбувається з усвідомлення того факту, що кожен народ, нація, держава повинні
мати ідеї та цінності, що відображають основи їх життя. Зазначено, що сучасне гро-
мадянське суспільство не можливе без людини, якій притаманні певні риси характеру.
Громадянин з високим рівнем правосвідомості – це, насамперед, людина з почуттям
власної гідності, що є необхідним проявом духовного життя, ознакою духовного само-
ствердження, без якого неможливе ні обстоювання своїх прав та свобод, ні економіч-
не та політичне самоуправління, ні національне (культурне) самовираження.

Ключові слова: ідеологія, держава, людина, суспільство, культура.

Макаренко Л. А. Роль идеологии в жизни общества и человека
В статье рассмотрена роль идеологии в жизни государства, человека и общества,

которая происходит из осознания того факта, что каждый народ, нация, государство
должны иметь идеи и ценности, которые отображают основы их жизни. Отмечено,
что современное гражданское общество не возможно без человека, которому прису-
щие определенные черты характера. Гражданин с высоким уровнем правосознания –
это прежде всего человек с чувством собственного достоинства, которое является
необходимым проявлением духовной жизни, признаком духовного самоутверждения,
без которого невозможно ни отстаивание своих прав и свобод, ни экономическое и
политическое самоуправление, ни национальное (культурное) самовыражение.

Ключевые слова: идеология, государство, человек, общество, культура.

Makarenko L. The role of ideology in the life of society and individual
The article discusses the role of ideology in the life of the state, the individual and socie-

ty, which comes from awareness of the fact that every people, nation, government must have
ideas and values that reflect the foundations of their lives. It is noted that modern civil socie-
ty is not possible without the person displays certain traits. A citizen with a high level of legal
consciousness is, above all, a man with a sense of dignity, which is a necessary manifestation
of the spiritual life of man, a symptom of spiritual self-affirmation, without which you can neit-
her defend their rights and freedoms or economic and political self-government, no national
(cultural) expression. 

Key words: ideology, state, people, society, culture.

Особливістю нової соціокультурної дійсності є насам перед те, що наше
суспільство перебуває в періоді перелому, зміни типу своєї організації існу-
вання1. Радикальне реформування суспільства активно формує нову культур-
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ну реальність, яка характеризується й новими сто сунками між людьми в ціло-
му, новими умо вами свого розвитку, особливою систе мою цінностей, норм і
правил, культурних потреб і засобів їх задово лення. Коли ці норми та правила
перетворюються на внутрішню про граму поведінки людини (особистості),
вони забез пе чують узго дження функціонування, сталість і надійність певної
сфери соціуму.

Сучасна теорія культури виходить з широкого розуміння національної
культури як певної сторони життєдіяльності суспільства в усіх її сферах – не
тільки в духовному, а й у матеріальному виробництві, суспільно-політичній
діяльності, побуті. Культура з цього погляду виступає як процес розвитку сут-
нісних сил людини та їх практичного вияву в усіх сферах, а водночас як сис-
тема матеріальних і духовних цінностей, створених людьми й застосованих в
їх діяльності, норм її регулювання, способів організації поведінки та спілку-
вання людей. Вона охоплює систему різноманітних форм національного
життя, серед яких – географічні, господарські, побутові, ідеологічні, держав-
но-правові, релігійні чинники. Вони забезпечують збереження й відтворення
економічного та морально-духовного потенціалу нації, формують почуття
національної свідомості, інтегрують культуру нації у світову культурну спів-
дружність. У структурі національної культури виділяються такі складові, як
матеріальна, побутова, політична і правова культура, як наука, освіта й філо-
софія. Особливість національної культури полягає в тому, що вона характери-
зує інтегральні моменти національного життя, які складають основу нації і
забезпечують подальший національно-культурний процес. До них належать
мова, звичаї, традиції народу, релігія, художня культура, національний харак-
тер, національна самосвідомість, почуття національної гідності тощо2. 

Нація не може існувати ні без спільної культури (мови, цінностей, звичаїв,
міфів, символів тощо), ні без спільного політичного життя громадян. Але
основою суспільної культури мала б бути мова і культура титульного етносу,
збагачена духовними надбаннями інших народів, які населяють країну.
Модерна українська нація за сприяння держави та громадянського суспільства
повинна сформувати таку культуру на основі українських цінностей, мови і
традицій. Функціонування спільної культурних цінностей не заперечує функ -
ціонування і розвиток культур національних меншин, більше того, допускає
формування ними власних суспільних інститутів за ініціативою своїх членів і
за підтримки центральної та регіональної влад3.

В. Бабкін наголошує, що ідеологія сьогодні має бути «не довільним набо-
ром догм, упереджених уявлень панівних верств населення, приправлених
міфами та облудними обіцянками, а чітко визначеною, глибоко обґрунтованою
програмою суспільного розвитку, що спирається на наукові дослідження і
висновки»4.

Існує чимало різновидів ідеологій, серед яких – «ідеології-світогляди, при-
значені об’єднувати великі групи людей — етноси, нації, суспільні верстви
(класи) та навіть усе людство (так звана «глобальна ідеологія», що лежить в
основі сучасної системи міжнародного порядку)»5. Такі ідеології утверджу-
ються протягом тривалого часу одночасно із поступовим, спадкоємним, ево-
люційним шляхом розвитку народу. Як наслідок у людей зближуються точки
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зору, виробляється близька система політичних, соціальних, етнічних, духов-
них та інших цінностей, світоглядних переконань тощо, хоча вони не тотожні,
зазвичай, ніколи не перетворюються, але забезпечують суспільно-політичну
стабільність і поступово-прогресивний хід історії певного народу.

Поступове переосмислення ролі ідеології в житті держави, людини і сус-
пільства в Україні відбувається лише тепер, з усвідомлення того факту, що
кожен народ, нація, держава повинні мати ідеї та цінності, що відображають
основи їх життя. Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що держава не
може існувати без згаданих компонентів, які розкривають сутність державної
ідеології. 

Державна ідея виступає не лише фактором консолідації суспільства, вона
визначає основи функціонування політичних і соціальних структур, закріпле-
ні в конституції. Особливість формування державної ідеології в умовах демо-
кратичної держави пояснюється її сприйняттям передусім як такої, що покли-
кана визначити межі співіснування різних ідеологічних систем у суспільстві,
сформулювати основні закономірності їх функціонування та участі в держав-
ному житті. Державна ідеологія виховання людини, за такого підходу, покли-
кана забезпечити відтворення в суспільній свідомості демократичних норм
цінностей, а в умовах трансформації суспільства – сприяти утвердженню
національної держави та громадянського суспільства через свідомість кожно-
го громадянина6. 

М. Козловець пише про так звану інтегративну ідеологію7, яка, будучи
співзвучною ментальним та національним складовим суспільної свідомості
народу, розкриватиме сутність української державності через систему життєво
важливих цінностей, покликана згуртувати українську націю, визначити ієрар-
хію вищих національних інтересів та завдань, сформувати нову національну
ідентичність. Серцевиною цієї ідеології повинна стати людина, її матеріальне
благополуччя, розвиток духовного потенціалу, творчих здібностей і фізичної
досконалості. Конституція України проголосила принципово нову роль держа-
ви у відносинах з особою, закріпила перехід від пануючої в минулому ідеоло-
гії «домінування держави» над людиною до нової – «служіння держави» інте -
ресам людини. Зокрема, ст. 3 Основного Закону проголошує, що «утверджен-
ня і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави», і
«держава відповідає перед громадянами за свою діяльність».

Сучасне громадянське суспільство не можливе без людини, якій притаман-
ні певні риси характеру. Громадянин з високим рівнем правосвідомості – це
насамперед людина з почуттям власної гідності, що є необхідним проявом
духовного життя, ознакою духовного самоствердження, без якого неможливе
ні обстоювання своїх прав та свобод, ні економічне та політичне самоуправ-
ління, ні національне (культурне) самовираження.

Людині як суб’єкту і творцю права необхідно поважати себе, це є запору-
кою того, що її поважатимуть інші суб’єкти правовідносин, у тому числі й дер-
жава. Людина з таким почуттям чітко розуміє своє місце в суспільстві і роз-
глядає себе у ньому як самодостатню цінність, поважаючи при цьому цінність
інших людей. Саме почуття власної гідності є рушійною силою як окремої
людини, так і суспільства загалом у боротьбі за свої права8.
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Необхідно взяти до уваги, що європейська модель розвитку спрямована
передусім на побудову світу справедливості, заснованого на принципі ціліс-
ності людської гідності. Бурхливий і суперечливий розвиток Європи, її поліет-
нічність сприяли тому, що європейські цінності сформувалися як продукт кіль-
кох великих релігійних і філософських традицій. Жорстокі війни та катакліз-
ми викристалізували гуманістичний підхід до людини, людського життя й здо-
ров’я. Секрет такої популярності всього «європейського» у тому, що найваж-
ливішою цінністю європейського суспільства стала людська гідність, людина
як особистість та індивідуум.

Відповідно до європейських стандартів, максимально наближеним до
ідеаль ного є таке суспільство, в якому створені належні умови, що мають
забезпечити усім громадянам рівні стартові можливості для розвитку й засто-
сування їхніх потенційних здібностей, досягнення суб’єктивно привабливих і
водночас соціально значущих цілей як умови реалізації найголовнішої соці-
ально-психологічної потреби особистості – потреби в самовизначенні та само-
ствердженні. Політична, моральна та суспільна безпека й свобода кожної
людини – важливий елемент європейських цінностей9.

Як слушно зауважують І. Головань і В. Кампо10, можна без перебільшення
сказати, що право на повагу і захист гідності людини в Україні нині вимагає
глибокого осмислення та впровадження, оскільки йдеться про явище, яке
визначатиме її суспільний розвиток на цілу епоху вперед. Країни, які культи-
вують повагу і захист гідності людини, за всіма ознаками цивілізованості сто-
ять вище (країни «конституційності»), ніж ті, що названій цінності не надають
фундаментального значення для свого розвитку (країни «законності»).

Знайти правильне співвідношення між державним ладом та гідністю і пра-
вами людини – чи не основне завдання кожної влади. Саме тому демократич-
на, соціальна, правова держава має будуватися тільки на засадах, в основі яких
лежить повага і захист гідності людини, її прав та основоположних свобод.
Власне, для цього Україна й здійснила Революцію Гідності, щоб далі рухатися
цивілізованим, європейським шляхом.

Отже, розуміння євроінтеграційного курсу України вимагає глибоких внут-
рішніх трансформаційних процесів на користь європейських цінностей,
реформування інституційної системи нашої держави в інститути європейсько-
го зразка, утвердження європейських стандартів соціально-економічного та
політичного розвитку відповідного рівня та якості життя населення. 

Реалізація таких перетворень вимагає спільних зусиль українських політи-
ків, керівників держави та самого суспільства11. Зазначимо, що демократиза-
ція політичних процесів в Україні в ціннісному аспекті передбачає імплемен-
тацію в суспільну свідомість основних громадянсько-політичних цінностей
демократії шляхом формування та реалізації національної програми форму-
вання нової ціннісної системи суспільного світогляду та демократичної полі-
тичної культури як базових засад національної ідеї України.

1. Історія української культури: Навч. посіб. / Авт. колектив: В. Т. Британ,
Л. С. Підлісна, А. В. Савич та ін. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 172. 2. Там само. –
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С. 22–23. 3. Рудакевич О. М. Культурно-ідеологічні чинники вітчизняного конституціо-
налізму // Трипільська цивілізація. – 2012. – № 8 (11). – С. 24. 4. Бабкін В. Д. «Наукова
ідеологія» чи «ідеологічна наука»? // Правова держава: Щорічник наукових праць. –
Вип. 8. – К., 1997. – С. 70. 5. Отрешко В. Ідеологія як складова державотворення
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/992.
6. Лола В. В. Формування державної ідеології виховання людини в умовах трансформа-
ції суспільства: теоретико-методологічний аспект: Автореф. дис. канд. наук з держ.
управління: 25.00.01 / Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління
Національної академії держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ,
2007. – С.1. 7. Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобаліза-
ції: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 448–449.
8. Ковальчук В. Громадянське суспільство та його правосвідомість як основа формуван-
ня легітимної влади // Право України. – 2014. – № 4. – С. 94–95. 9. Історія та практи-
ка державного управління і місцевого самоврядування в Україні / М. О. Багмет,
В. М. Ємельянов – Миколаїв: Вид. МДГУ. – 2006. – 292 с. – Т. ІІ [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://buklib.net/books/35885/. 10. Головань І. В., Кампо В. М. Повага і
захист гідності людини в Україні: проблеми впровадження європейської моделі // Право
України. – 2015. – № 2. – С. 172. 11. Історія та практика державного управління і міс-
цевого самоврядування в Україні / М. О. Багмет, В. М. Ємельянов. – Миколаїв:
Видавництво МДГУ. – 2006. – 292 с. – Т. ІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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Makarenko L. The role of ideology in the life of society and individual
The article stated that there are many varieties of ideologies, among them “ideology-ideo-

logy designed to unite large groups of people, ethnic groups, Nations, social strata (classes)
and even all humanity (the so-called “global ideology” that underlies the modern system of
international order)”. Such ideologies are approved for a long time with gradual, hereditary,
evolutionary way of development of the people. As a result people closer point of view, is a
close system of political, social, ethnic, spiritual and other values, ideological beliefs and the
like, although they are not identical, generally, never develop, but ensure political stability and
progressive-a progressive course of history of a people.

Emphasizes the role of ideology in the life of the state, the individual and society, which
comes from awareness of the fact that every people, nation, government must have ideas and
values that reflect the foundations of their lives. Modern civil society is not possible without
the person displays certain traits. The human as a subject and Creator rights must be respec-
ted themselves, it is a guarantee that it will respect the other subjects of legal relations, inclu-
ding the state. People with this sense clearly knows his place in society and sees itself as self-
sufficient value, while respecting the value of others.

Stated that, according to European standards, as close as possible to the ideal is a society
in which created the appropriate conditions that should ensure all citizens equal opportunities
to develop and use their potential, achieve a subjectively attractive and at the same time soci-
ally significant goals as conditions for realization of the socio-psychological needs of the per-
sonality needs for self-determination and self-assertion.
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ДО ПИТАННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ 
ЯКІСНОЇ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ 

В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ КУЛЬТУРИ

У статті на загальнотеоретичному рівні порушується проблема можливості фор-
мування якісної правової ідеології в умовах системної кризи культури.
Обґрунтовується, що системність кризи культури проявляється на рівні девальвації
категоричних моральних імперативів, які пронизують всі складові цього багатоаспек-
тного явища, у тому числі права людини, досягнення світового мистецтва, суспільну
мораль, сімейні цінності, стан освіченості та вихованості, мету та сенс людського
життя, особисті якості людини тощо. У результаті проведеного дослідження автор
робить висновок про неможливість формування якісної правової ідеології в умовах дес-
трукції моральної свідомості як на суспільному, так і на індивідуальному рівнях, оскіль-
ки ціннісно-нормативні аспекти права, його ідейне насичення, перебувають у найтісні-
шому взаємозв’язку з культурою та її системоутворюючим елементом, тобто морал-
лю. Штучне ж нехтування цим взаємозв’язком з боку суспільства та особливо його
владних представників може лише посилювати соціальну деградацію, оскільки сприя-
тиме відчуженню особи від суспільства, влади та самого себе.

Ключові слова: правова ідеологія, право, мораль, моральна свідомість, культура,
системна криза культури, лібералізм, держава.

Сунегин С. А. К вопросу о возможности формирования качественной правовой
идеологии в условиях системного кризиса культуры.

В статье на общетеоретическом уровне поднимается проблема возможности
формирования качественной правовой идеологии в условиях системного кризиса куль-
туры. Обосновывается, что системность кризиса культуры проявляется на уровне
девальвации категорических моральных императивов, которые пронизывают все эле-
менты этого многоаспектного явления, в том числе права человека, достижения
мирового искусства, общественную мораль, семейные ценности, состояние образован-
ности и воспитанности, цель и смысл человеческой жизни, личные качества человека и
т.д. В результате проведённого исследования автор делает вывод о невозможности
формирования качественной правовой идеологии в условиях деструкции общественно-
го и индивидуального морального сознания. Ведь ценностно-нормативные аспекты
права, его идейное наполнение находится в самой тесной взаимосвязи с культурой и её
системообразующим элементом, то есть моралью (нравственностью). Искус -
ственное пренебрежение этой взаимосвязью со стороны общества и особенное его
властных представителей может только усиливать социальную деградацию, посколь-
ку будет способствовать отчуждению личности от общества, власти и самого себя.

Ключевые слова: правовая идеология, право, мораль, нравственное сознание, куль-
тура, системный кризис культуры, либерализм, государство.

Sunegin S. To the question about the possibility of the formation of high-quality legal
ideology in a systemic crisis of culture.

In the article on the general theoretical level raises the problem of the possibility of the
formation of high-quality legal ideology in a systemic crisis of culture. It is proved that the
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systemic crisis of culture manifests itself at the level of devaluation of the categorical moral
imperatives that permeate all the elements of this multidimensional phenomenon, including
human rights, achievements of world art, public morality, family values, the condition of edu-
cation and upbringing, the purpose and meaning of human life, personal human qualities, etc.
As a result of the research the author makes a conclusion about the impossibility of the for-
mation of high-quality legal ideology in conditions of moral consciousness degradation in
public and individual levels. After all, value-regulatory aspects of law, its ideological content,
are in the very close relationship with the culture and its main element, which is morality.
Artificial neglect this relationship by society and especially its government representatives,
according to the author, can only enhance the social degradation, as it will contribute to the
alienation of the individual from society, government and himself.

Key words: legal ideology, law, morality, moral consciousness, culture, systemic crisis of
culture, liberalism, state.

Проблема формування якісної правової ідеології в сучасному українському
суспільстві поступово набуває особливої актуальності та навіть гостроти у
зв’язку із посиленням суперечливого характеру його розвитку, нестійкістю та
багатоманітністю ціннісних орієнтацій і установок у соціальному житті дер-
жави. На нашу думку, вести мову про якісну правову ідеологію можна лише
тоді, коли її зміст не обмежується закріпленими на конституційному рівні дек-
ларативними положеннями щодо необхідності формування правової та соці-
альної держави, а містить конкретну програму правового забезпечення роз-
витку всіх важливих сфер соціального життя, засновану на універсальних
(загальних, спільних) ціннісних засадах соціального регулювання в цілому, що
дасть змогу об’єднати навколо неї принаймні переважну більшість громадян
нашої держави.

На жаль, але доводиться констатувати, що, незважаючи на численні спро-
би політиків, державних і громадських діячів забезпечити насамперед соці-
ально-економічне процвітання нашої держави, за майже 25 років незалежнос-
ті України так і не вдалося виробити концептуальної програми вітчизняного
державно-правового розвитку, яка б об’єднала щонайменше 2/3 українців та
склала б ціннісну основу правового розвитку. У вітчизняній науковій літерату-
рі справедливо зазначається, що «в українському суспільстві, на жаль, тради-
ційними стали абсолютні розбіжності між офіційно задекларованими цілями
розвитку країни – побудова сильної, демократичної, правової держави, з
потужною, соціально орієнтованою економікою, здатною забезпечити гідне
життя її громадянам – і майже протилежними реаліями деградованого життя
значної частини населення. Замість соціально орієнтованої ринкової економі-
ки в Україні утвердився бюрократично олігархічний капіталізм, в якому визна-
чальну роль відіграють неекономічні чинники і передусім монопольно корум-
повані суб’єкти, які реалізують свої приватні інтереси на шкоду загальнона-
ціональним»1. 

Водночас відсутність об’єднуючої або якісної ідеологічної парадигми сус-
пільно-державного розвитку України у пострадянський період зовсім не озна-
чає наявності ціннісного вакууму розбудови найважливіших складових вітчиз-
няної соціальної системи, у тому числі правової, оскільки без ціннісної осно-
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ви, в якій має бути виражено мету соціального розвитку та засоби її досягнен-
ня, взагалі неможливо здійснити жодного соціального зрушення. Питання в
даному випадку полягає лише у визначенні такої ціннісної основи соціально-
го розвитку, яка б слугувала міцним та перевіреним часом фундаментом для
забезпечення соціального благополуччя. Адже відомо, що під цінностями у
загальному розумінні прийнято розуміти все те, що має значення для людини,
тобто, враховуючи дуальний вимір соціальної реальності, цінності можуть
мати як позитивне, так і негативне смислове навантаження, сприяти як зміц-
ненню культурної матриці суспільства і держави, так і руйнувати її, спричи-
няючи стагнацію соціального розвитку чи навіть деградацію суспільства.

Не можна не брати до уваги також і того факту, що проголошення у чинно-
му законодавстві незалежної України стратегічного курсу нашої держави на
євроінтеграцію, проведення реформ у різних галузях і сферах соціального
життя з урахуванням вимог, необхідних для поступового набуття Україною
повноправного членства у Європейському Союзі, так і не забезпечило соці-
ально-економічного чи будь-якого іншого прориву українського суспільства,
попри те, що упродовж усього періоду незалежності України, особливо у
нинішніх реаліях, у засобах масової інформації імідж ЄС продовжує розвива-
тися у напрямі своєрідного ідеалу майже безтурботного соціального життя на
засадах демократії, прав і свобод людини, справедливості тощо.

У цьому контексті потрібно замислитися над таким питанням: у чому поля-
гають сутнісні причини відсутності якісної правової ідеології в Україні, а від-
так, і такого кризового стану державно-правового розвитку України, який про-
довжує домінувати навіть після трагічних подій Майдану 2013–2014 років?

Виходячи з цього, метою даної статті є пошук основної причини кризово-
го стану вітчизняної правової ідеології та шляхів його подолання.

Слід зазначити, що питання формування і розвитку правової ідеології за
останні роки набули одне з першочергових значень у гуманітарному науково-
му дискурсі, про що свідчать численні наукові публікації як статейного, так і
монографічного характеру. Йдеться, зокрема, про праці таких учених, як:
С. Алєксєєв, В. Бабкін, Ю. Власова, О. Клименко, О. Костенко, М. Недюха,
Н. Оніщенко, О. Петришин, Ю. Шемшученко тощо. Не применшуючи вели-
чезного значення наукового доробку цих та багатьох інших вчених, потрібно
все ж констатувати, що перманентність кризового стану розвитку національної
правової системи України, а також посилення відповідних кризових проявів
навіть на рівні міжнародних відносин, об’єктивно зумовлюють необхідність
здійснення нових наукових пошуків вирішення даної проблематики, особливо
на загальнотеоретичному рівні. 

Переходячи до безпосереднього висвітлення основного змісту даної статті,
хочемо наголосити на тому, що право, як і ідеологія, – передусім явище куль-
тури, а тому досліджувати ті чи інші процеси у праві взагалі та правовій ідео-
логії зокрема можна лише у їх безпосередньому взаємозв’язку із загальносо-
ціальною (людською) культурою. Як справедливо зазначається у науковій літе-
ратурі, «право належить до фундаментальних цінностей людської культури»2.
У цьому контексті бельгійський учений Марк ван Хук стверджує: «Оскільки
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право за своєю сутністю пов’язане з суспільством, його традиціями та домі-
нуючими цінностями, то воно за визначенням включено до загальної культури
суспільства»3. З урахуванням зазначеного у сучасній науковій літературі сфор-
мувався навіть новий концепт праворозуміння – «соціокультурна антропологія
права», яка, за висловом І. Честнова, має своїм предметом «людський вимір
права в контексті культури». Адже саме культура, на думку вченого, «визначає
зміст політики права – що вважати правом у відповідному соціумі за допомо-
гою механізмів номінації та означування»4.

З цього випливає, що відповідні кризові процеси у праві завжди так чи
інакше пов’язані з кризовими процесами у культурі. Переносячи цю думку у
площину проблематики даної статті, потрібно зауважити, що сучасна людська
або соціальна культура переживає кризовий етап розвитку, про що яскраво
свідчать численні реалії сьогодення, серед яких, зокрема, посилення силового
чинника у розв’язанні геополітичних проблем сучасних держав та, як наслі-
док, девальвація значення норм міжнародного права у розв’язанні відповідних
міжнародних проблем і конфліктів, а також зростання деструктивного техно-
логічного впливу людини на довкілля, що має своїм наслідком посилення зво-
ротного руйнівного впливу навколишнього природного середовища на соці-
альний розвиток.

Окремі сучасні науковці небезпідставно вважають, що криза культури у
ХХІ столітті набула системного характеру і, що найнебезпечніше, продовжує
розвиватися у відповідних напрямах, а саме: 1) поступова руйнація традицій-
них ціннісних засад світової культури; 2) домінування споживацького способу
життя і світогляду; 3) егоцентрична точка зору на відносини людини і приро-
ди, результатом якої є руйнівна техногенна діяльність людини, деградація біо-
сфери та зростання загрози глобальної екологічної катастрофи; 4) гіпертрофо-
вана лібералізація відносин між людьми, девальвація значення моральних
норм та заборон у соціальній поведінці індивідів та, як наслідок, деградація
справжнього змісту понять «честь», «гідність», «совість», «порядність»,
«справедливість», «рівність», «гуманізм», «відповідальність», «свобода»
тощо; 5) девальвація значення традиційних сімейних цінностей, унаслідок
чого знижується відповідальність батьків за долю своїх дітей, поширюються
такі явища, як проституція, одностатеві шлюби тощо; 6) безпрецедентне зни-
ження цінності людського життя, зростання агресивності та жорстокості, різ-
них форм насильства над особистістю; 7) поширення культу матеріального
збагачення, корисливості та кар’єризму; 8) домінування масової культури
низької якості у соціальному житті, а також у системі освіти та виховання;
9) зниження рівня загальної освіченості суспільства та інтелекту особистості;
10) деградація мовної культури суспільства, що проявляється, зокрема, у необ-
ґрунтованому запозиченні іноземних слів та словосполучень у національну
мову, зміні усталених лексичних правил тощо5.

Якщо узагальнити названі прояви системної культурної деградації або
кризи, то можна пересвідчитися, що зростаюче поширення цих негативних
тенденцій соціального розвитку є наслідком суттєвої девальвації регулятивних
можливостей традиційної (об’єктивної) моралі, яка для минулих поколінь

147РОЗДІЛ 2 • Проблеми теорії держави і права



відігравала чи не найважливішу роль у соціальному житті. Виходячи з цього,
об’єктивна мораль як певна сукупність перевірених часом та багатовіковим
досвідом минулих поколінь правил людської поведінки, а також сформований
на основі її впливу на людську свідомість внутрішній стан моральності інди-
віда, мають системоутворююче значення для розвитку культури, а отже, від-
повідних сфер та галузей суспільного життя, у тому числі правової. Адже
домінування матеріальних цінностей над духовними перетворює людину на
гедоністичного суб’єкта, який прагне отримати комфорт і задоволення за будь-
яку ціну, а моральні цінності, навпаки, сприяють значному уповільненню про-
цесу споживання матеріальних благ та фізичних задоволень. 

Саме тому для основних ідеологів такої, по суті, аморальної концепції соці-
ального розвитку надзвичайно важливим видається те, щоб традиційні
моральні цінності були підмінені іншим змістом. Іншими словами, необхідно
вкласти інший зміст у такі традиційні та всім добре відомі поняття, як
«совість», «гуманізм», «справедливість», «рівність», «свобода», «честь», «гід-
ність», «порядність», «доброзичливість», «повага», «сором», «милосердя»,
«співчуття» тощо. Оскільки повністю відмовитися від цих понять неможливо,
необхідно створити такі умови, щоб сенс і мета людського життя обмежували-
ся лише негайними потребами та бажаннями індивідів, які за визначених умов
можна достатньо легко отримати. Саме такі умови і створювалися в Україні
протягом усього періоду її незалежності за допомогою активного пропагуван-
ня сучасної неоліберальної ідеології розвитку суспільства і держави, постула-
ти якої сприяли розвитку країн Заходу.

Як відомо, основу доктрини неолібералізму становить ринкова інтерпрета-
ція всіх типів соціальних зв’язків, тобто в межах даної ідеології кожна осо-
бистість – це насамперед вільний підприємець, а будь-яка соціальна взаємодія
між ними – не більше ніж контракт або акт еквівалентного обміну певними
благами, що дають можливість отримати матеріальну вигоду або задоволення.
Відтак, сутність будь-якої людини в межах неолібералізму – прагнення до мак-
симізації власного прибутку і особистих задоволень при мінімізації витрат. У
межах неолібералізму всі форми взаємовідносин між індивідами, у тому числі
відносини в сім’ї, а також міждержавні відносини, розглядаються як певні
види ринкової конкуренції, а існування та функціонування ринку є самоцін-
ним, незалежно від його впливу на виробництво товарів і послуг. Звідси, всі
інші важливі аспекти взаємовідносин між людьми, зокрема етичні, мають
залежати від законів функціонування ринкових структур.

Якщо поглянути на особливості функціонування переважної більшості
сучасних суспільств, то можна пересвідчитися у згубних наслідках впливу
даної ідеології, яка має вияв фактично в усіх зазначених вище проявах сис-
темної кризи культури. На це звертають увагу провідні вітчизняні науковці, у
тому числі В. Геєць, який констатує: «Неоліберальна стратегія соціально-еко-
номічної трансформації українського суспільства не була самостійним витво-
ром владного співтовариства України, це були дії за вказівками прокапіталіс-
тичних сил, але воно погодилося на цей шлях входження до «світового співто-
вариства цивілізованих країн», оскільки він відкривав йому можливості
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надзвичайно широкого збагачення навіть ціною добре прогнозованої та скеро-
ваної соціальної катастрофи. Проголошення безальтернативності обраного
курсу доповнювалося ідеологічним маскуванням його сутності та дійсних
цілей. Проголошувалося, що розбудова «вільної ринкової економіки» – це
шлях до економічного зростання, а через нього – й до розв’язання більшості
соціальних проблем, шлях до соціально орієнтованої економіки. Тобто прого-
лошувалося досягнення такого результату, до якого неоліберальні реформи
принципово не могли привести. Взагалі, попри навантажене ототожнення
«ринку» зі зростанням добробуту й якості життя, а також із демократією, для
цього немає жодних теоретичних, логічних та історичних підстав. Навіть
навпаки, можна стверджувати, і практика ринкових реформ останніх тридцяти
років, особливо здійснюваних методом «шокової терапії», це доводить: віль-
ний капіталістичний ринок сам по собі призводить до різкої соціальної поля-
ризації, зростання нерівності та погіршення рівня життя населення»6.

Цілком закономірним наслідком такої ідеалізації «вільної ринкової економі-
ки» стала девальвація справжнього змісту таких моральних чеснот, як рівність,
взаємоповага, доброзичливість, милосердя, толерантність, тактовність, сором
тощо. На теперішній час майже всі внутрішні моральні якості особистості під-
порядковані так званим «закономірностям функціонування вільного ринку», а
тому їх окреме поодиноке використання індивідами здебільшого обмежується
лише необхідністю забезпечення якомога скорішого кар’єрного просування,
здобуття влади у всіх її вимірах, отримання матеріальної вигоди та задоволен-
ня. Зокрема, така моральна чеснота як, толерантність під впливом девальвації
перевірених часом моральних цінностей уже не сприймається традиційно,
тобто у контексті терпимості до іншого світогляду, способу життя, поведінки
тощо, що передбачає їх розуміння та опис у всій багатоманітності їх соціально-
го прояву з обов’язковою констатацією їх належності до соціальної норми або
відхилення. Натомість в умовах сучасного неоліберального європейського роз-
витку дане поняття переважно тлумачиться у зв’язку із необхідністю надання
певному соціальному відхиленню статусу норми (особливо яскраво це помітно
на прикладі численних дискусій щодо доцільності чи необхідності легалізації
таких ганебних з погляду моралі явищ, як одностатеві шлюби). Зрозуміло, що
таке зміщення морально-смислових акцентів поняття «толерантність» певною
мірою розмиває моральний зміст інших важливих якостей особистості, у тому
числі таких, як сором, відповідальність, гуманізм, свобода тощо.

Такий висновок підтверджують дані соціологічних досліджень, які свід-
чать, що більшість громадян нашої країни здатні «переступити» через значну
кількість моральних заборон для досягнення власної вигоди або життєвого
успіху. Результати одного з таких соціологічних досліджень наводить, зокрема,
О. Панькова, яка пише: на запитання, чи вважаєте ви, що для задоволення
власних інтересів більшість людей готові знехтувати моральними принципа-
ми, даються такі відповіді: 1) 44,2% готові вдатися до будь-яких, навіть про-
типравних, аморальних способів дій; 2) 44,7% здатні при нагоді «згрішити»,
але здебільшого дотримуються правових і моральних норм; 3) 11,1% завжди
діють відповідно до правових і моральних вимог суспільства. Таким чином,
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майже 90% громадян України різною мірою готові порушити моральні норми
та правила заради реалізації власних інтересів, і лише кожен десятий керуєть-
ся моральними нормами7.

Отже, справедливою слід визнати думку окремих науковців, згідно з якою
нинішня ліберально-демократична держава зіштовхується з великою кількіс-
тю духовно-світоглядних проблем, таких як домінування приватного інтересу,
егоїстична орієнтація, руйнування засад громадянської солідарності в демо-
кратичному суспільстві тощо8, що пов’язано з «визволенням» ліберальних
правових понять від стримуючих моральних чинників. Будь-які моральні чес-
ноти в таких сучасних умовах виконують роль споживчих речей, які повинні
приносити задоволення та не вимагати при цьому особливих душевних сил.
Виникає панування так званої індивідуальної моралі, яка спирається на егоїс-
тичний волюнтаризм, поверховість відносин з іншими людьми, прагматизм
тощо. Споживчі цінності необґрунтовано позиціонуються як сучасні й прогре-
сивні, з ними пов’язують демократичність, якість життя, права і свободи люди-
ни. Панування культу споживання помилково видається за перемогу демокра-
тії, звільнення людського духу від моноідеологізму, хоча сама по собі тенден-
ція поширення даного культу є нічим іншим, як розповсюдженням нового типу
моністичної ідеології9.

Той факт, що майже будь-які зусилля всієї прогресивної міжнародної спіль-
ноти, а також національних державних діячів, політиків, юристів, економістів
та представників інших професій, які тією чи іншою мірою задіяні у процес
формування нового світового порядку, в підсумку є безрезультатними та навіть
такими, що відповідно погіршують стан сучасного соціального життя у плане-
тарному та національному масштабах, яскраво свідчить про те, що причини
такої кризи слід шукати не у зовнішній атрибутиці, а в людській свідомості, а
точніше, у особливостях психічного відображення оточуючої дійсності на
соціальному, біологічному, чуттєвому та раціональному рівнях її суб’єктивно-
го сприйняття. Зазначене підтверджує у своїх висновках чимало вітчизняних
та зарубіжних учених.

Зокрема, американські вчені С. Гроф, П. Рассел та Е. Ласло у монографії
«Революція свідомості: Трансатлантичний діалог» висунули й аргументували
гіпотезу про те, що основна причина кризи сучасної цивілізації перебуває у
людській свідомості і полягає у її матеріалістичній орієнтації. Вони, зокрема,
пишуть: «Властива нашій культурі матеріалістична свідомість – це головна
причина глобальної кризи. Наша ділова етика, наша політика, навіть наш інди-
відуальний спосіб життя – все це лише симптоми більш глибокої проблеми.
Вся наша цивілізація нежиттєздатна, і причина цього – у нежиттєздатності
нашої ціннісної системи, самої нашої свідомості, яка визначає наше ставлення
до навколишнього світу. Нас навчили вірити, що чим більше у нас речей, чим
більше ми виробляємо, чим більше у нас контролю над природою – тим ми
щасливіші. Саме це і призводить до того, що ми так схильні все експлуатува-
ти, так багато споживати, не піклуючись про інші частини планети та навіть
про інших представників homo sapiens. Нежиттєздатною є саме цей різновид
свідомості»10.

150 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



Констатуючи факт надспоживання матеріальних ресурсів у сучасному
світі, особливо так званим забезпеченим класом, учені пишуть: «У певному
сенсі сам факт насичення чи перенасичення у сфері базових матеріальних
потреб і породив кризу сенсу та духовних потреб у суспільстві. Багато часу ми
перебували у полоні ілюзій та помилкової надії на те, що збільшення матері-
ального достатку вже саме по собі здатне докорінно змінити якість життя,
забезпечуючи нам благополуччя, задоволення і щастя. Багатство західних
індустріальних країн на сьогодні є неймовірним, особливо у певних соціаль-
них колах. Чимало сімей насолоджуються справжнім достатком – великий дім,
два заповнених їжею холодильники, три або чотири машини в гаражі, можли-
вість поїхати у відпустку у будь-яке місце. Але жодна з цих речей не несе
людям справжнього задоволення, оскільки спостерігається зростання емоцій-
них розладів, зловживання наркотиками, алкоголізму, злочинності, насильства
в сім’ї, тероризму. Спостерігається повсюдна втрата сенсу, цінностей та пер-
спективи, має місце відчуження від природи і загальна саморуйнівна тенден-
ція. Усвідомлення краху філософії «мейнстриму» ознаменувало в житті бага-
тьох людей поворотний пункт. Вони починають цікавитися альтернативою та
знаходять її у духовному пошуку»11.

Таким чином, можемо попередньо підсумувати, що криза перевірених
часом і соціальною практикою традиційних морально-духовних цінностей у
контексті поступового утвердження ліберальної парадигми соціального життя
у всій багатоманітності її прояву в межах сучасного наукового дискурсу займає
центральне місце у структурі культурної кризи, утворюючи її системний
характер, який проявляється на рівні всіх складових даного поняття. Відтак
можемо стверджувати, що системність культурної кризи проявляється на рівні
девальвації категоричних моральних імперативів, які певною мірою пронизу-
ють всі складові цього багатоаспектного явища, у тому числі права людини,
досягнення світового мистецтва, суспільну мораль, сімейні цінності, стан осві-
ченості та вихованості, мету та сенс людського життя, особисті якості людини
тощо.

Враховуючи зазначені методологічні засади, спробуємо визначити основну
причину неефективності сучасної правової ідеології в незалежній Україні та
визначити концептуальні шляхи подолання такого перманентного стану. На ці
питання можна відповісти, проаналізувавши нормативно-правову базу нашої
держави, насамперед Конституцію України, норми якої у найбільш загальному
значенні визначають засади розвитку вітчизняної правової ідеології.

Як відомо, чинна Конституція України, як і конституції інших сучасних
демократичних держав, проголошує ідеологічний плюралізм, закріплюючи
неможливість існування єдиної, обов’язкової ідеології. По суті, така постанов-
ка соціального розвитку фактично означає заборону формування та закріплен-
ня чітко визначеної системи цінностей, які, як ми попередньо пересвідчилися,
можуть бути найрізноманітнішими, оскільки на найвищому законодавчому
рівні «визнається ідеологічна багатоманітність». Отже, вибір єдиної несупе-
речливої системи цінностей соціального розвитку за таких умов є неможли-
вим.
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Водночас закріплення у Конституції України12 ідеологічного плюралізму
не означає відсутності в її нормах певних ціннісних орієнтацій, на втілення
яких має бути спрямовано державно-правовий, а отже, і соціальний розвиток.
Так, контент-аналіз чинної Конституції України дає змогу стверджувати, що
найвищою цінністю розвитку незалежної України виступає людина, її права і
свободи, життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Саме про
це йдеться у ст. 3 Основного Закону нашої держави: «Людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною
за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав людини є головним
обов’язком держави». Виходячи з цього, ця норма, по суті, є найважливішою
частиною Конституції України та основною програмно-цільовою засадою роз-
будови в Україні демократичної, правової та соціальної держави, що відпові-
дає європейським та англосаксонським засадам державно-правового розвитку.

Спробуємо замислитися над тим, що саме в ній зазначено. Якщо узагаль-
нити її зміст, то бачимо, що цінною є лише людина та її права і свободи. При
цьому питання про те, яка саме людина є цінною, виноситься за дужки. Не
можна ж припустити, наприклад, що у якості найвищої соціальної цінності
можна визнати, скажімо, збоченця, канібала, злочинця, фашиста тощо.
Фактично йдеться про абстрактну людину або особистість, яка існує за межа-
ми конкретного соціокультурного різноманіття та улаштовує своє життя і
реальність навколо себе лише за допомогою нормативного формалізму.

Проте, враховуючи таку абстрактність, а також правила логіки, можна при-
пустити, що якістю найвищої соціальної цінності володіє будь-яка людина,
зокрема, незалежно від рівня її моральності або моральної свідомості. При
цьому можна стверджувати, що питання моралі та моральності взагалі не під-
німаються на рівень правового розвитку, оскільки термін «моральність» вико-
ристовується у Конституції України лише один раз у ч. 2 ст. 35: «Здійснення
права на свободу світогляду і віросповідання може бути обмежене лише в
інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення
або захисту прав і свобод інших людей». Цікаво, що, наприклад, у питаннях
щодо обмеження інших окремих прав і свобод людини така підстава, як охо-
рона моральності взагалі не згадується, хоча й згадуються інші окремі підста-
ви для можливого обмеження у здійсненні відповідних прав і свобод. Зокрема,
відповідно до ч. 3 ст. 34 Конституції України право на свободу думки і слова,
на вільне вираження своїх поглядів і переконань може бути обмежене законом
в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здо-
ров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання
авторитету і неупередженості правосуддя. Майже такі ж самі критерії для
обмеження певних прав і свобод встановлені, наприклад, і щодо права збира-
тися мирно, без зброї і проводити мітинги, походи і демонстрації (ст. 39
Конституції України), а також деяких інших прав і свобод.

152 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



У заявленому контексті не можна залишити поза увагою ст. 64 Конституції
України, згідно з якою конституційні права і свободи людини і громадянина не
можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В
умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі
обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть
бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47,
51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.

Отже, підстави для обмеження прав і свобод людини і громадянина можуть
встановлюватися лише на рівні Конституції України. З цього випливає немож-
ливість обмеження прав і свобод людини з мотивів охорони моральності,
оскільки, враховуючи пряму дію норм Конституції України, навіть прийняття
окремого закону, яким встановлюються відповідні обмеження щодо реалізації
тих чи інших прав з мотивів охорони моральності, формально може слугувати
підставою для визнання його Конституційним Судом України неконститу -
ційним.

Слід також звернути увагу на те, що відкритим на конституційному рівні
залишається питання щодо співвідношення прав і свобод людини з її обов’яз-
ками та відповідальністю, які є основоположними моральними поняттями.
Чотири статті Конституції України, присвячені обов’язкам людини і громадя-
нина, а також окремі норми, які визначають загальні засади юридичної відпо-
відальності громадян, дають можливість вести мову про фактично безумовний
пріоритет прав і свобод людини перед її обов’язками та відповідальністю,
незважаючи на те, що ці поняття щонайменше є парними та взаємозумовлени-
ми.

Таким чином, людину як найвищу соціальну цінність у державі пов’язують
з суспільством насамперед її права і свободи, а отже, суб’єктивні бажання,
інтереси, уявлення, мрії тощо, які виступають мотивами його повсякденної
поведінки. За таких умов суспільство залишається поза межами конструюван-
ня вищих цінностей у державі, оскільки основа розвитку правової системи –
це індивід, людина, насамперед у її біофізіологічному значенні, а не у якості
стійкої внутрішньої системи соціально значущих рис, притаманних йому в
межах визначених просторово-темпоральних вимірів. Адже основним є те,
щоб у людини були права і свободи, а все інше автоматично буде забезпечено.
Саме тому, виходячи зі змісту ст. 3 Конституції України, людина як найвища
соціальна цінність у державі реально зможе бути успішною лише у тому
випадку, якщо вона здатна досягти цього успіху самостійно, тобто за принци-
пом своєрідного природного відбору, який чи не найбільше проявляється саме
в межах сучасної неоліберальної доктрини соціального розвитку.

Необхідно також звернути увагу, що норми Конституції України не охоп-
люють зміст таких понять, як «мораль», «духовність», «моральність», «світог-
ляд», «етика» тощо, які є важливими та навіть необхідними з погляду забезпе-
чення законності та правопорядку в суспільстві. Окремі з них, якщо й згаду-
ються, то лише в контексті відповідних прав і свобод людини (наприклад,
право на свободу світогляду та віросповідання; щодо поняття «цінність», то
воно вживається лише у контексті прав і свобод людини і громадянина, а також
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культурних цінностей). У зв’язку з цим цілком закономірним слід визнати
масове поширення в українському суспільстві морального і правового нігіліз-
му, інших форм деформації правосвідомості громадян, корупції у публічній
владі, тенденції до порушення моральних і правових заборон, якщо цього
потребує особистий інтерес, тощо. Якщо правильною є логіка взаємозв’язку
«конституційна ціннісна домінанта – характеристики суспільства», то динамі-
ка відповідних характеристик сучасного українського суспільства навряд чи
виявлятиме прогресивну тенденцію свого розвитку, що підтверджується вище-
зазначеним, а також різними соціологічними дослідженнями13. Адже оскільки
моральність людини як певний ідеал її соціального образу не може бути визна-
но як першооснову формування і розвитку вітчизняної правової ідеології, то
тоді звідки, наприклад, візьметься чесна і прозора діяльність суб’єктів публіч-
ної влади, якщо її представники не керуються у своїй діяльності моральними
нормами та критеріями, які за своєю природою значно глибше проникають у
сутність відповідних відносин; звідки існуватиме чесна підприємницька діяль-
ність, якщо особисте багатство і успіх, а не, наприклад, доброчинність є тим
головним, до чого слід прагнути; нарешті, звідки з’явиться більш-менш повно-
цінний режим законності та правопорядку в суспільстві?

Отже, ті засади сучасної правової ідеології, які закріплені у ліберальній за
змістом Конституції України, певною мірою програмують суспільство та дер-
жаву на поступову відмову від моральних чинників соціального розвитку або,
щонайменше, на надання їм другорядного статусу у визначенні мотивації люд-
ської поведінки. Якби ж, наприклад, у Конституції України було закріплено,
що найвищими соціальними цінностями нашої держави є певна сукупність
моральних принципів або норм, концентровано виражених у відповідних
поняттях, а також положення, згідно з яким зазначені найвищі цінності
України формують загальну ідеологію державного та соціального розвитку,
яка підтримується державою через виховання, освіту, науку, культуру, тради-
ції, засоби масової інформації та захищається від внутрішніх і зовнішніх пося-
гань, то подальший правовий розвиток нашої держави спрямовувався б не на
забезпечення умов для задоволення виключно особистих інтересів, а на твор-
чо-перетворювальний і гармонійний розвиток суспільства в цілому та його
окремих представників.

У якості таких моральних принципів або норм, які складають найвищі цін-
ності України, на конституційному рівні можна закріпити, зокрема, загально-
соціальне благо, благо всіх соціальних груп та окремого індивіда в їх гармо-
нійному поєднанні; служіння держави Народу України; людське життя, честь,
гідність та свобода людини; патріотизм та любов до Батьківщини; неприйнят-
тя расової, національної, релігійної, мовної та соціальної дискримінації;
любов та сім’я, народження і виховання дітей, зв’язок та наступність поколінь;
поєднання традиційності з інноваційністю та прогресом у соціальному житті;
колективність та взаємодопомога; соціальна справедливість; гуманізм та взає-
моповага між людьми; альтруїзм та співпереживання; гармонійний розвиток
особистості; совість, соціальна відповідальність та моральність людини;
морально-духовна світоглядна мотивація людини і суспільства, прагнення до
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ідеалу; безкорисливість та перевага морально-духовних мотивів людської
поведінки над її матеріальними інтересами тощо.

Закріплення такої чіткої та пріоритетної ідеології державно-правового роз-
витку України жодною мірою не означатиме відсутності або заборони інших
ідеологій, що відображають світогляд певних соціальних груп та індивідів. Для
цього, наприклад, у Конституції України можна закріпити положення, згідно з
яким в Україні визнається багатоманітність ідеологій, що відображають світог-
ляд окремих соціальних груп та індивідів і не спрямовані на підрив найвищих
соціальних цінностей Української держави. Не можна не помітити, що такий
підхід жодною мірою не заперечує цінності людини як особистості, а також її
прав і свобод. Водночас за такого підходу людина, її права і обов’язки, а також
інші соціальні характеристики перебувають у найтіснішому взаємозв’язку з її
моральністю, станом або рівнем її моральної свідомості, яка органічно вплете-
на у механізм соціального регулювання та дає змогу людині оцінювати свої та
чужі вчинки шляхом їх зіставлення з відповідним ціннісним ідеалом14.

Так, розвинена моральна свідомість не може допустити, наприклад, щоб
свобода як невід’ємний атрибут її носія (людини) перетворилася б на свавілля,
щоб владні повноваження використовувалися лише для особистого збагачен-
ня, щоб умисно вчинялися будь-які інші правопорушення чи злочини, щоб від-
носини з іншими суб’єктами соціальної комунікації відбувалися на засадах
неправди, заздрощів, пошуку лише власної вигоди або задоволення тощо.
Якщо ж останнє посідає значне місце у соціальному житті, а тим більше має
тенденцію до посилення, то потрібно говорити про моральну деструкцію як
суспільної, так і індивідуальної свідомості, оскільки суспільна свідомість міс-
тить те загальне, що притаманне свідомості майже кожного індивіда. Адже
мораль за своєю сутністю звернена до найглибших сторін людського життя;
саме в ній, а не у праві люди знаходять відповіді на питання, пов’язані з сен-
сом свого буття, отримують найважливіші орієнтири у різноманітних видах
діяльності. Мораль пред’являє до особистості найсуттєвіші вимоги, контро-
лює не лише зовнішні дії, а й почуття, думки індивіда (наприклад, совість оці-
нює не лише вчинені дії, а й наміри діяти певним чином).

Сфера ж впливу права на суспільство є помітно вужчою, оскільки воно
регулює насамперед повсякденні відносини, які складаються у процесі реалі-
зації тих чи інших інтересів. Право не вимагає від людини відповідності висо-
кому ідеалу, а задовольняється лише формальним дотриманням законодавства;
не претендує воно також на внутрішній світ людини, якщо останній не проя-
вився у відповідних протиправних діяннях.

Саме тому мораль, яка є зверненою до глибинних сторін життєдіяльності
особистості, формує та розвиває уявлення про добро і зло, справедливість, рів-
ність, гуманізм та інші ідеали, має справу з «повнокровною» особистістю, а не
лише з громадянином чи іншим формально статусним суб’єктом, задає орієн-
тири, критерії для правових відносин. Насамперед з моральних позицій інди-
віди оцінюють ті чи інші законодавчі акти (а не навпаки), діяльність правоо-
хоронних органів тощо15.
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З огляду на викладене можемо зробити такі висновки:
– питання формування якісної правової ідеології об’єктивно не може обме-

жуватися лише процесами, які мають місце у правовій, економічній, політич-
ній, соціальній сферах, а пов’язані передусім зі станом феномена загальної
культури певного суспільства, центральним і системоутворюючим елементом
якої є мораль та сформований за допомогою її ціннісно-нормативних ідеалів
стан моральності, що відображає внутрішній рівень або ступінь усвідомлення
індивідом моральних ідеалів та цінностей;

– нинішній етап розвитку переважної більшості сучасних держав і надалі
продовжує засновуватися на ліберальних засадах функціонування соціального
організму, які навіть зберігають тенденцію до посилення своїх проявів прак-
тично на всіх важливих напрямах суспільного життя (економічний, політич-
ний, інформаційний, соціальний, екологічний, творчий тощо). У свою чергу, це
спричиняє деструкцію моральної свідомості як на суспільному, так і на інди-
відуальному рівнях, на чому дедалі частіше акцентують увагу провідні вітчиз-
няні та зарубіжні вчені. За таких умов неможливо вести мову про розвиток
якісної правової ідеології, оскільки ціннісно-нормативні аспекти права, його
ідейне насичення, перебувають у найтіснішому взаємозв’язку з культурою та
її системоутворюючим елементом – мораллю. Штучне ж нехтування цим взає-
мозв’язком з боку суспільства та особливо його владних представників може
лише посилювати соціальну деградацію, оскільки сприятиме відчуженню
особи від суспільства, влади та самого себе;

– якщо все прогресивне суспільство, у тому числі українське, вчасно не
усвідомить нагальної необхідності формування та розвитку такої правової
ідеології, яка б прив’язала існуючі найвищі соціальні цінності до вимог об’єк-
тивної моралі, корисність норм та цінностей якої перевірена багатовіковим
досвідом, негативні наслідки для функціонування світового співтовариства
цілком ймовірно можуть мати катастрофічний характер, який вже не буде
обмежуватися одним чи декількома регіонами світу.
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Sunegin S. To the question about the possibility of the formation of high-quality legal
ideology in a systemic crisis of culture.

In the article on the general theoretical level raises the problem of the possibility of the
formation of high-quality legal ideology in a systemic crisis of culture. Under the high-quali-
ty legal ideology author understands such type of ideology, the content of which is not limit-
ed enshrined at constitutional level declarative provisions on the need to develop a legal and
social state, but includes a specific program of legal support of all the important spheres of
social life, based on the common values and principles of social regulation, that will help unite
around at least the vast majority of citizens. The author assumes that the appropriate crisis
processes in law always somehow connected with the crisis processes in culture. The author
notes that the current social culture is undergoing a crisis stage in its development, as clear-
ly evidenced by the numerous realities of today.

If we generalize the well-known manifestations of systemic cultural degradation or crisis,
we can ensure that the growing spread of these negative trends of social development is the
result of a significant devaluation of the traditional regulatory capacity of morality, which for
the past generations played the major role in social life. Therefore, the objective morality as
a certain set of time-proved and centuries-old experienced of past generations rules of human
behavior, and formed on the basis of its impact on human consciousness internal condition of
individual morality, have the most important meaning for the development of culture, and,
therefore, relevant spheres and areas of public life, including legal. After all, the domination
of material values over spiritual transforms human in hedonistic subject who seeks comfort
and pleasure at any price, and moral values, on the contrary, contribute to a significant slow-
down of the consumption of material wealth and physical pleasures. That is why for the main
ideologists of liberal concept of social development it is extremely important that the meaning
of traditional moral values were replaced by other content. In other words, it is necessary to
put a different meaning in the traditional, and for all of us well-known notions as the «con-
science», «humanism», «justice», «equality», «freedom», «honor», «dignity», «honesty»,
«goodwill», «respect», «shame», «mercy», «compassion» and so on. As completely abandon
of these notions it is impossible to reach, it is necessary to create such conditions that the
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meaning and purpose of human life confined to immediate needs and desires of individuals,
which under certain conditions can be fairly easy to get.

So, it is proved that the systemic crisis of culture manifests itself at the level of devalua-
tion of the categorical moral imperatives that permeate all the elements of this multidimen-
sional phenomenon, including human rights, achievements of world art, public morality, fam-
ily values, the condition of education and upbringing, the purpose and meaning of human life,
personal human qualities, etc.

Because human morality as a kind of ideal social image cannot be considered as the ini-
tial of formation and development of national legal ideology, then where, for example, will
take a fair and transparent activities of public authorities if its representatives are not guided
in its activities by moral norms criteria, which by their nature much more deeply penetrate the
essence of the respective relations; where there will be honest business activities, if personal
wealth and success, and not, for example, charity is the main thing, what should be strived;
finally, where there will be more or less full regime of law-and-order in society?

As a result of the research the author makes a conclusion about the impossibility of the
formation of high-quality legal ideology in conditions of moral consciousness degradation in
public and individual levels. After all, value-regulatory aspects of law, its ideological content,
are in the very close relationship with the culture and its main element, which is morality.
Artificial neglect this relationship by society and especially its government representatives,
according to the author, can only enhance the social degradation, as it will contribute to the
alienation of the individual from society, government and himself.

Key words: legal ideology, law, morality, moral consciousness, culture, systemic crisis of
culture, liberalism, state.
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Статтю присвячено дослідженню питання взаємовідносин і взаємовпливу права і
політики, їх природи, співвідношення, взаємозалежності, глибоких і нерозривних зв’яз-
ків з державою та їх функціонування. Наголошується на двох основних типах взаємо-
дії права і політики: конфлікті і консенсусі. Політика через державу санкціонує і кон-
струює систему права, робить її публічною, загальною і загальнообов’язковою.
Розкривається процес зміни співвідношення між двома інститутами на різних етапах
їх розвитку, від виникнення до сучасності.
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Статья посвящена исследованию вопроса взаимоотношений и взаимовлияния

права и политики, их природы, соотношения, взаимозависимости, глубинных и нераз-
рывных связей с государством и его функционирования. Акцентируется внимание на
главных типах взаимодействия права и политики: конфликте и консенсусе. Политика
посредством государства санкционирует и конструирует систему права, обеспечива-
ет ее публичность, всеобщность и общеобязательность. Анализируется процесс изме-
нения соотношения между двумя институтами на разных этапах их развития, от воз-
никновения к современности. 
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Skrypniuk O. Law and policy: problems of the conflict and consensus.
Article is devoted to research of the question of relationship and interferences of the law

and policy, their nature, the ratio, interdependence, deep and continuous communications
with the state and its functioning. The attention is focused on the main types of interaction of
law and policy: conflict and consensus. The policy by means of the state authorizes and
designs system of law, provides its publicity, generality and all-obligation. Changing process
of ratio between two institutes at different stages of their development, from emergence to the
present is analyzed. 
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Розділ 3

ПРОБЛЕМИ  КОНСТИТУЦІЙНОГО  ПРАВА
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ



Проблема співвідношення права і політики, їх пріоритетів – давня пробле-
ма. Право існує в оточенні різних соціальних явищ, які впливають на нього і
зазнають його впливу. До таких явищ належить, зокрема, і політика. Спільним
завданням політики і права є регулювання суспільних відносин, створення ста-
більних і сприятливих умов життєдіяльності суспільства і людини. Політика і
право мають глибокі і нерозривні взаємозв’язки, вони тісно пов’язані з держа-
вою та її функціонуванням. Держава як «головний політик» визначає зміст
політики, її пріоритетність і засоби реалізації, формує правову політику, забез-
печує відповідну міру свободи своїх громадян і сферу їхньої непідвладності.
Взаємини права і політики двосторонні: політика через державу санкціонує й
конструює систему права, робить її публічною, загальнообов’язковою, загаль-
ною. Її порушення спричиняє застосування заходів державного впливу. З іншо-
го боку сама держава підтримується і забезпечується правом. Поняття права в
собі містить ядро загальнолюдських цінностей, інтегрованих в історичному і
культурному розвитку народу та орієнтири і принципи для політики1. 

У перекладі з грецької мови слово «політика» означає державну або гро-
мадську справу, сутністю якої є визначення форм, завдань, змісту діяльності
держави. Термін «політика» має широкий спектр значень: влаштування дер-
жавної влади; вираз економіки; мистецтво спільного життя; сукупність уста-
новок та мети різних соціальних груп і практичних дій у досягненні мети; мис-
тецтво досягнення можливого і необхідного, участь у справах держави для
досягнення соціальної згоди та ін. Політика складний соціальний феномен,
основний зміст якого пов’язаний з питанням досягнення, утримання й реалі-
зації влади суб’єктами політики для забезпечення своїх інтересів і потреб.
Тому в первісному безкласовому суспільстві її не існує. Вона формується під
впливом різних чинників і виконує низку важливих функцій. До останніх
належить: всеосяжна організація суспільного життя; регуляторно-контроль-
ний вплив на життєдіяльність громадян та їх асоціацій, включаючи великі і
невеликі соціальні групи, етноси, нації, верстви населення, класи, соціальні
прошарки, конфесії, партії, профспілки; забезпечення розвитку суспільства
завдяки інтеграції різних соціальних груп і верств навколо спільних суспіль-
них інтересів та інші значущі функції. Зазначені соціальні суб’єкти реалізують
свої інтереси як у політичних, так і неполітичних формах. За цих обставин все,
що хоч якось пов’язане із питанням завоювання, відмежування влади і її взає-
модії з державою акумулює в собі політичне значення. Політика – це облік і
поєднання всіх інтересів, що присутні у суспільстві. 

Основна мета політики – маніпулювати великими групами людей, спону-
кати їх рухатися у заданому напрямі. Універсальність політики, її здатність
впливати практично на всі відносини суспільства визначають її особливий
соціальний статус. Але реалізація політики вимагає відповідно законодавчого
забезпечення, завдяки якому політика стає нормою суспільного життя. Право
виступає інтегративною основою суспільства, формує його відповідні правові
відносини2. За демократичної організації суспільства, учасники політичних
відносин перебувають у рівних умовах правового спілкування, що забезпечує
баланс різних соціальних сил та їх конструктивну взаємодію. Однак історія
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державно-правового розвитку має чимало прикладів домінування політики
над правом, існування її в неправових формах, що налаштовує на думку про
певну перевагу політики над правом. Прикладом такого домінування можуть
бути деспотичні держави Стародавнього світу, європейські абсолютні та теок-
ратичні монархії Азії і Північної Африки, тоталітарні держави ХХ століття. У
них пріоритет політики над правом забезпечувався засобами обожнювання
волі монарха, свавіллям феодальної влади, релігійно-общинними, моральними
традиціями, ідеологічними юридичними конструкціями, вираженими в спіль-
них актах партійних і державних органів. 

За таких обставин політичне насильство втілювалось у зміст законів, зви-
чаїв, прецедентів судових органів, а законодавчі акти часто були неправовими.
Прикладом думки про примат політики над правом може слугувати теза
Леніна про те, що закон є міра політична, є політика. Подібна інтерпретація
співвідношення права і політики свого часу набула практичного втілення в тезі
про посилення класової боротьби у міру просування до комунізму, що поро-
дило в СРСР фактичне підбурювання різних частин суспільства одне проти
одного та здійснення політики масових репресій і терору. Співвідношення між
політикою і правом на користь права поступово почало змінюватись у період
буржуазних революцій XVIII–XX ст., із зародженням та формуванням грома-
дянського суспільства, коли разом із ідеями рівності, прав і свобод формував-
ся принцип верховенства права, його пріоритету над державою. 

Розвиток цього процесу супроводжувався прийняттям правових законів і
запровадженням їх обов’язковості до виконання для виконавчої та судової
гілок влади. Сформований шляхом демократичних виборів законодавчий
орган визначає напрям державної політики, реалізуючи програмні засади пар-
ламентських партій, які виражають політичні інтереси соціальних суб’єктів
через законодавство та механізми державної влади. Сучасний зміст політики
як особливої сфери діяльності принципово відрізняється від її тлумачення в
минулому. Зазнала змін і мова політики. В обіг увійшли поняття «політичний
процес», «політичне життя», «політичні відносини», «політична система»,
вони набули самостійного, власного політичного змісту. Завданням сучасної
політики є підпорядкування протилежних інтересів великих соціальних груп
всезагальному добробуту суспільства, збереженні його цілісності і єдності,
забезпечення суспільних інтересів, їх регулювання і розвитку в певному
напрямі3. Сферою сучасної політики є все, що пов’язане із завоюванням, утри-
манням, впливом на державну владу, взаємодію з нею. Держава – політичний
інститут, вона займає центральне місце в політичній системі суспільства і
перебуває у тісній взаємодії з правом як нормативним регулятором суспільних
відносин. 

Аналізуючи політику і право в контексті розвитку суспільних відносин,
співвідношення і взаємозв’язку цих інститутів, слід зазначити, що в часовому
вимірі право виникає раніше за політику. Воно формується у період усвідом-
лення людиною своєї автономності і розвивається в процесі поступу соціаль-
них відносин під впливом різних суспільних явищ, зокрема і політичних.
Політика є одним із чинників формування права, але не його витоком і джере-
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лом. Соціальні стосунки з приводу задоволення потреб та інтересів людей
спричинили виникнення права. Право має політичну природу, оскільки за
своєю суттю є нормативною формою узгодження волі та інтересів великих
соціальних груп. Свого часу К. Маркс наголошував, що все юридичне у своїй
основі має політичну природу. Поряд із тим політика неможлива без функціо-
нування держави і права.

Право є одним із найдієвіших регуляторів соціальних відносин, у яких
зацікавлені держава і суспільство. Функціональна роль права полягає в тому,
що воно виражає загальнолюдські інтереси, певні соціальні прагнення, волю
більшості громадян, визначає права, свободи і обов’язки громадян. Внутрішня
організаційна цілісність і дієздатність правових норм забезпечується силою
державного примусу4. Специфіка і роль права в житті суспільства і його
суб’єктів зумовлені тісним зв’язком з державою і характеристикою цього
зв’язку. Право підтримується і забезпечується державою, яка, у свою чергу,
підтримує і забезпечує його. Набуття правовими нормами юридичної чиннос-
ті здійснюється завдяки встановленню їх державою, офіційним оприлюднен-
ням, визначенням часу їхнього вступу у законну силу і зазначенням території
їх дії та осіб, на яких поширюється їх дія. Виконання правом своєї соціальної
ролі відбувається завдяки його нормативності. Але можливості його впливу на
соціальні відносини не є безмежними. 

На сьогодні існує безліч визначень понять права. Одне з них – система
загальнообов’язкових, неперсоніфікованих, формально-визначених, встанов-
лених та таких, що охороняються законом, правил поводження, які виражають
волю політичних сил, що перебувають при владі, спрямовану на врегулюван-
ня суспільних відносин. Така сутність визначення права спирається на понят-
тя влади і політики. Виходячи із соціальної сутності права, можна стверджу-
вати, що право оформляє соціальні відносини, зумовлені економічними і полі-
тичними процесами. Воно застосовується для врегулювання політичної влади
та реалізації політичних внутрішніх і зовнішніх завдань. Право забезпечує
цілісність суспільства в його політичній формі.

Між політикою і правом існують розходження і відмінності. Щодо розход-
жень, то вони полягають у відмінності між політичною і адміністративною
сферами керування. Право і адміністративно-правова сфера – це насамперед
закони, укази, розпорядження; політика, політична сфера управління – це стра-
тегія й тактика поводження та діяльності і їхніх організацій, вплив владних
структур на суспільство за допомогою не тільки, а іноді й не стільки правових,
скільки багатьох інших засобів, заходів і норм (силових, матеріальних, ідеоло-
гічних, психологічних та ін.). Інша відмінність між ними полягає в тому, що
норми права «стійкі», а в різних групах людей існують різні, мінливі політич-
ні принципи і цінності, та й сприймаються вони неоднаково. Тобто ті або інші
люди визначають і проводять різноманітну політику. Завдяки чому її зміст є
більш гнучким і суперечливим, менш повним і постійним, ніж право, сферою
взаємодії людей. Розходження між політикою і правом проявляється ще й у
тому аспекті, що політика – ширше явище, ніж право і держава. 
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Вона характеризується не тільки якістю всеприсутності, а й може поши-
рювати свій спектр впливу та взаємодії на будь-які сфери, питання та пробле-
ми суспільства. Вона практично стосується всіх сфер суспільного і державно-
го життя – права, економіки, моралі, релігії, ідеології, мистецтва і літератури.
Політика, звичайно, є скрізь, де є право, але закон далеко не завжди є наявним
у політичних рішеннях, відносинах і процесах. І, нарешті, останнє розходжен-
ня між цими двома інститутами полягає в тому, що політика допускає безпо-
середню взаємодію між суспільством і владними структурами, а право зміню-
ється повільно і найчастіше, тільки через офіційну нормотворчість. Чітке роз-
межування політики і права може істотно посприяти подоланню окремих нега-
тивних тенденцій у розвитку суспільства і його владних структур, зокрема,
украй розширювальне тлумачення політики, оголошення політичними тих
проблем, які можуть бути вирішені адміністративно-правовими засобами.
Така ситуація принижує значення самої політики, коли політичні рішення при-
ймаються за допомогою насилля, маніпулювання суспільною свідомістю та
іншими засобами, а не на основі наукової стратегії і тактики. Крім цього, існує
інша небезпечна тенденція звуження або зведення політичних проблем до меж
адміністративно-правової системи. Що ж до відмінних характеристик права та
політики, то вони полягають у такому. 

Змістовними характеристиками політики є політична ідеологія, політичні
норми, а також відносини з приводу використання політичної влади. Зміст
права, як правило, обмежується правовими нормами, через які реалізується
державна правова ідеологія і в яких фіксується юридичний зміст відносин, що
регулюються, які відповідають збалансованій волі суспільства. Пріоритет
права над політикою є суттєвою відмінною характеристикою даних явищ.
Незалежно від політичних цілей неможливим є вихід політики за межі права,
порушень конституційної законності, прав людини. На відміну від права
форми вираження політики більш різноманітні: це і різні ідеологічні концеп-
ції, і політично значущі ідеї, і політичні документи та ін. Форми вираження
права менш різноманітні. Головною їх особливістю є формальна визначеність
та конкретність зафіксованих у них правил поведінки, а також відповідність та
назви компетенції правотворчих органів. Відмінними у права і політики є сту-
пінь їхнього динамізму. Політика, на відміну від права, здатна швидко реагу-
вати на зміни в суспільних потребах та інтересах. 

Праву ж притаманний певний консерватизм, оскільки воно має норматив-
но-документальну форму свого зовнішнього вираження, що потребує відпо-
відного проходження усіх стадій тривалого процесу правотворчості. Сфера дії
права є вужчою за сферу дії політики. Ці сфери лише перетинаються: числен-
ні політичні відносини реалізуються поза правовим полем, а окремі правові
норми взагалі не стосуються політичної сфери. Зазначені питання розходжен-
ня і відмінності між правом і політикою об’єктивно актуалізують проблему
їхнього співвідношення. Питання співвідношення, взаємозв’язку, взаємодії
права і політики вирішуються неоднозначністю, а часом навіть з існуванням
взаємовиключних трактувань. 
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Права без політики в сучасних умовах не існує. Політика може бути
позбавлена правового обґрунтування та виправдання, що часто спостерігаєть-
ся, проте влада, яка проводить таку політику є сумнівною в сенсі законності,
легітимності та гуманності. Розумна і виважена політика завжди ґрунтується
на моралі та праві. Право виступає однією з форм реалізації політики, водно-
час політика виступає одним із предметів правового регулювання. Але недо-
пустимо, щоб право використовувалось як один із методів політичних техно-
логій з метою боротьби з політичними противниками та використання політи-
ками діючих норм права на користь досягнення своїх політичних цілей на
шкоду Україні та її міжнародного іміджу. Існуюче часто сучасне ототожнення
політики і права є помилковим і теоретично хибним з огляду на їх природу.
Політика зазвичай впливає на право через державу. Держава встановлює і сан-
кціонує право, використовуючи для цього широкий арсенал відповідних засо-
бів, включаючи і засоби державного примусу. Політичні партії, які за резуль-
татами виборів до законодавчого органу утворюють парламентську більшість,
реалізують політичні інтереси соціальних суб’єктів через механізми держав-
ної влади та визначають напрям політики держави. В умовах розвиненого гро-
мадянського суспільства закони, що приймаються парламентом, мають право-
вий характер і є обов’язковими для виконання виконавчою та судовою гілками
влади. Саме громадянське суспільство впливає на формування політичного
курсу держави, здійснення прав і свобод людини через забезпечення ефектив-
ного співвідношення політики, права і законодавства, на визначення державної
політики. Державна політика виступає одним із аспектів взаємозв’язку та взає-
модії права і політики. Взаємодіючи, право і політика справляють один на
одного відповідний вплив. 

Вплив права на політику у демократичній, правовій державі визначається
тим, що в такій державі легітимація офіційної політики передбачає її відпо-
відність праву, а легалізація – закріплення в правовому законі. Право є формою
і своєрідним інструментом, засобом вираження політики, її гарантом, якщо
політика здійснюється на основних засадах права, закріплює в конституційних
законах політичний лад суспільства, механізми дії політичної системи, що вті-
люються в поділі влади; політичному плюралізмі; статусі партій, держави, в
інших суб’єктах політики; процедурі виборів; політичних правах і свободах
громадян як регулятора політики. Право унормовує суспільне життя, викорис-
товуючи для нього примусову силу держави. Вплив права на політику прояв-
ляється і установленні межі певних міждержавних політичних відносин;
визначенні межі та можливості діяльності опозиції та правлячих структур,
перешкоджанні використанню права на користь політичної кон’юнктури. Він
виступає своєрідним індикатором зрілості політики того чи іншого класу,
народу (нації), держави – робить легітимними політичні рішення і органи дер-
жавної влади, що забезпечує їм підтримку населення5. 

У демократичній державі легітимація офіційної політики передбачає її від-
повідність праву, а її легалізація – закріплення у правовому законі. Політика
має перебувати у гармонійній єдності з правом, яке закріплює певну державну
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систему норм і відносин та регулює її. Вплив права на політику служгує гаран-
том реалізації певної (демократичної) державної політики – втілює її у життя,
охороняє і захищає політичні права і свободи громадян, забезпечує механізм їх
використання, тобто виступає гарантом реалізації політики. Як стратегія діяль-
ності держави у сфері правового регулювання правова політика є особливою
формою вираження державної політики. Вона спрямована на побудову демо-
кратичної, правової, соціальної держави і громадянського суспільства, їх нор-
мального функціонування і політичної системи і є способом узаконення,
закріплення і здійснення політичного курсу країни, волі її офіційних лідерів і
владних структур6.

Право постає засобом реалізації політики і є засобом компромісу. Політика
була і є двигуном прогресу через вплив на право. Право залежить від політи-
ки. Політика впливає на право, опосередковуючи через діяльність законодав-
чих та інших нормотворчих органів держави потреби і інтереси людей перед
набуттям ними (інтересами) статусу права; реалізуючи національну та міжна-
родну політику держави прийняттям нормативних актів і договорів, які є фор-
мами вираження права та фіксуючи у законодавстві у вигляді формально
закріплених політичних прав, свобод і обов’язків, а також певних політичних
вимог. Політичні вимоги стають правом лише тією мірою, якщо вони закріп-
лені в системі загальнообов’язкових норм, що охороняються державою. 

Особливість взаємозв’язку права і політики полягає в тому, що вони покли-
кані забезпечити раціональні, науково обґрунтовані й стабільні принципи взає-
мовідносин громадян у суспільстві гарантуватиме їм реальне здійснення прав
і свобод. Право і політика є самодостатніми соціальними явищами, які мають
власні сфери реалізації. Відповідно право і політика виконують як спільні фун-
кції – так і свої окремі особливі, специфічні завдання. Політика і право є взає-
мозалежними. Вони взаємодіють. Це проявляється в законодавчому процесі,
який є політичним за своїм характером. Процес реалізації принципів справед-
ливості та свободи, які закладені в праві і здійснюються соціальними групами,
класами, народами набуває політичного характеру. Якщо принципами спра-
ведливості та свободи адекватно відображаються в політиці і одержують зако-
нодавче закріплення, то це означає, що політика відповідає праву. Право
закріплюється в законодавстві, яке виражає державну політику. Законодавство
встановлює правові форми здійснення політики і таким чином сприяє здійс-
ненню відповідної політичної лінії. Зазначене свідчить про існування основ-
них напрямів взаємодії політики і права, що виражаються в станах єдності,
розбіжності, взаємопідтримці, протиборстві, єдності і блокування.

Можна виділити такі основні варіанти взаємодії між політикою і правом у
сучасним умовах: підпорядкування політикою права в силу революційної
доцільності та за існування тоталітарного режиму; абсолютизація права і при-
писування йому нереальних можливостей; збереження оптимальної взаємодії
права і політики в ім’я формування демократичної правової держави і грома-
дянського суспільства. Право і політика мають єдине джерело розвитку і фун-
кціонування – суспільні відносини, на основі яких виникають політико-право-
ві зв’язки. Право і політика мають нормативну природу. Проте на відміну від
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правових політичні норми не завжди містять ознаку формальної визначеності
і можуть набувати вираження в політичних поглядах, ідеях, уявленнях полі-
тичних діячів. Політичні норми, ідеї, програми знаходяться у співвідношенні
конкуренції, тоді як у системі права всі норми підпорядковуються тим, які
мають найвищу або вищу юридичну силу. Основою функціонування права і
політики є ціннісні орієнтації, які відображають інтереси і потреби соціальних
суб’єктів. Ця обставина робить законодавство формою виразу, здійснення
захисту, переконання на користь певної політики. Шляхом прийняття норма-
тивних актів реалізується державна політика в усіх її проявах, включаючи між-
народну. При цьому кожна держава існує в рамках відповідних міжнародних
політичних відносин. 

Право закріплює політичну систему та устрій суспільства, політичні права
і свободи людини, механізм їх функціонування, причому, як правило, в норма-
тивних актах, що мають вищу юридичну силу в системі законодавства: в кон-
ституціях або конституційних (органічних) законах. Верховенство права, що
закріплене в Конституції України як принцип життєдіяльності суспільства і
держави, означає панування права над політикою і вимагає проведення полі-
тичної діяльності через реалізацію права. Домінування права над політикою –
непорушний принцип демократії. Право має обмежувати політику вводячи її в
певні цивілізовані рамки, включаючи конфлікт, сприяючи досягненню консен-
сусу. Вимоги правових норм є обов’язковими для всіх членів суспільства – від
пересічних громадян до тих, хто здійснює правову політику держави. Правова
політика в демократичній правовій державі полягає в тому, що право не може
слугувати політичним цілям. Правова політика, по суті, – це процес форму-
вання і здійснення за допомогою правових засобів, заснованих на праві ідей,
принципів, програм, заходів, щодо реалізації державної влади у різних сферах
суспільства. 
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Skrypniuk O. Law and policy: problems of the conflict and consensus.
Article is devoted to research of relationship and interferences of the law and policy, their

sources, continuous interrelations. Relationship of policy and law are bilateral: the policy
through the state authorizes and designs system of the law, does it public, general and obliga-
tory. Policy is difficult social phenomenon which main maintenance is connected with the
question of achievement, deduction and implementation of the power by their subjects. It does
not exist in classless society, and in class is capable to influence practically all relations of
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society. The policy is one of factors of forming of the law, but not its source. Its legislative
providing turns it into regulation of public life. The law acts as the integrative basis of socie-
ty, creates its corresponding relations. At democracy participants of the political relations are
on an equal communication. In temporary measurement the law arises before policy, but has
the political nature as is the normative form of approval of will and interests of big social
groups. The law is the most efficient regulator of the social relations necessary for the state
and society. The law is supported by the state, support and provides it. Between policy and
law there are distinctions and differences which objectively staticize problems of their ratio,
even with existence of mutually exclusive treatments over time. The law without policy in
modern conditions does not exist. The policy is deprived of legal justification and the justifi-
cation is doubtful in respect of legality, illegitimacy and humanity. Science-based policy is
always based on morals and law. In the conditions of the developed civil society the laws
adopted by parliament have legal character and are executive and judicial branches of the
power, obligatory for accomplishment. Civil society influences providing the effective ratio of
policy, the law and the legislation, determination of the state policy. The state policy acts as
one of aspects of interrelation of the law and policy. The supremacy of law enshrined in the
Constitution of Ukraine means rule of law over policy and demands carrying out political
activity through implementation of the law. Domination of the law over policy – the
immutable principle of democracy which purchases the expression in legal policy. Legal pol-
icy in the democratic constitutional state consists in ensuring service of the law to political
goals.

Keywords: law, policy, relationship, interference, interaction, conflict, consensus, state,
state policy, supremacy of law, legal policy.
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КОНФЛІКТИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ У МЕХАНІЗМІ ВЗАЄМОДІЇ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ 

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Статтю присвячено дослідженню проблем конфліктності взаємовідносин грома-
дянського суспільства та державної влади. Розглянуто сутнісні та змістовні харак-
теристики конфліктів та протиріч у процесі взаємодії громадянського суспільства та
держави, визначено їх роль у контексті стабільності конституційного ладу і розвит-
ку конституціоналізму в Україні. Проаналізовано основні причини виникнення конфлік-
тів та протиріч у процесах функціонування державної влади в умовах формування гро-
мадянського суспільства. 

Ключові слова: громадянське суспільство, державна влада, конституційний кон-
флікт, конституційний лад.

Батанов А. В. Конфликты и противоречия в механизме взаимодействия граж-
данского общества и государства в современной Украине

Статья посвящена исследованию проблем конфликтности взаимоотношений
гражданского общества и государственной власти. Рассмотрены сущностные и
содержательные характеристики конфликтов и противоречий в процессе взаимодейс-
твия гражданского общества и государства, определены их роль в контексте ста-
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бильности конституционного строя и развития конституционализма в Украине.
Проанализированы основные причины возникновения конфликтов и противоречий в
процессах функционирования государственной власти в условиях формирования граж-
данского общества.

Ключевые слова: гражданское общество, государственная власть, конституцион-
ный конфликт, конституционный строй.

Batanov O. V. Conflicts and contradictions in the mechanism of interaction between
civil society and the state in modern Ukraine

The article investigates the problem of conflict relations of civil society and public author-
ities. Are considered essential and substantial characteristics of conflicts and contradictions
in the process of interaction between civil society and the state, defined by their role in the
context of the stability of the constitutional system and the development of constitutionalism
in Ukraine.Analyzed the root causes of conflicts and contradictions in the functioning of the
government in terms of formation of civil society.

Keywords: civil society, the government, the constitutional conflict, the constitutional
system.

Сучасна Україна перебуває на черговому витку модернізації політичної
системи суспільства. Сучасні інновації та ініціативи у сфері державної влади
та формування громадянського суспільства об’єктивно повинні бути спрямо-
вані на пошук адекватних відповідей на системні протиріччя і конфлікти,
породжені як у рамках радянської політичної системи, так і в перші десятиліт-
тя незалежності України.

За роки становлення суверенної державності України питання про вирі-
шення подібних протиріч і конфліктів часом доволі актуалізувались. І самі
суб’єкти конституційних правовідносин, і теоретики конституційного права не
мали необхідного досвіду у вирішенні проблем такого характеру. Це поясню-
ється насамперед тим, що радянська ідеологія не визнавала навіть можливос-
ті існування конфліктів у «розвиненому соціалістичному суспільстві».
Вважалося, що державно-правові конфлікти виключаються самим суспільним
ладом. Водночас конфлікти існували завжди, і радянська державно-правова
практика, як правило, не використовувала демократичних методів вирішення
конфліктів, віддаючи перевагу насильницьким формам ліквідації виникаючих
протиріч. Така державна політика продемонструвала свою помилковість подія-
ми 1989–1991 рр., коли влада вже не могла подолати ту колосальну кількість
конфліктів, назрілих навколо неї і в ній самій, привівши до того, що сама влада
зі стабілізуючого суспільно-політичного чинника, перетворилася на дестабілі-
зуючий, фактор нестабільності. Без перебільшення можна стверджувати, що
цілковите ігнорування зарубіжного та вітчизняного досвіду розв’язання кон-
ституційних конфліктів і протиріч у процесі взаємовідносин громадянського
суспільства і держави стало першопричиною як Помаранчевої революції
2004 р., так і, особливо, Революції гідності 2013–2014 рр.

Слід констатувати, що спроби розв’язати подібні протиріччя і запобігти
породжуваним ними конфліктним ситуаціям конституційного характеру у
період підготовки і прийняття чинної Конституції України призвели до того,
що глобальні конституційні перетворення середини 90-х років минулого сто-
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ліття не тільки не нівелювали старих, а й породили значну кількість нових кон-
ституційних протиріч, більшість з яких не тільки зачепили засади конститу-
ційного ладу України, а й створили певні передумови для порушення його
цілісності, насамперед в аспекті взаємовідносин громадянського суспільства і
держави. Істотно посилила ситуацію модернізація конституційної матерії у
2004 та 2010 рр., що дає змогу експертам у галузі конституційного права не
тільки вказувати на протиріччя Конституції, а й взагалі говорити про конфлік-
тогенність Основного Закону та конституційної реформи, тобто їх здатність
детермінувати соціально-політичні конфлікти і суперечності між громадян-
ським суспільством і державою.

Водночас, слід визнати, що сама постановка в конституційній доктрині
проблеми аномалій, прогалин, дефектів і конфліктів у конституційному праві
й правовій системі в цілому є свідченням того, що ми позбулися необґрунто-
ваних надій і ілюзорних очікувань, пов’язаних із самою наявністю такого полі-
тико-правового явища – нехай навіть унікального – як Конституція і конститу-
ційне законодавство. Конституцію необхідно сприймати у всіх її реальних, а не
ідеалізованих якостях, які відображають глибоку суперечливість її онтологіч-
них, а відповідно і нормативно-правових характеристик. У світлі досягнень
сучасного конституціоналізму очевидним є той факт, що ефективність консти-
туційного регулювання, ступінь реальності проголошуваних Конституцією
демократичних цінностей та принципів багато в чому визначається глибиною
її проникнення в природу соціальних конфліктів і протиріч сучасного грома-
дянського суспільства і держави.

Важливо враховувати, що Конституція – за всієї космополітичності даного
поняття і самого по собі терміна – є конкретно-історичним, соціокультурним і
вже в цьому сенсі завжди – національно-специфічним явищем. У цьому сенсі
на перший план висувається дослідження Конституції як документа, що увіб-
рав у себе все різноманіття соціальних протиріч в умовах політичних та еко-
номічних перетворень і покликаного конституційно-правовими засобами
сприяти – як реально діючий правовий акт, що діє з метою вирішення відпо-
відних протиріч. Історія конституційного розвитку багатьох держав підтвер-
джує той незаперечний факт, що конституція, в силу самої сутності даного
явища, є політико-правовим відображенням і породженням соціальних проти-
річ суспільства в їх історичному розвитку2.

Порушуючи питання щодо конфліктності у системі конституційного ладу
та протиріччя між громадянським суспільством і державою, ми насамперед
ведемо мову про те, що в юридичній науці прийнято називати порушенням
правонаступництва, або континуїтету, тобто безперервності державно-право-
вого розвитку. Правонаступність насамперед означає забезпечення стійкості
основ правової системи в процесі її розвитку. Проблема континуїтету виникає
при зміні політичного режиму в державі під час соціальної революції, при
виникненні нових держав або припиненні їх існування, при територіальних
змінах у державі тощо. Тим самим підтримуються головні параметри еволю-
ційного державно-правового процесу, що не міняють системи влади та її кон-
ституційні інститути, основи конституційного ладу і законодавства.
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Конституційний розвиток більшості держав світу має циклічний характер.
Україна у своїй конституційній історії також зазнала кілька циклів розвитку,
які, як правило, супроводжувалися або катастрофічними переходами від 
од нієї моделі політичної системи до іншої, або черговою конституційною, або
політичною кризою. Тому згадка про правонаступництво і її так звані «розри-
ви» в аспекті конституційного права пов’язана виключно з його провідною
роллю в побудові й функціонуванні правової системи. Її «перерви», «розриви»
пов’язані або з формуванням нової влади, або з докорінним реформуванням
конституції та законодавства.

У зв’язку з цим питання про те, що є першопричиною нестійкості консти-
туційного розвитку політичної системи України, є досить цікавим у доктри-
нально-пізнавальному сенсі і, на жаль, злободенним з огляду на сучасну кон-
ституційну ситуацію в Україні.

Вагому, хоча далеко не детермінуючу, роль у такій нестійкості конститу-
ційного розвитку України відіграють системні протиріччя і конфлікти, що
існують у механізмі взаємовідносин громадянського суспільства і держави.
Причому йдеться не тільки і не стільки про можливі суперечності Конституції
як документа, що володіє найвищою юридичною силою, а про реалістичність
конституційних положень, їх реалізованість та фактичну складової, тобто про
те, що прийнято називати фактичною конституцією.

Можливо, саме тому серед основних чинників, що руйнують основи кон-
ституційного ладу або становлять потенційну небезпеку для нього, дослідни-
ки відзначають не тільки наявність суперечностей та прогалин у нормативно-
правових актах різного рівня, а й недоліки механізму реалізації прийнятих
нормативних правових і правозастосовних актів, а також відповідальності за їх
невиконання; відсутність ефективного механізму притягнення до відповідаль-
ності органів державної влади, посадових осіб за дії, що порушують засади
конституційного ладу або становлять потенційну небезпеку їх порушення;
антиконституційні цілі діяльності громадських об’єднань; зростання злочин-
ності, системне проникнення організованої злочинності у публічно-владні
структури; політичний, національний, релігійний екстремізм і тероризм як
вищі форми їх прояву; економічне розшарування населення, відсутність соці-
ального партнерства між державною владою і громадянським суспільством
тощо.

Бурхливі й суперечливі події нашого життя з усією очевидністю ілюстру-
ють роль Конституції як його правового фундаменту. І зрозуміло, чому вищим
обов’язком усіх органів і посадових осіб державної влади є дотримання духу і
букви Конституції. Поряд з тим треба усвідомлювати, що виконання
Конституції – складний і тривалий процес, з безліччю учасників.

Дії державних і громадських організацій, підприємств та установ у руслі
Конституції означають дотримання правових умов. Насамперед йдеться про
правильне розуміння конституційних ідей, принципів, правильне тлумачення
норм Конституції, пряме застосування конституційних норм не час від часу, а
систематично, повсякденно, не шукаючи їх компенсації в підзаконних актах.
Необхідні як чітка функціонально-орієнтована діяльність органів усіх гілок
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державної влади, усіх ланок державного апарату, спрямована на вирішення
господарсько-економічних, соціально-культурних та інших завдань, так і вста-
новлення ділових взаємовідносин законодавчої, виконавчої та судової влади.
Тим самим реалізація конституційних положень сприяє ефективності й висо-
кому авторитетові державної влади, запобігає державним, політичним, міжна-
ціональним конфліктам, нарешті, забезпечує стабільність у суспільстві.

Слід зазначити, що існують певні відмінності між конституційними проти-
річчями і конфліктами. Їх доцільно розглядати як причину і наслідок.
Протиріччя найчастіше мають статичний характер і зводяться, як правило, до
певних колізій, невідповідностей, неузгоджень і різночитань у конституційній
регламентації суспільних відносин, абстрактності й неконкретності конститу-
ційних формулювань і приписів тощо. Не випадково саме суперечності між
нормами в конституційному праві називають конституційними колізіями,
наслідком яких можуть бути конституційні конфлікти і кризи, небажані для
будь-якої влади8. Тобто протиріччя – це ще не конфлікт, а свого роду мінлива
рівновага протилежностей, яка потенційно містить можливість переходу в кон-
фліктний стан. Водночас факт наявності будь-якого протиріччя є фундамен-
тальною ознакою конфлікту4.

Конфлікт, будучи наслідком подібних протиріч і колізій у конституційній
матерії, має функціонально-динамічний характер. Не випадково в науковій
літературі, під конфліктом розуміється «специфічний спосіб взаємодії двох і
більше систем або компонентів однієї системи у процесі їх спільного функціо-
нування, який породжується ресурсно-комунікаційними протиріччями між
ними, розвиває ці протиріччя до рівня протиборства, вирішує виниклі супе-
речності кризовим або безкризовим шляхом і породжує нові протиріччя»7.
Конфлікт є такою ж характеристикою системи, як і цілісність, взаємозалеж-
ність елементів, структурність, ієрархічність. Його динаміка значною мірою
залежить від стратегії поведінки його учасників (співробітництво, суперниц-
тво, компроміс, поступливість, уникання)6.

Найчастіше як конституційні суперечності, так і конституційні конфлікти
мають яскраво виражений політичний характер або є тісно пов’язаними з полі-
тикою. Традиційно подібні політичні протиріччя і конфлікти визначаються
дослідниками як різновид соціальних протиріч і конфліктів, ядром яких є про-
блема публічної влади. Саме конфлікти влади або конфлікти з владою цілком
справедливо відносять до найбільш важких конфліктів. Орієнтація на публічну
владу імпліцитно припускає зіткнення і розв’язання протиріччя чи конфлікту за
допомогою панування однієї сторони колізійного відношення над іншою.
Публічна влада в суспільстві є свого роду центром соціального тяжіння.

Доречно в даному зв’язку підкреслити: в конституціях цілого ряду держав
закріплено принцип непорушності влади і непорушності конституційного
ладу. Частини третя і четверта ст. 5 Конституції України свідчать: «Право
визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно наро-
дові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особа-
ми. Ніхто не може узурпувати державну владу». Такі діяння караються зако-
ном, і насамперед відповідно до КК України.
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Суспільно-політична практика дає іншу картину. Це і незабезпечення
повноважень органу публічної влади матеріальними та іншими ресурсами,
зловживання повноваженнями або обмеження деяких повноважень органу,
втручання в діяльність, блокування діяльності органу, фактичне привласнення
чужих повноважень, перебудова системно-владних відносин, незаконне при-
зупинення діяльності, створення паралельних, часто неконституційних, неле-
гальних структур, заборона і розпуск органу, відкрите протиборство.

Функціональний поділ державної влади на три гілки, настільки швидко
сприйнятий вітчизняною конституційною доктриною і практикою останніх
десятиліть, не повинен породжувати ілюзію щодо наявності протиріч тільки у
межах цієї системи координат. Відповідні органи державної влади дійсно пере-
бувають на очах у всіх. Тим часом державна влада є лише одним з елементів
держави, яка являє собою складну соціальну систему. Вона складається з
таких елементів, як влада, громадяни, територія й кордони, законодавство,
бюджет, податки, функції та компетенція, офіційне представництво в світово-
му співтоваристві тощо. Ці елементи синергетично взаємопов’язані між собою
і перебувають у вельми рухомому співвідношенні.

Тому існує відособлена група протиріч і конфліктів, яку можна визначити
як системні конституційні протиріччя і конфлікти, причиною виникнення біль-
шості з них, які на перший погляд являють собою колізію функції і компетен-
ції окремих органів публічної влади чи просте зіткнення інтересів партій та їх
об’єднань, груп впливу, громадських об’єднань, стає не тільки характер полі-
тичної системи, що має прояв у особливостях її організації, а й сама конфігу-
рація всього конституційного ладу насамперед засад взаємодії громадянського
суспільства та державної влади. Такі конфлікти найчастіше породжують
питання не про завоювання або узурпацію влади, не про зміну суб’єкта пуб-
лічної влади, а, скоріше, про зміну засад організації політичної системи або
навіть засад конституційного ладу.

Ось чому, говорячи про суперечності й конфлікти в процесі взаємовідно-
син громадянського суспільства і держави, слід враховувати, що це насамперед
юридичні протиріччя і конфлікти, що виникають у сфері конституційного
права. Їх особливостями, як і більшості юридичних конфліктів, є зв’язаність
конфлікту правовими відносинами, наявність правових ознак суб’єктів та
об’єктів конфлікту, можливість розв’язання правовими методами, галузева
визначеність, наявність юридичних наслідків, можливість застосування при-
мусових заходів процесі вирішення, наявність спеціальної юридичної проце-
дури дозволу тощо5.

Водночас конституційні суперечності й конфлікти між громадянським сус-
пільством та державою мають специфічні характеристики. Адже їх учасника-
ми є народ, територіальні громади, органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування, громадські об’єднання, політичні партії, опозиція.
Об’єктами і предметами, з приводу яких виникає конфлікт, є права та воль-
ності людини, суверенітет, територія, публічна влада, функції та компетенція
органів публічної влади. Тому наявність системних конституційних протиріч і
конфліктів загрожує існуванню конституційного ладу в цілому. З іншого боку,
цей фактор виявляє те істотне протиріччя, яке є джерелом конституційного
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розвитку суспільства та його систем (політичної, економічної, духовної тощо),
насамперед, політичної системи.

Політичні системи поділяються на два основних типи: демократичні та
недемократичні. Демократичні системи, як правило, відкрито визнають кон-
флікт інтересів у боротьбі за владу, за участь у ній з метою утвердження влас-
ної інтерпретації та більш повної реалізації спільної для всіх системи ціннос-
тей справедливості і свободи. Політична свобода розуміється як ідеал «право-
вого громадянського стану», що містить елементи свободи, рівності, самостій-
ності. Моральна дійсність політичної системи, історично здійснювана як віль-
не самовизначення індивідів до системи, містить у собі в якості цілей та цін-
ностей суверенітет, рівність прав та вольностей, справедливість, утверджує
тотожність моральності і політики.

Недемократичні системи заперечують конфлікт інтересів і розглядають
суспільство як цілісну систему на рівні його сутності. Суспільні протиріччя
розглядаються як визначеність історичної фази розвитку суспільства. Однак
нестабільність інститутів і структур, гострота конфліктних ситуацій і криза
влади, яка породжується ними, характеризується як іманентна властивість
політичних систем, що функціонують у недемократичних країнах3.

Тому системні протиріччя і конфлікти між громадянським суспільством і
державою можуть мати і системоутворюючий характер, якщо вони продуку-
ють форми, що сприяють їх виникненню і стійкості їх перебігу. Іноді вони
можуть виконувати і позитивну функцію. Негативним фактором може бути
відсутність конституційно передбачених механізмів їх уникнення і подолання,
небажання гасити такі протиріччя і шукати шляхи виходу з конфлікту, його
свідоме розпалювання. Безперечно, у цьому виявляється негативна функція
конфлікту.

Виходячи з цього, під системними конституційними конфліктами слід
розуміти гостру форму відкритого протистояння в політико-правовій взаємодії
пріоритетних суб’єктів конституційно-правових відносин (народ, держава,
органи державної влади, територіальні громади), що виражаються в їх діях
(бездіяльності) щодо найвищих конституційних цінностей (людське життя,
свобода, права людини, влада, суверенітет), їх визнання, гарантування, захис-
ту тощо. Як правило, причиною таких конфліктів є істотні суперечності в сис-
темі конституційного ладу в результаті взаємовідносин громадянського сус-
пільства і держави.

Мабуть, найголовніше протиріччя в системі конституційного ладу України
полягає в тому, що в Конституції України, з одного боку, закріплений доволі
високий рівень конституційних прав і свобод людини і громадянина, з другого
– визначена в ній система організації публічної влади не спроможна забезпе-
чити і гарантувати більшість із цих прав. Розв’язання цієї суперечності, безпе-
речно, має знаходити своє втілення не в звуженні прав та вольностей, а в зміні
організації публічної влади, її послідовної демократизації.

Саме існування даного протиріччя, сутність якого полягає переважно в
«розриві» між конституційно проголошеною системою прав і свобод та прак-
тикою їх реалізації, є причиною більшості конфліктів у системі конституцій-
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ного ладу сучасної України. Насамперед йдеться про конфліктність відносин у
системі координат «людина – громадянське суспільство – держава», тобто кон-
ституційно-правових відносин, що характеризують передусім, людський і
політичний вимір засад конституційного ладу.

Така конфронтація людини, громадянського суспільства і держави – один з
основних системних конфліктів, що виникає в процесі інституціоналізації кон-
ституційного ладу, структурування політичної системи та найбільш значущих
інститутів громадянського суспільства, що свідчать про демократизм
Конституції України: державна влада, функціонує на принципах її поділу на
законодавчу, виконавчу і судову (ст. 6), визнання і гарантування місцевого
самоврядування (ст. 7), визнання і дія принципу верховенства права (ст. 8),
політичний плюралізм, свобода політичної діяльності та багатопартійність
(ст. 15, 36–37) тощо, а також інших систем (економічної, соціальної, духовної),
в основі яких – ідеологічне різноманіття і заборона цезури (ст. 15), соціальна
спрямованість економіки, рівність усіх суб’єктів права власності перед зако-
ном (ст. 13) і свобода підприємницької діяльності (ст. 42) тощо.

Найчастіше протиріччя і конфлікти в процесі конституційних взаємовідно-
син громадянського суспільства і держави породжують стереотипи конститу-
ційної неслухняності або супроводжуються такими формами патології консти-
туційної поведінки і негативної конституційно-правової активності, як консти-
туційний цинізм, конституційний нігілізм, конституційний скепсис, конститу-
ційний інфантилізм тощо. Такого роду аномалії у конституційному праві ще
мають стати предметом ретельної уваги у конституційній доктрині. Носіями
подібної негативної «конституційної енергії» можуть бути як окремі громадя-
ни, так і посадові особи держави. 

Наслідком цього може стати не тільки конституційна криза, а й повне від-
чуження громадян від влади або її окремих інститутів, що, з одного боку,
загрожує руйнуванням засад конституційного ладу і державності, а з другого –
здатністю породити зворотну реакцію, «запустивши» в дію конституційний
інститут «народного захисту» конституційного ладу. Підставою його легаль-
ного застосування є реальна і масштабна загроза стабільності влади та її інсти-
тутів, правам і свободам людини і громадянина, коли інших засобів вже немає.
Події Революції гідності є тому вагомим доказом.

Знову процитуємо частини третю і четверту ст. 5 Конституції України, згід-
но з якими: «Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні нале-
жить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або
посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу». Адже дані
норми перебувають у прямому зв’язку з частиною другою цієї статті
Конституції, згідно з якою: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в
Україні є народ», отже, їх можна і слід трактувати і як інститут «народного
самозахисту». Події Помаранчевої революції і Революції гідності в Україні, як
і інших «оксамитових» революцій, показали силу народного обурення.

Зміна, відповідно, може мати як еволюційний, так і революційний харак-
тер, часто пов’язаний не тільки з перестановкою або кардинальною зміною
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політично пануючих еліт або серйозними змінами в конституційному законо-
давстві. Насамперед йдеться про зміну світогляду і стереотипів конституційної
поведінки всіх суб’єктів конституційних правовідносин, їх переорієнтації на
фундаментальні конституційні цінності, передусім – права та свободи людини,
верховенство права, формування на їх основі конституційної культури та кон-
ституційної правосвідомості, відсутність яких руйнує цілісну матерію консти-
туційного ладу і сучасного конституціоналізму.

По суті, перед суспільством і державою постає завдання формувати, роз-
вивати, зміцнювати те, що Р. С. Байніязов називає конституційним духом сус-
пільства. Без нього не приживеться жодна конституція. Бо він є духовним дже-
релом конституційного облаштування, розвитку, функціонування державності,
прищеплення громадянинові конституційно-юридичних прагнень1.

Розуміння політико-правової природи протиріч і конфліктів між громадян-
ським суспільством та державою, їх понятійна, сутнісна, змістовна та видова
характеристика несе особливе навантаження і означає не просто фіксацію
юридичного та фактичного стану конституційного ладу, а також політичної,
соціальної та інших систем суспільства, а й є ключовою умовою стабілізації
всіх конституційно-правових явищ і процесів.

Конституційна практика, яка ґрунтується на спрощеному розумінні проти-
річ і конфліктів між громадянським суспільством і державою, наприклад, їх
зведення до базових складових політичної системи суспільства, створює
умови для виникнення подібних протиріч і деструктивного перебігу відповід-
них конфліктів. Навпаки, політичні режими, які прагнуть до виявлення існую-
чих протиріч і конфліктів у системі конституційного ладу і легітимації їх через
створення посередницьких структур, які забезпечують простір політичної сво-
боди, створюють стабілізуючі передумови позитивного розвитку існуючої
політичної системи та громадянського суспільства.

1. Байниязов Р. С. Правосознание и правовой менталитет в России: Автореф. дис. на
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Batanov O. V. Conflicts and contradictions in the mechanism of interaction between
civil society and the state in modern Ukraine

The article investigates the problem of conflict relations of civil society and public author-
ities. Are considered essential and substantial characteristics of conflicts and contradictions
in the process of interaction between civil society and the state, defined by their role in the
context of the stability of the constitutional system and the development of constitutionalism
in Ukraine.

The constitutional contradictions and conflicts between civil society and the state have
specific characteristics. After all, their members are people, local communities, government
agencies and local government bodies, public associations, political parties and the opposi-
tion. Object and subject, about which there is a conflict, there is human rights and freedom,
sovereignty, territory, public authority, functions and competence of public authorities.
Therefore, the presence of systemic constitutional contradictions and conflicts threatens the
existence of the constitutional system as a whole. On the other hand, this factor reveals that a
substantial controversy, which is the source of constitutional development of society and its
system (political, economic, spiritual, etc.) primarily political system.

When systemic constitutional conflict by understanding the acute form of open confronta-
tion in the political and legal cooperation priority subjects of constitutional and legal rela-
tions (nation, state, state authorities, local communities), expressed in their actions (inaction)
relative to the highest constitutional values (human life, liberty, human rights, power, sover-
eignty), their recognition, ensure protection. Typically, the cause of such conflicts is essential
contradictions in the system of constitutional order as a result of the relationship of civil soci-
ety and the state.

Analyzed the root causes of conflicts and contradictions in the functioning of the govern-
ment in terms of formation of civil society.

Keywords: civil society, the government, the constitutional conflict, the constitutional
system.
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СУТНІСТЬ ВИКОНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті уточнено поняття державного управління, виконавчої діяльності; вста-
новлено їх співвідношення та на цій підставі визначено сутність виконавчої діяльнос-
ті державних органів та окреслено місце і значення виконавчої діяльності як частини
компетенції органів виконавчої влади в сучасних умовах.

Ключові слова: виконавча діяльність, державне управління, виконавча влада, орга-
ни виконавчої влади.

Петренко П. Д. Сущность исполнительной деятельности государственных
органов в современных условиях

В статье уточнено понятие государственного управления, исполнительной дея-
тельности; установлено их соотношение и на этом основании определено сущность
исполнительной деятельности государственных органов и очерчены место и значение
исполнительной деятельности как части компетенции органов исполнительной власти
в современных условиях.
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Ключевые слова: исполнительная деятельность, государственное управление,
исполнительная власть, органы исполнительной власти.

Petrenko P. D. The essence of executive of government in modern conditions
In the article such definitions as the concept of public administration, the executive acti-

vities are defined; their relationship is established and on this basis the content of the execu-
tive activities of government bodies is determined, also the role and significance of the activi-
ties of the executive as part of the competence of executive bodies in modern conditions is out-
lined.

Keywords : executive activities , public administration , executive power, executive power
bodies 

У сучасних умовах розвитку України перед державою та суспільством сто-
їть низка задач, які потребують негайного вирішення, серед яких можна назва-
ти подолання корупції, закінчення адміністративної реформи з урахуванням
євроінтеграційного вектору, що, безумовно, включає удосконалення системи
та структури органів виконавчої влади. Не зважаючи на першочерговість і
чисельність спроб остаточно вирішити ці задачі з точки зору ефективності
роботи відповідних систем, все ж таки сьогодні вони залишаються поки не
вирішеними. Саме тому складність і комплексність проведення відповідних
змін вимагає наукового дослідження ряду складових питань реформування,
серед яких можна назвати і вирішення питання формування єдиного і чіткого
понятійного апарату, який слід використовувати як при визначенні напрямків
реформування та їх законодавчому закріпленні, так і при врегулюванні функ -
цій, компетенції органів виконавчої влади, форм і методів їх діяльності тощо. 

Коли мова іде про виконавчу владу, державне управління, то серед понять,
якими оперує законодавець часто зустрічається поняття «виконавча діяль-
ність». Метою даної статті є розкриття сутності виконавчої діяльності держав-
них органів у сучасних умовах. Задля досягнення поставленої мети плануєть-
ся уточнити поняття державного управління, виконавчої діяльності; встанови-
ти їх співвідношення та на цій підставі визначити сутність виконавчої діяль-
ності державних органів та окреслити місце і значення виконавчої діяльності
як частини компетенції органів виконавчої влади в сучасних умовах. За осно-
ву вирішення вказаних завдань взято напрацювання у сфері державного управ-
ління, компетенції органів виконавчої влади таких відомих фахівців як
О. Ф. Андрійко, Г. В. Атаманчук, С. П. Кисіль, Ю. В. Ковбасюк, Н. М. Оні -
щенко, М. К. Орлатий, О. В. Совгиря, Н. М. Пархоменко, Ю. С. Шемчушенко,
Н. Г. Шукліна та інших.

Отже, розпочнемо з уточнення понять державне управління та виконавча
діяльність, та визначення їх співвідношення, оскільки при використанні вказа-
них понять існують принаймні дві концептуально розбіжні точки зору.
Першою можна вважати розмежування вказаних понять таким чином, що при
характеристиці компетенції органів державної влади ці поняття поставлені в
один горизонтальний ряд. Наприклад, в юридичній енциклопедії за редакцією
Ю. С. Шемчушенка, при визначенні напрямків діяльності органів виконавчої
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влади виділено виконання законів, інших нормативно-правових актів та здійс-
нення державного управління1. З одного боку, на наш погляд, в запропонова-
ному визначенні не в повній мірі відображено специфіку діяльності органів
виконавчої влади, оскільки включено таке складне поняття як державне управ-
ління, зміст якого не розкрито. З іншого боку, і саме на вказаній позиції акцен-
туємо увагу в рамках даної статті, не зрозумілим залишається співвідношення
понять виконання законів та державне управління. У вищенаведеному визна-
ченні поняття надані як розбіжні за змістом. Водночас, існує і протилежна
позиція, що виконавча діяльність є різновидом державного управління. І на
аналізі цієї позиції ми зупинимося докладніше, проаналізувавши поняття
управління, державне управління, виконання законів та інших нормативно-
правових актів.

Як зазначає Г. В. Атаманчук, управління являє собою цілепокладаючий
(свідомий, навмисний, продуманий), організуючий і регулюючий вплив людей
на власну громадську, колективну і групову життєдіяльність, здійснюване як
безпосередньо (у формах самоврядування), так і через спеціально створені
структури (держава, громадські об’єднання, партії, фірми, кооперативи, під-
приємства, асоціації, спілки тощо)2. На думку К. С. Бєльського, державне
управління – заснована на законі, організуюча, юридично-владна діяльність
органів виконавчої влади (апарату державного управління), що складається в
безпосередньому керівництві соціально-політичним, соціально-культурним та
господарським будівництвом3. Ю. М. Старілов констатує, що державне управ-
ління – це владний впорядковуючий вплив суб’єкта управління (держави та її
спеціальних органів або посадових осіб) на об’єкти управління (суспільство,
громадян тощо). З точки зору свого призначення, державне управління являє
собою явище, покликане здійснювати владу4. При цьому, держава, будучи
складним (за елементнм складом) і багатогранним (за функцією) суспільним
явищем і виступаючи в якості суб’єкта управління, надає державному управ-
лінню також властивість системності. На відміну від інших видів управління
державне управління без цієї властивості просто не може відбутися. У ньому
задіяні десятки мільйонів людей, безліч державних органів та інших структур,
а в них – велике число посадових осіб та інших службовців5. 

У свою чергу, Ю. П. Битяк зауважує, що «змістом державного управління є
комплекс функцій, які називаються функціями управління. Через їх реалізацію
суб’єкти виконавчої влади здійснюють управлінські процеси, досягають
поставленої мети… Серед органів державної влади важливе місце посідають
органи виконавчої влади, які здійснюють функції державного управління еко-
номічним, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівниц-
твом. Від результатів діяльності цих органів понад усе залежить соціально-еко-
номічний і політичний стан країни»6. С. П. Кисіль вважає, що виконавчу владу
можна охарактеризувати як основний інститут державного управління.
Організаційний аспект виконавчої влади виявляється в усіх сферах суспільних
відносин та зв’язків, на які впливає державне управління: економічній, полі-
тичній, соціальній, культурній, національній, охоронній тощо. Виконавча влада
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безпосередньо організовує внутрішній правопорядок, оборону, суспільну і дер-
жавну безпеку, здійснює організаційні, координаційні та контрольні функції
стосовно найрізноманітніших явищ суспільного життя7.

При цьому, державне управління, вважають О. В. Совгиря та Н. Г. Шуклі -
на, – це певний вид діяльності органів держави, що має виконавчий і розпо-
рядчий характер і полягає в організуючому впливі на суспільні відносини в
економічній, соціально-культурній та адміністративно-політичній сферах шля-
хом застосування державно-владних повноважень. Державне управління – це
більш широке поняття, ніж виконавча влада, оскільки державне управління
здійснюється не тільки у межах виконавчої влади, а й у внутрішньо-організа-
ційній діяльності органів інших гілок державної влади, на рівні державних
підприємств, установ і організацій8.

У юридичній науці державне управління, що здійснюється органами вико-
навчої влади, характеризується через термін «діяльність». Це означає, що
управління складається із специфічних її видів, фіксованої в адекватних фор-
мах. Сенс такої діяльності бачать у вчиненні дій адміністративної властивості,
у спрямованості її на виконання законів, у створенні правових актів, їх реалі-
зації та проведенні організаційних заходів9. Цей самостійний вид державної
діяльності має організуючий, виконавчо-розпорядчий, підзаконний характер
щодо практичної реалізації функцій та завдань держави в процесі повсякден-
ного і безпосереднього керівництва10. Підтримуючи Г. В. Атаманчука, що тер-
мін «діяльність» не розкриває соціальної сутності управління, його специфіч-
ного місця і ролі в житті людей11, все ж таки акцентуємо увагу на різновидах
діяльності, що за визначенням науковця охоплює управління, в їх числі вико-
нання законів.

Отже, погодимось з тим, що призначенням органів виконавчої влади в
Україні в сучасних умовах є управління, яке охоплює: виконавчу діяльність –
виконання рішень, прийнятих органами законодавчої влади; розпорядчу діяль-
ність – здійснення управління шляхом видання підзаконних актів і виконання
організаційних дій12. З цього приводу Ю. П. Битяк вказує, що «виконавча
діяльність є основним призначенням державного управління і складає най-
більш важливу його сторону. Разом з тим характерною для державного управ-
ління є розпорядча діяльність, яка складає іншу його сторону. Виконавча і роз-
порядча діяльність органів виконавчої влади виявляється у відносинах влади і
підпорядкування, наданні суб’єктам, що її здійснюють, юридично владних
повноважень… Отже, у процесі виконавчої та розпорядчої діяльності органи
управління діють юридично владно, застосовуючи різні правові засоби нор-
мотворчого, оперативно-виконавчого (розпорядчого) та юрисдикційного
(право охоронного) характеру»13. 

Окрім функції виконання законів та здійснення розпорядчої діяльності,
зазначає О. В. Петришин, виконавча влада здійснює функцію підзаконного
регулювання суспільних відносин, тобто «вищі органи виконавчої влади наді-
лені повноваженнями ухвалювати підзаконні нормативно-правові акти.
Наприклад, Кабінет Міністрів України приймає на основі Конституції та
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законів України постанови»14. С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долго -
полова, А. П. Купін вважають, що діяльність органів виконавчої влади має вто-
ринний, підзаконний, виконавчо-розпорядчий характер, бо вони здійснюють
свої функції на підставі та на виконання закону. Але, реалізуючи свою компе-
тенцію, виконуючи закони, органи мають повноваження розпоряджатися з
конкретних питань та приймати підзаконні нормативні акти15. Як вказує
В. Л. Федоренко, органи виконавчої влади «не тільки реалізують нормативні
положення Конституції, законів України, указів Президента України, постанов
Верховної Ради України, але й самі мають право видавати нормативно-право-
ві акти, зокрема постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, які є
обов’язковими для виконання іншими органами виконавчої влади, і вживають
заходи щодо забезпечення реалізації вимог цих актів. Таким чином, за спосо-
бами діяльності органи виконавчої влади в Україні здійснюють систему фун-
кцій: управлінську, виконавчу, бюджетно-фінансову, матеріально-технічну,
контрольну, правоохоронну діяльність тощо16.

Щодо об’єму виконавчої діяльності, то окремо зауважимо, що виконанням
законів її не обмежено. Наприклад, Кабінет Міністрів України повинен забез-
печувати реалізацію актів Президента України у межах своїх повноважень.
Крім цього, Кабінет Міністрів України за ініціативою Президента України або
з власної ініціативи здійснює підготовку проектів актів Президента України,
вносить їх на розгляд Президенту України, забезпечує виконання виданих
Президентом України актів, наданих Президентом України доручень, реаліза-
цію програм Президента України та щорічного послання Президента України
до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України17. 

Отже, виходячи з того, що поняття виконавча діяльність і державне управ-
ління відносяться між собою як частина і ціле, першу можна визначити части-
ною компетенції органів виконавчої влади як різновиду цілепокладаючого,
організуючого і регулюючого впливу, що охоплює виконання законів та підза-
конних актів. Водночас, виконавчою діяльністю не обмежено призначення
сучасної системи органів виконавчої влади. Відповідна система структурно
являє частину апарату держави як складного елементу державного механізму,
яка відповідно до встановленої Конституцією структури влади серед своїх зав-
дань має виконання законів та інших нормативно-правових актів, видання під-
законних актів, виконання організаційних, розпорядчих дій, правоохоронну
діяльність. Для реалізації відповідних функцій діяльності органів виконавчої
влади також охоплює бюджетно-фінансову, матеріально-технічну, контрольну
та інші види внутрішньої організаційної діяльності.
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Petrenko P. D. The essence of executive of government in modern conditions
In the article the concept of government, the executive activity are clarified; their value

are set and on this basis the essence of executive government bodies is determined and the
place and importance as part of the executive competence of the executive power in the mod-
ern world is delineated.

It is emphasized that the appointment of executive power in Ukraine in modern conditions
is the management that covers: executive activity - implementation of decisions taken by the
legislature; administrative activities - exercise control through the issuance of regulations and
implementation of organizational actions. In this case, the article analyzes and describes, that
the executive and administrative activities of executive bodies is found in relations of power
and subordination of the subjects that carry it legally powers.

The special attention is pointed, that the concept of executive activities and governance
relate to each other as part and whole, the first part can be determined as the competence of
the executive as a kind of organizing and regulating influence, that cover the implementation
of laws and regulations. It is established that the activities of the executive is not limited to the
appointment of the modern system of executive power. An appropriate structural system is part
of the state apparatus as a complex element of government machinery, which, according to the
Constitution established power structure, among its tasks has the implementation of laws and
other legal acts, publishing regulations, implementation of organizational, administrative
action, law enforcement. For implementation of the relevant functions of executive bodies 
it also covers fiscal and financial, technical, control and other internal organizational activi-
ties.
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НАРОД ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Розглянуто становлення поняття «народ» в європейській політико-правовій думці
та міжнародному праві. Систематизовано елементи визначення народу в актах між-
народного права, в тому числі через соціальний і територіальний зміст цього поняття,
характеристики (ознаки) народу, співвідношення народу та інших соціальних і полі-
тичних феноменів. Розглянуто категорії народів, їх дієздатність у міжнародному
праві. На основі здійсненого дослідження автори формулюють власне визначення наро-
ду в міжнародному праві. 

Ключові слова: народ, нація, держава, корінний народ, національно-визвольний рух,
народний суверенітет.

Кресина И. А., Кресин А. В. Народ как субъект международного права
В статье рассмотрено становление понятия «народ» в европейской политико-пра-

вовой мысли и международном праве, систематизируются элементы определения
народа в актах международного права, в том числе через социальный и территори-
альный смысл этого понятия, характеристики (признаки) народа, соотношение наро-
да и других социальных и политических феноменов. Рассмотрены категории народов,
их дееспособность в международном праве. На основе проведенного исследования
авторы формулируют собственное определение народа в международном праве.

Ключевые слова: народ, нация, государство, коренной народ, национально-освобо-
дительное движение, народный суверенитет.

Kresina I. O., Kresin O. V. The people as a subject of international law
The article deals with the formation of the concept of “people” in European political and

legal thought and international law, systematized elements of the definition of the people in
acts of international law, including through social and territorial meaning of the term, char-
acteristics (features) of the people, correlation of the people and other social and political
phenomena (nation, extraterritorial groups (racial, ethnic, linguistic, religious minorities),
indigenous peoples, State). Categories of peoples in international law are considered (people-
nation, peoples of non-self-governing and trust territories, including nations that are fighting
for the exercise of their right to self-determination and independence, peoples, whose territo-
ries have distinct constitutional legal status in domestic law, indigenous peoples). The authors
analyze the capacity of peoples (as subjects of political, cultural development, interaction and
mutual influence) in international law. On the basis of the study authors articulate own defi-
nition of people in international law.

Keywords: people, nation, state, indigenous people, national liberation movement, popu-
lar sovereignty, capacity of people.
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Поняття «народ» є одним із ключових для цілої низки суспільних наук –
правознавства, політології, соціології та ін. Попри відмінності у підходах до
його визначення, всі вони визнають народ одним із основних суб’єктів сус-
пільних відносин1. Ми ж зосередимося на пошуку виключно позитивних
ознак визначення народу, його характеристик, типів, дієздатності в міжнарод-
ному праві.

1. Становлення поняття «народ» у міжнародному праві
Концепція народу як суб’єкта публічного (пізніше – конституційного)

права і міжнародного права почала розвиватися в Європі під впливом
Реформації та найповніше відображення набула в ідеях народного сувереніте-
ту, права народу на опір тиранічній владі й про публічний і міжсоціальний
(поряд із міждержавним) характер міжнародного права. Європейські, у тому
числі українські, мислителі XVI–XVIII ст. розробили ідею вільного народу, що
має право на самовизначення і є суб’єктом конституційного та міжнародного
права2. На практиці це відображалося, зокрема, у вимозі, реалізованій у низці
держав раннього Нового часу, щодо ратифікації міжнародних договорів стано-
во-представницькими органами. А згідно з Вестфальськими договорами
1648 р. сукупності особисто вільних станів німецьких держав стали об’єктами
і, з обмеженими правами, суб’єктами міжнародного права, отримали можли-
вість укладати міжнародні договори3.

Ключові акти, пов’язані з проголошенням незалежності США і
Французькою революцією, відобразили ідею народного суверенітету і народу
як загальносоціального і територіального суб’єкта, що охоплює все населення
держави чи групи взаємопов’язаних держав і має право на зміну форми прав-
ління, яка не забезпечує дотримання державою прав людини. При цьому народ
і нація здебільшого вважалися тотожними поняттями. Водночас припускалося,
що в основі формування народів у додержавну епоху лежить етнічна, мовна,
культурна належність, але при створенні держави визначальною є воля всього
населення в межах певної території творити єдине політичне ціле, уклавши
суспільний договір4. У 1795 р. Конвентом Французької республіки розглядав-
ся, але не був прийнятий, один із перших у світі проектів кодифікованого акта
про права, обов’язки і відносини народів – «Декларація про право народів»,
що передбачала невідчужуваний суверенітет народу та його території, міжна-
родну правосуб’єктність народу, невтручання у справи народу, право народу
визначати конституційний лад держави та ін.5.

Наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. у Центральній та Східній
Європі поширилося розуміння народу-нації як об’єктивного феномена, істо-
рично сформованої етнокультурної спільноти6. Для Західної Європи та амери-
канських держав залишалася характерною суб’єктивна, вольова теорія народу,
що співвідноситься з поняттям народного суверенітету. Починаючи з часів
наполеонівських воєн при зміні статусу територій у Західній Європі широко
використовувався принцип волевиявлення народів (приєднання Ніцци і Савойї
до Франції у 1860, Іонічних островів до Греції у 1862 та ін.). Питання про між-
народно-правове визнання прав народів було поставлене у зв’язку з ідеєю
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права народів (націй) на самовизначення на Берлінському конгресі 1878 р. і
згодом постійно актуалізувалося ліберальними і соціалістичними рухами. 

Держави – учасниці Першої світової війни, виходячи з різних політичних
мотивів, підтримали самовизначення народів у колоніях та на території
Австро-Угорської, Російської, Німецької, Британської й Османської імперій
(першим – президент США В. Вільсон у 1916 р.), виокремлюючи внутрішнє і
зовнішнє самовизначення народу, але при цьому чітко не вирізняючи етнічне і
загальносоціальне розуміння народу, а також народ, націю і національні мен-
шини. Таке ж право було проголошене у Рішенні Українського національного
конгресу 1917 р., а також, разом з принципами рівності та суверенітету наро-
дів, у 1917 р. ІІ З’їздом Рад, у Декларації прав народів Росії та інших доку-
ментах більшовицького уряду. Післявоєнна система мирних договорів і прак-
тика Ліги Націй щодо імперій, що розпалися, застосовували переважно етніч-
не розуміння народу та його прав (зокрема, договори щодо Польщі й
Туреччини, справа про греко-болгарські общини 1930 р.7 та ін.), але щодо
західноєвропейських держав застосовувалося політико-територіальне розу-
міння народу та його права на самовизначення (наприклад, справа про належ-
ність Аландських островів 1920 р.). 

Під час Другої світової війни фашистська Німеччина, Польща і СРСР, зок-
рема у випадку з поділом Судетів, приєднанням Австрії у 1938 р., Західної
України та Західної Білорусі у 1939 р., Північної Буковини і Буджаку в 1940 р.
підтримували етнічне розуміння народу, але з використанням елементів воле-
виявлення всього населення певної території. США і Британська імперія укла-
ли Атлантичну хартію 1941 р., в якій одним із принципів післявоєнного
устрою світу визнавалося зовнішнє і внутрішнє самовизначення народів на
засадах демократичного волевиявлення, право народів на суверенітет, у тому
числі визначення засад конституційного ладу держав. Згодом до Атлантичної
хартії приєдналися десять країн, у тому числі СРСР, а її положення було
затверджено Декларацією Об’єднаних Націй 1942 р.

Сучасне міжнародне право, і насамперед у рамках ООН та її спеціалізова-
них установ, послідовно визнає і розвиває міжнародну суб’єктність і права
народів. Поняття, статус і права народу розглядаються в актах універсального
міжнародного права ООН, її спеціалізованих установ, інших універсальних
інструментах, актах регіональних міжнародних організацій, рішеннях міжна-
родних судових органів, звичаєвих нормах міжнародного права, авторитетних
доктринальних матеріалах, а також двосторонніх міждержавних угодах і
рішеннях національних верховних і конституційних судів щодо тлумачення
норм міжнародного права.

2. Визначення народу
У міжнародному праві не дається вичерпне визначення народу. Але народ

визначається через його соціальний і територіальний зміст, характеристики і
функції, співвідношення з іншими категоріями (нація, держава, населення,
національні меншини, корінні народи).

Соціальний і територіальний зміст. Новий зміст поняття «народ» у
сучасному міжнародному праві було витворено у дискусіях під час створення
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ООН. У Меморандумі Секретаріату до Координаційного комітету щодо проек-
ту Статуту ООН народ було визначено як групу людей, що може становити, а
може й не становити націю і державу. Підкомітет І/1/А комітету І/І при обго-
воренні проекту Статуту ООН чітко і одноголосно наголосив на загальносоці-
альному і територіальному розумінні поняття «народ»8. 

У Статуті ООН слово «народи» вжито як позначення всього населення
держави або іншої територіально визначеної одиниці – несамоврядної терито-
рії або стратегічного району в її межах (преамбула, ст. 55, 73, 75, 76, 82, 83).
Таке ж розуміння терміна дається у: Загальній декларації прав людини (пре-
амбула, ст. 21), Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дис-
кримінації 1965 р., Міжнародному пакті про громадянські та політичні права
1966 р., Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права
1966 р., резолюціях ГА ООН «Право народів і націй на само визначення»
1952 р., «Участь тубільних мешканців підопічних територій в роботі Ради з
опіки» 1952 р., «Досягнення підопічними територіями самоврядування чи
незалежності» 1952 р., «Декларація про надання незалежності колоніальним
країнам і народам» 1960 р., «Декларація про принципи міжнародного права,
що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами згідно з
Статутом ООН» 1970 р., «Декларація про неприпустимість інтервенції і втру-
чання у внутрішні справи держав» 1981 р., № 567 1952 р., 1535 (XV) 1960 р.,
1539 (XV) 1960 р., 1541 (XV) 1960 р., 1542 (XV) 1960 р., 1803 (XVII) 1962 р.,
1654 (XVI) 1961 р., 1810 (XVII) 1962 р., 1956 (XVIII) 1963 р., 1970 (XVIII)
1963 р., 2105 (ХХ) 1965 р., 2189 (ХХІ) 1966 р., 2326 (ХХІІ) 1967 р., 2621 (XXV)
1970 р., Підсумковому документі Всесвітньої конференції з прав людини
1993 р. (Віденська декларація і програма дій, схвалена резолюцією ГА ООН),
Декларації принципів міжнародного культурного співробітництва (ЮНЕСКО)
1966 р., Заключному акті НБСЄ 1975 р., Документі Копенгагенської наради
Конференції з людського виміру НБСЄ 1990 р., Африканській хартії прав
людини і народів 1981 р. та ін. 

Слово «народ» у багатьох актах вживається поряд з «населенням» визначе-
ної території як синонім. У Декларації про надання незалежності колоніаль-
ним країнам і народам 1960 р. вказується на включення до поняття народу
населення незалежно від «раси, релігії чи кольору шкіри», а у Декларації про
расу і расові забобони 1978 р. – незалежно від расової належності. У
Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. визначається, що в
межах держав та країн, населення яких має однаковий статус і права, а дер-
жавна влада представляє все населення на всій території, існує лише один
неподільний народ (національна єдність).

Пов’язаність народу і території підкреслюється у Декларації про надання
незалежності колоніальним країнам і народам 1960 р., де проголошено право
народів на розпорядження їх природними багатствами і ресурсами (розвинено
у резолюції ГА ООН «Невід’ємний суверенітет щодо природних ресурсів»
1962 р., Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 р.,
Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966 р.,
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Декларації про встановлення нового міжнародного економічного порядку
1974 р., Арабській хартії прав людини 1994 р.), вказується на «цілісність націо-
нальної території» («національну єдність і територіальну цілісність» - у резо-
люції № 1654 (XVI) 1961 р.) народу. В Декларації про принципи міжнародно-
го права 1970 р. встановлено окремий і відмінний статус колонії чи іншої неса-
моврядної території та її народу від статусу метрополії та її населення в межах
території держави.

Характеристики (ознаки) народу. Вперше питання про характеристики
(ознаки) народу було поставлене у резолюції ГА ООН № 567 1952 р.: вказу-
ється, що для народу характерний певний ступінь спільності «у расі, мові чи
релігії, або культурній традиції, інтересах чи сподіваннях». У Резолюції ГА
ООН № 1541 (XV) 1960 р. визначальними первинними критеріями виділення
територій колоніального типу і залежних народів названі: відокремлене геог-
рафічне розташування, етнічні та (чи) культурні відмінності; похідними кри-
теріями: несамоврядність і керованість іншою країною, «адміністративний,
політичний, юридичний, економічний чи історичний характер території», що
впливає на «взаємозв’язок між державою-метрополією і відповідною терито-
рією»; у межах держав виділено країну-метрополію та колоніальні (несамов-
рядні) території (також у ст. 14 Міжнародного пакту про економічні, соціальні
та культурні права 1966 р.). На основі цих критеріїв та інформації від держав,
починаючи з 1961 р., складався перелік колоніальних країн і народів. У
Декларації принципів міжнародного культурного співробітництва ЮНЕСКО
1966 р. невід’ємними ознаками народу названі самобутність культури, свій
спосіб життя і звичаї. У Декларації про принципи міжнародного права 1970 р.
властивістю кожного народу названо «національну самобутність». У Програмі
дій з метою повного здійснення Декларації про надання незалежності колоні-
альним державам і народам 1970 р. характеристиками народу названі ціліс-
ність, соціальна, політична і культурна єдність. У Декларації про расу і расові
забобони 1978 р. характеристиками народу названо самобутність культури і
цінностей.

У резолюціях ГА ООН № 2105 (ХХ) 1965 р., 2326 (ХХІІ) 1967 р., 2621
(XXV) 1970 р. вказувалося на важливість такої характеристики народу, як ста-
більність населення у його зв’язку з територією (недопущення штучно стиму-
льованої масової імміграції, переміщення, депортації і переселень).

У висновку МС ООН щодо Західної Сахари 1975 р., консультативному
висновку МС ООН щодо Косово 2010 р., рішенні Між-Американської комісії з
прав людини у справі сегменту населення Нікарагуа міскітського походження
1983 р., висновках Міжнародної конференції щодо Югославії 1991–1992 рр. та
її Арбітражної комісії йшлося про те, що не завжди населення певної терито-
рії конституює народ, але група в межах населення народом точно не є.

За визначенням, даним Міжнародною комісією юристів у 1972 р. при ана-
лізі конфлікту в Східному Пакистані, народ не є меншиною (мовною, расовою
чи релігійною), регіональною групою, племенем, історичною нацією. МКЮ
визначила неповний перелік характеристик народу: історичні, расові чи етніч-
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ні, культурні чи мовні, релігійні чи ідеологічні, географічні чи територіальні,
економічні, кількісні. Але всі чи деякі з цих елементів можуть стати значущи-
ми для доведення того, що якась група конституює народ лише за наявності
такого принципово важливого і невід’ємного елемента, як свідомість своєї
ідентичності й воля до існування, що перетворює факт конституювання наро-
ду на політичний феномен9. Г. Г. Еспіель у дослідженні на замовлення Комісії
з міжнародного права ООН «Право на самовизначення. Імплементація резо-
люцій ООН» 1978 р. означив народ як особливий тип людської спільноти, що
поділяє спільне прагнення конституювати утворення, здатне функціонувати,
щоби забезпечити спільне майбутнє10. А. Крістеску в дослідженні на замов-
лення Комісії з міжнародного права ООН «Право на самовизначення» 1981 р.
(E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1) відзначав, що народ точно визначити неможливо, але
в ООН здобули визнання такі елементи цього поняття: а) це соціальна спіль-
нота, що має чітку ідентичність та власні характеристики; б) воно передбачає
зв’язок з територією, навіть якщо народ був неправомірно виселений з неї та
штучно замінений іншим населенням; в) народ не слід змішувати з етнічними,
релігійними чи мовними меншинами. Народ – це соціальне ціле, що може за
своєю волею нині чи потенційно творити націю і державу, а також не втрачає
своїх прав у власній державі11. 

Питання щодо визначення поняття «народ» розглядалося на міжнародній
зустрічі експертів, організованій ЮНЕСКО у 1989 р., результатом якої була
«Підсумкова доповідь і рекомендації» (SHS-89/CONF.602/7). Експерти вказали
на нетотожність народу і населення держави, а також дійшли згоди щодо пев-
них характеристик (але не визначення) народу: 1) група людей, що має такі
спільні особливості: а) спільну історичну традицію, б) расову чи етнічну іден-
тичність, в) культурну гомогенність, г) мовну єдність, д) релігійну чи ідеоло-
гічну прихильність, е) територіальну пов’язаність, є) спільне економічне
життя; 2) група має бути певної кількості, хоча й не обов’язково великої
(наприклад, народ мікродержави), але не просто асоціацією людей у межах
держави; 3) група як ціле повинна мати волю бути ідентифікованою як народ
чи усвідомлення себе як народу – припускаючи, що групи такого ж розміру,
хоча й мають згадані особливості, можуть не мати такої волі чи свідомості;
4) група повинна мати інституції чи інші засоби вираження її спільних особ-
ливостей і волі до ідентичності. При цьому ключем до визнання існування
народу в міжнародному праві експерти проголосили очевидність наявності
зазначених особливостей, а не відповідні прагнення певних груп12. 

У спеціальній доповіді щодо захисту прав меншин, написаній А. Ейде на
основі висновків міжнародної експертної групи і схваленій на 45-й сесії під-
комітету з запобігання дискримінації та захисту меншин Комітету з прав люди-
ни ООН у 1993 р. (резолюція 1993/43) вказувалося, що поняття «народ» від-
повідає не значенню слова «етнос» (окремі етнічні чи релігійні групи неза-
лежно від того, чи вони домінують на певній території), а слову «демос» -
означає все постійне населення певної території13. 

На міждержавному (Англо-Ірландська угода 1985 р.14) і національному
(постанова Конституційного Суду Російської Федерації від 13 березня 1992 р.,
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рішення Верховного Суду Канади щодо Квебеку 1998 р.) рівнях було визнано,
що народ може охоплювати населення не лише всієї держави, а й певної її час-
тини. 

Співвідношення народу та інших соціальних і політичних феноменів.
А. Народ і нація. У Статуті ООН співвідношення термінів «народ», «нація» і
«держава» не розкрите, але народ у соціальному відношенні визнано рівним
нації (преамбула, ст. 1 і 55). Така ж характеристика цього співвідношення при-
сутня в багатьох інших універсальних і регіональних актах міжнародного
права. У резолюції № 421 ГА ООН «Проект Міжнародного пакту про права
людини і заходи з його імплементації: подальша робота Комісії з прав люди-
ни» 1950 р. та деяких інших актах (резолюції ГА ООН 1803 (XVII)
«Невід’ємний суверенітет щодо природних ресурсів» 1962 р., Міжнародній
конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р.) було визна-
но, що у народів і націй є окремі однакові права (право на самовизначення),
але в інших актах ці поняття не змішуються (резолюція № 545 ГА ООН
«Включення до Міжнародного пакту чи Міжнародних пактів з прав людини
статті про право народів на самовизначення» 1952 р. та ін.). Співвідношення
цих понять визначене у резолюції № 1514 ГА ООН «Декларація про надання
незалежності колоніальним країнам і народам» 1960 р. (ст. 6, 7): народ у соці-
альному сенсі тотожний нації у державах, де наявні національна єдність та
територіальна цілісність, народний і національний суверенітет збігаються, що
передбачає волю всього населення перебувати в одній державі (див. також
Декларацію соціального прогресу і розвитку 1969 р.; Декларація про принци-
пи міжнародного права 1970 р., Документ Копенгагенської наради Конфе -
ренції з людського виміру НБСЄ 1990 р. і Підсумковий документ Всесвітньої
конференції з прав людини 1993 р. (Віденська декларація і програма дій) вка-
зали також на те, що в таких державах населення має однакові статус і права,
а державна влада є демократично обраною і представляє волю всього населен-
ня на всій території); поняття «народ» і «нація» не збігаються у державах, де
відповідні цілісність, єдність і спільна воля всього населення відсутні.
Зокрема, народ і нація не збігаються у державах, що мають території колоні-
ального типу (несамоврядні, відмінні в адміністративному, політичному, юри-
дичному, економічному чи історичному сенсі, що є суб’єктами чи об’єктами
спеціального зв’язку з країною-метрополією, який не має характеру вільного
об’єднання чи злиття з незалежною державою) і де мешканці таких територій
можуть становити окремі народи (див. також Міжнародний пакт про еконо-
мічні, соціальні та культурні права 1966 р., Декларацію про принципи міжна-
родного права 1970 р., Декларацію про встановлення нового міжнародного
економічного порядку 1974 р., резолюції ГА ООН № 1541 (XV) 1960 р., 1803
(XVII) 1962 р.), а також у державах, де здійснюється расистська політика (див.
також резолюції ГА ООН № 2105 (ХХ) 1965 р., 3314 (ХХІХ) 1974 р.,
Декларацію про неприпустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи
держав 1981 р.). 

До цього переліку можна віднести також окуповані території (Декларація
про встановлення нового міжнародного економічного порядку 1974 р., Декла -
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рація про верховенство права на національному та міжнародному рівнях
2012 р., Підсумковий документ Всесвітньої конференції з прав людини 1993 р.
(Віденська декларація і програма дій)). 

У низці документів (Декларації про надання незалежності колоніальним
країнам і народам 1960 р., Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації 1965 р., резолюціях ГА ООН «Право народів і націй на
само визначення» 1952 р., «Прояви расової і національної ненависті» 1960 р.,
«Невід’ємний суверенітет щодо природних ресурсів» 1962 р. та ін.) щодо
народу вживається прикметник «національний». 

Згідно з визначенням Міжнародної комісії юристів 1972 р. народ шляхом
самовизначення конституює, сам чи спільно з іншими народами, суверенну
націю15. Г. Г. Еспіель у 1978 р. зазначав, що народ і нація є двома тісно пов’яза-
ними концептами; вони можуть бути одним і тим самим (якщо народ встано-
вив себе як держава), але вони не синонімічні16. А. Крістеску відзначав, що
народ – це соціальне ціле, що може за своєю волею нині чи потенційно твори-
ти націю і державу17.

Б. Народ і екстериторіальна група. Також у 1952 р. у актах ООН з’явля-
ються ознаки співвіднесення народу з расовими, мовними та релігійними гру-
пами, що домінують у його складі (резолюції ГА ООН № 567 1952 р., 1541
(XV) 1960 р.), але ця тенденція не була сталою (її заперечують Декларація про
надання незалежності колоніальним країнам і народам 1960 р., Міжнародна
конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р., Декларація
про расу і расові забобони 1978 р.) і не заперечувала загальносоціальної і тери-
торіальної сутності народу. У висновку МС ООН щодо Західної Сахари
1975 р., консультативному висновку МС ООН щодо Косово 2010 р., рішенні
Між-Американської комісії з прав людини у справі сегменту населення
Нікарагуа міскітського походження 1983 р., висновках Міжнародної конфе-
ренції щодо Югославії 1991–1992 рр. та її Арбітражної комісії йшлося про те,
що не завжди населення певної території чи етнічна група у складі населення
держави, навіть якщо вона проживає компактно, конституює народ.

Міжнародна комісія юристів у 1972 р. підкреслила його нетотожність наро-
ду меншині (мовній, расовій чи релігійній), регіональній групі, племені, істо-
ричній нації; водночас вона визнала важливість для конституювання народу
расових, етнічних, мовних, релігійних та інших чинників, але лише разом із сві-
домістю своєї ідентичності й волею до спільного існування18. А. Крістеску від-
значав, що народ не слід змішувати з етнічними, релігійними чи мовними мен-
шинами19. У «Підсумковій доповіді і рекомендаціях» міжнародної зустрічі екс-
пертів, організованої ЮНЕСКО у 1989 р., вказувалося на існування народів,
розділених кордонами, що становлять меншини в кількох державах; деякі з
визначених експертами особливостей народу (расова чи етнічна ідентичність,
мовна єдність, релігійна прихильність) зближують це поняття з відповідними
меншинами20. У спеціальній доповіді щодо захисту прав меншин, написаній А.
Ейде на основі висновків міжнародної експертної групи і схваленій на 45-й
сесії підкомітету з запобігання дискримінації та захисту меншин Комітету з
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прав людини ООН у 1993 р., вказувалося на нетотожність народу і етнічних чи
релігійних груп, незалежно від того, чи вони домінують на певній території21.

В. Народ і корінний народ. Починаючи з 1952 р. у актах ООН з’являється
категорія «тубільне населення», що визначається як група, частина народу,
уповноважена представляти деякі його права (резолюції ГА ООН № 558
1952 р., 554 1952 р.); з 1957 р. – «корінне» або «тубільне» населення, «корінні
мешканці» (Конвенція МОП № 109 про корінне та інше населення, що веде
племінний та напівплемінний спосіб життя, в незалежних країнах 1957 р.;
резолюції ГА ООН № 1534 (XV) 1960 р., 1535 (XV) 1960 р., 1539 (XV) 1960 р.);
з 1989 р. – «корінні народи» (Конвенція МОП № 169 про корінні народи і наро-
ди, що ведуть племінний спосіб життя у незалежних країнах 1989 р.)). Ця
група виокремлюється поряд з іммігрантами та їх нащадками (резолюції ГА
ООН № 2105 (ХХ) 1965 р., 2189 (ХХІ) 1966 р., 2621 (XXV) 1970 р.) і є бене-
фіціаром спеціальної політики підтримки країн-метрополій (резолюція 1534
(XV) 1960 р.). Конвенція МОП № 169 1989 р. чітко проголосила, що обидва
види народів не відповідають за своїми правами поняттю «народ» у міжна-
родному праві (ст. 1), але частина проголошених прав цих груп близька до
закріплених у міжнародному праві прав народів.

Суттєво змінює співвідношення понять «народ» і «корінний народ»
Декларація ООН про права корінних народів 2007 р., у якій було проголошені
рівність корінних народів з усіма іншими народами (преамбула, ст. 1, 2) і деякі
права, властиві народам та державам, але з визнанням верховенства прав
людини і прерогатив держав. 

Г. Народ та держава. Незалежно від можливості конституювання наро-
дом держави в результаті реалізації права на самовизначення міжнародне
право надає народу загалом (Міжнародні пакти 1966 р., Декларація принципів
міжнародного культурного співробітництва ЮНЕСКО 1966 р., Декларація про
принципи міжнародного права 1970 р., резолюції ГА ООН № 2621 (XXV)
1970 р., 3314 (ХХІХ) 1974 р., Додатковий протокол (Протокол І) 1977 р. до
Женевських конвенцій 1949 р., Африканська хартія прав людини і народів
1981 р.) або народу, представленому національно-визвольним рухом (резолю-
ції ГА ООН № 2105 (ХХ) 1965 р., 2189 (ХХІ) 1966 р., 2621 (XXV) 1970 р.), пев-
них прерогатив, характерних для держави. 

Міжнародна правосуб’єктність народу, що представлений національно-
визвольним рухом, органами квазідержавного характеру, визнається як тимча-
сова, перехідна до державної, а також неуніверсальна, що передбачає участь
лише у правовідносинах, пов’язаних із самовизначенням (у тому числі здат-
ність вступати у договори з державами). Зокрема, Організація визволення
Палестини, що реалізує міжнародну правосуб’єктність свого народу, попри
свою тривалу терористичну діяльність, визнана ООН у 1974 р., стала членом
Ліги арабських держав, підтримувала зв’язки і співробітничає з Ізраїлем – дер-
жавою, що контролює територію палестинського народу, міжнародними міжу-
рядовими організаціями і державами, стала учасницею низки універсальних
міжнародних договорів і не втратила міжнародної правосуб’єктності у зв’язку
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зі створенням Палестинської національної адміністрації у 1993 р. і одержан-
ням останньою статусу постійного спостерігача при ООН у 2012 р. Так само
єдиним і законним представником народу Намібії у 1973 р. було визнано
Народну організацію Південно-Західної Африки, народу Західної Сахари –
Фронт ПОЛІСАРІО22.

Категорії народів у міжнародному праві. У міжнародному праві виділя-
ються чотири основні категорії народів, що відрізняються за своєю дієздатніс-
тю, правосуб’єктністю та здійсненням своїх прав: народи-нації (вільні наро-
ди), народи несамоврядних територій (колоніальні народи), народи, що мають
окремий статус у конституціях держав,  та корінні народи.

А. У Статуті ООН фактично виокремлено дві категорії народів: народи-
нації (що мають державність, реалізують право на самовизначення) і народи
несамоврядних територій або стратегічних районів у їх межах. Декларація про
встановлення нового міжнародного економічного порядку 1974 р. визначає
першу групу також як «вільні народи». Акти універсального міжнародного
права, починаючи зі Статуту ООН, основною ознакою таких народів проголо-
шують постійну реалізацію ними права на самовизначення, внаслідок чого
вони досягають «повного самоврядування» (резолюції ГА ООН «Право наро-
дів і націй на само визначення» 1952 р., № 1539 (XV) 1960 р.), що передбачає
«суверенні права» і «територіальну цілісність» (Декларація про надання неза-
лежності колоніальним країнам і народам 1960 р.), вільне визначення без втру-
чання ззовні свого політичного статусу і здійснення свого економічного, соці-
ального і культурного розвитку (Декларація про принципи міжнародного
права 1970 р., Заключний акт НБСЄ 1975 р.). Такі народи конституюють окре-
мі незалежні й демократичні держави (Загальна декларація прав людини, резо-
люція № 567 1952 р., Декларація про надання незалежності колоніальним краї-
нам і народам 1960 р., Декларація соціального прогресу і розвитку 1969 р.,
Декларація про принципи міжнародного права 1970 р., Декларація про непри-
пустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи держав 1981 р. та ін.),
об’єднуються в одну державу з певною країною на засадах конституції країни
чи двосторонньої угоди з отриманням рівного чи рівноцінного особливого ста-
тусу народу (як населення його території) та однакових прав усіх громадян
(резолюції ГА ООН № 567 1952 р., 1541 (XV) 1960 р.), «встановлюють будь-
який інший політичний статус, вільно визначений народом» (Декларація про
принципи міжнародного права 1970 р.).

Б. У резолюції ГА ООН «Право народів і націй на само визначення» 1952 р.
другу категорію уточнено: народи несамоврядних і підопічних територій. У
резолюції № 554 1952 р. присутній більш докладний перелік категорій наро-
дів, що не мають власної державності: залежні, колоніальні та напівколоніаль-
ні народи (також у резолюції № 566 ГА ООН 1952 р.). У низці документів ООН
1960 р. усі народи, що не мають державності, заснованої на реалізації їх само-
визначення, визначено як «залежні» (Декларація про надання незалежності
колоніальним країнам і народам; резолюції № 1535 (XV), 1539 (XV), 1542
(XV)), а всі відповідні території узагальнено поняттям «території колоніаль-
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ного типу» (резолюція № 1541 (XV)). У резолюціях ГА ООН № 2105 (ХХ)
1965 р., 2189 (ХХІ) 1966 р., 2621 (XXV) 1970 р. та ін. усі такі народи визначе-
но як колоніальні. Декларація про встановлення нового міжнародного еконо-
мічного порядку 1974 р. розширює цю групу: народи, що перебувають під іно-
земною окупацією, іноземним і колоніальним пануванням чи під гнітом апар-
теїду (див. також резолюцію ГА ООН № 3314 (ХХІХ) 1974 р., Декларацію про
неприпустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи держав 1981 р.,
Додатковий протокол (Протокол І) 1977 р. до Женевських конвенцій 1949 р.). 

У Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам
1960 р. залежність народу визначається через його підкорення іноземному
ярму і пануванню, а також його експлуатацію, що охоплюються поняттям
«колоніалізм» (також у резолюції ГА ООН № 1541 (XV) 1960 р.). У резолюції
ГА ООН № 3314 (ХХІХ) 1974 р. загальною характеристикою колоніальних
народів названо їх насильницьке позбавлення права на самовизначення.

Критерії виділення території колоніального типу та залежного народу в
межах держави представлено у резолюції ГА ООН № 1541 (XV) 1960 р.
Визначальними первинними критеріями є: відокремлене географічне розта-
шування, етнічні та (чи) культурні відмінності; похідні критерії: несамовряд-
ність і керованість іншою країною, «адміністративний, політичний, юридич-
ний, економічний чи історичний характер території», що впливає на «взає-
мозв’язок між державою-метрополією і відповідною територією».

Починаючи з 1961 р. – створення Спеціального комітету з питання про хід
реалізації Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і наро-
дам (нині – Спеціальний комітет з деколонізації) – перелік народів несамов-
рядних територій оновлюється, є вичерпним і нормативним. Нині до нього
входять 17 територій і народів: Американське Самоа, Ангілья, Бермудські
острови, Британські Віргінські острови, Віргінські острови США, Гібралтар,
Гуам, Західна Сахара, Кайманові острови, Фолклендські (Мальвінські) остро-
ви, Монтсеррат, Нова Каледонія, острів Св. Єлени, острови Теркс і Кайкос,
Піткерн, Токелау, Французька Полінезія23. 

Низка універсальних актів міжнародного права (наприклад, резолюції ГА
ООН № 2105 (ХХ) 1965 р., 2189 (ХХІ) 1966 р., 2621 (XXV) 1970 р., 3314
(ХХІХ) 1974 р., Декларація про принципи міжнародного права 1970 р., резо-
люція № 301 РБ ООН щодо Намібії 1971 р., Додатковий протокол (Протокол І)
1977 р. до Женевських конвенцій 1949 р. та ін.) дають підстави виокремити в
межах цієї категорії народи, що борються за здійснення свого права на само-
визначення і незалежність (представлені національно-визвольними рухами
чи ні), й відповідно припустити наявність народів, що за неї не борються.

В. Міжнародне право також визнає, хоча й не називає, третю категорію
народів, території яких мають внутрішньодержавну конституційну право-
суб’єктність – народів, що самоконституюються у межах частини території
народів-націй на основі усвідомлення своєї особливої ідентичності, а також як
населення визначених територіальних складових держав з неунітарним устро-
єм. Зокрема, було визнано тринадцять з п’ятнадцяти (окрім України і Білорусі)
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пострадянських держав, що не мали у складі СРСР власної міжнародно-пра-
вової суб’єктності, поділ Югославії та Чехо-Словаччини. Англо-Ірландська
угода 1985 р. щодо врегулювання «ольстерської проблеми» визнала існування
народу Північної Ірландії, Верховний Суд Канади у 1998 р. визнав можливість
існування народу Квебеку, Конституційний Суд Російської Федерації у 1992 р.
визнав, що Росія складається з низки народів; у всіх трьох випадках було
визнано, хоча й із застереженнями, право цих народів на самовизначення згід-
но з міжнародним правом. У 2014 р. було проведено референдум щодо неза-
лежності Шотландії.

Г. Декларація ООН про права корінних народів 2007 р. вперше визнала,
хоча й із застереженнями, четверту категорію народів у міжнародному праві –
корінні народи.

Дієздатність народів у міжнародному праві. У Статуті ООН народи про-
голошено суб’єктами економічного, соціального, політичного (прагнення,
інститути, волевиявлення), культурного, освітнього розвитку, взаємовідносин
і взаємовпливу (ст. 1, 55, 73, 75, 76, 82, 83; також у Декларації про надання
незалежності колоніальним країнам і народам 1960 р., Міжнародних пактах
1966 р., Декларації про принципи міжнародного права 1970 р., Заключному
акті НБСЄ 1975 р., Декларації ООН про права корінних народів 2007 р.). 

А. Те, що народи є суб’єктами політичного розвитку, визнано також
резолюцією ГА ООН № 567 1952 р.; тут він визначається як здатність насе-
лення приймати усвідомлене рішення щодо подальшої долі території, а його
головними видами названо досягнення незалежності або рівноправне об’єд-
нання з іншою країною. Додатковий протокол (Протокол І) 1977 р. до
Женевських конвенцій 1949 р. визнав, що народ здатний здійснювати збройну
боротьбу проти поневолення і створювати власні органи влади.

Б. Суб’єктність народу в культурній сфері розкрито у Декларації при-
нципів міжнародного культурного співробітництва ЮНЕСКО 1966 р.: культу-
ра є не універсальною, а історичним набутком кожного окремого народу, кож-
ний народ є носієм власних способу життя і звичаїв. Декларація про расу і
расові забобони 1978 р. стверджувала, що всі народи роблять самобутній вне-
сок у розквіт цивілізацій і культур, мають власні цінності.

В. Здатність народів до взаємовідносин і взаємовпливу визнано у
Загальній декларації прав людини (преамбула та ст. 26) та Статуті ЮНЕСКО.

На основі здійсненого нами дослідження вважаємо за можливе визначити
народ як: один з первинних суб’єктів міжнародного права, особливий тип
людської спільноти, що охоплює все постійне населення на певним чином
визначеній території (географічно, адміністративно чи політично виокремле-
ній), має суб’єктивну єдність (сталу свідомість своєї соціальної окремішності
й зв’язку з територією, особливу ідентичність і волю до її збереження і роз-
витку), що може спиратися на об’єктивні чинники (спільні історичну тради-
цію, культуру, мову, економічне життя, тривалі особливості соціальної струк-
тури, расового, етнічного, конфесійного складу населення території), а також
загальні для всієї спільноти інституції чи інші засоби вираження спільних
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особливостей, солідарності й прагнень, прагне стати окремим суспільством і
здатний до самовизначення у формі волевиявлення з метою забезпечення
спільного політичного розвитку (в тому числі може самостійно чи разом з
іншими народами конституювати націю і державу, формувати засади консти-
туційного ладу, обирати органи влади), є суб’єктом політичного, соціального,
економічного і культурного розвитку людства і носієм народного суверенітету
(що реалізується через права народу та людини і в демократичних державах
може реалізовуватися через національний та державний суверенітет).
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Kresina I. O., Kresin O. V. The people as a subject of international law
The article deals with the formation of the concept of “people” in European political and

legal thought and international law, systematized elements of the definition of the people in
acts of international law, including through social and territorial meaning of the term, char-
acteristics (features) of the people, correlation of the people and other social and political
phenomena (nation, extraterritorial groups (racial, ethnic, linguistic, religious minorities),
indigenous peoples, State). Categories of peoples in international law are considered (people-
nation, peoples of non-self-governing and trust territories, including nations that are fighting
for the exercise of their right to self-determination and independence, peoples, whose territo-
ries have distinct constitutional legal status in domestic law, indigenous peoples). The authors
analyze the capacity of peoples (as subjects of political, cultural development, interaction and
mutual influence) in international law. 

On the basis of the study authors articulate own definition of people in international law
– as one of the primary subjects of international law, a special type of human community that
covers all permanent population of the defined territory (geographically, administratively or
politically singled out), has a subjective unity (constant consciousness of its social difference
and connection to the territory, a special identity and desire for its preservation and develop-
ment), which may be based on objective factors (common historical tradition, culture, lan-
guage, economic life, constant social structure features, racial, ethnic, confessional composi-
tion of the territory population) and also common to all community institutions or other means
of expression common features, solidarity and aspirations, aims to become a separate socie-
ty and capable of self-determination in the form of will expression in order to provide a com-
mon political development (in particular can independently or together with other peoples
constitute the nation and the state, form foundations of the constitutional order, elect author-
ities), is subject of political, social, economic and cultural development of mankind and the
bearer of popular sovereignty (which is realized through the right of people and the human
and in democratic states can be implemented through national and state sovereignty).

Key words: people, nation, state, indigenous people, national liberation movement, pop-
ular sovereignty, capacity of people.
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
ОКРЕМИХ ПОНЯТЬ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ 

У статті здійснюється критичний аналіз окремих понять, термінів, дефініцій
законодавства у сфері забезпечення конституційного права на інформацію та інсти-
туту доступу до публічної інформації. У порівняльному аспекті досліджені конститу-
ційні норми та норми нової редакції Закону України «Про інформацію» на предмет
удосконалення нормативного закріплення права кожного на інформацію. Звертається
увага на проблеми категоріально-понятійного апарату чинного закону. Внесено пропо-
зиції щодо його вдосконалення. Обґрунтовується доцільність уточнення дефініції
права на інформацію. Вказується на необхідність розкриття змісту понять, що сто-
суються визначених основних видів інформаційної діяльності. Розглядається дефініція
поняття «інформація», аналізуються визначення окремих видів інформації. 

Ключові слова: термінологія, конституційне право на інформацію, інформаційні
права, законодавство, інформація, доступ до публічної інформації.

Костецкая Т. А. Проблемы законодательного закрепления отдельных понятий
в контексте обеспечения конституционного права на информацию

Осуществлен критический анализ отдельных понятий, терминов, дефиниций зако-
нодательства в сфере обеспечения конституционного права на информацию и инсти-
тута доступа к публичной информации. В сравнительном аспекте исследованы конк-
ретные конституционные нормы и нормы новой редакции Закона Украины «Об инфор-
мации» на предмет усовершенствования нормативного закрепления права каждого на
информацию. Обращено внимание на проблемы категориально-понятийного аппарата
действующего акта. Сделаны предложения по его усовершенствованию.
Обосновывается целесообразность уточнения дефиниции права на информацию, рас-
крытия содержания нововведенных законодателем видов информационной деятель-
ности. Анализируются дефиниция понятия «информация», определения отдельных
видов информации.

Ключевые слова: терминология, конституционное право на информацию, инфор-
мационные права, законодательство, информация, публичная информация. 

Kostetska T. The problems of legislative definition of separate concepts in the context
of the constitutional right to information

The articles aim is a critical analysis of certain concepts, law definitions in the sphere of
constitutional right to information and institute of access to public information, disclosure of
the shortcomings of existing norms, making proposals concerning improvement of the con-
ceptual device in the studied area. The author pays attention to other problems of categorical
and conceptual device of the current law; considers the definition of the concept of “infor-
mation” normative definition of certain types of information, analyzes some problematic
issues of its legislative interpretation. It is noted in the article about the formation in the lit-
erature of modern understanding of concepts and other information derived from that cate-
gory, concepts. It is substantiates the expediency of introducing amendments to current, rela-
tively new legislation
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Keywords: terminology, law on information, information rights, information, legislation,
institute of access to public information.

Із визначенням права кожного на інформацію норми Конституції України
заклали також комплексний підхід до його закріплення. Згідно з формулюван-
ням (ч. 2 ст. 34 Основного Закону України) основними змістовними елемента-
ми цього права є низка суб’єктивних правоможливостей, а саме: право кожно-
го збирати інформацію, право її зберігати, вільно використовувати і право
поширювати усно, письмово або в інший спосіб, які, у свою чергу, структурно
відображають різноманітні правоможливості. У сучасних умовах становлення
якісно нового громадянського інформаційного суспільства належне забезпе-
чення саме права людини, громадянина на інформацію стає ціннісним чинни-
ком його життєздатності, умовою більш реального здійснення, використання
всіх інших гарантованих конституційних прав, свобод, у тому числі щодо
участі громадян в управлінні державними справами, вирішенні питань місце-
вого значення.

У контексті конституційної реформи актуальною проблемою доктриналь-
ного тлумачення є обґрунтування доцільності закріплення конституційного
права на інформацію як самостійного в окремій статті Основного Закону.
Подібне б узгоджувалося з існуючою загальною міжнародною тенденцією
конституційного встановлення названого права як “суверенного” з різновида-
ми його змісту. Потребують уточнень і доповнень конституційні приписи-
гарантії цього права, подібні до тих, що є надбанням зарубіжної конституцій-
но-правової докрини багатьох демократичних держав світу, як-то: забезпечен-
ня всім учасникам відповідних конституційних відносин державних гарантій
рівних прав і можливостей щодо реалізації інформаційних прав і свобод;
закріплення прямого обов’язку суб’єктів владних повноважень забезпечувати
доступ до відкритих, суспільно необхідних відомостей та можливості притяг-
нення за невиконання встановлених норм до відповідальності тощо.

Змістовне наділення окремих самостійних конституційних прав людини і
громадянина інформаційною складовою (зокрема, право особи надавати згоду
на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформа-
ції про неї; право кожного громадянина на доступ до відомостей про себе (крім
тих, що становлять захищену законом таємницю) в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, установах і організаціях; право кожного на
таємницю лис тування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонден-
ції тощо), об’єктом яких є інформація, інформаційні ресурси, інформаційні
продукти, інформаційна діяльність тощо, стало поштовхом для розроблення у
наукових дослідженнях підходу щодо виокремлення в системі конституційних
прав і свобод людини і громадянина умовно самостійної групи під назвою, яка
найчастіше використовується, «інформаційні права»1. На сьогодні здійсню-
ються певні кроки щодо розуміння сутності та змісту названої категорії. Увагу
спеціалістів привертають питання особливостей правового регламентування
та забезпечення таких прав; виявлення проблем нормативного визначення
основоположних у цій галузі категорій, понять з метою вдосконалення законо-
давчої техніки їх викладення тощо2.

197РОЗДІЛ 3 •Проблеми конституційного права та місцевого самоврядування



Поряд з тим слід наголосити щодо існуючого концептуального розуміння:
поняття категорій «право людини, громадянина на інформацію» та «інформа-
ційні права людини» не є тотожними. Це підтверджується самою логікою їх
конституційного закріплення. 

Створення єдиного та коректного понятійного апарату є важливим кроком
на шляху забезпечення комплексного конституційного права на інформацію,
зокрема права на доступ до публічної, суспільно значущої інформації, оскіль-
ки за неправильного, неточного законодавчого визначення певного юридично-
го формулювання наявними стають нормативні правила, що або ж не досить
ефективно застосовуються на практиці, або ж виникають відповідні юридичні
«прогалини». 

Свого часу Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційно-
го суспільства в Україні на 2007–2015 роки» було встановлено завдання ство-
рити цілісну систему законодавства, гармонізовану з нормами міжнародного
права з питань розвитку інформаційного суспільства (р. Ш, п. 2 акта). За визна-
чений період робилися суттєві кроки, спрямовані на вдосконалення регулю-
вання суспільних інформаційних відносин загалом та окремих інститутів зок-
рема, захисту персональних даних, доступу до публічної інформації тощо.
Однак, на нашу думку, можна стверджувати, що на сьогодні в Україні, для якої
важливим напрямом на сучасному етапі політико-правового розвитку стала
реалізація цінностей громадянського суспільства нової якості, мета, яка стави-
лася, не досягнута, чи, принаймні, досягнута не повністю.

У зв’язку з цим у якісно нових умовах сучасного праворозуміння, що спри-
яє виявленню чинників, які раніше не враховувалися або ігнорувалися, акту-
альною є розробка юридичною наукою основоположних понять, категорій, їх
застосування в нормативно-правових актах, офіційних документах концепту-
ального та іншого характеру.

Метою статті є критичний аналіз окремих понять, термінів новітнього
законодавства, що закладають правові основи інформаційних відносин,
пов’язаних із забезпеченням конституційного права на інформацію: розкриття
недоліків, що, на думку авторки, притаманні чинним нормам, удосконалення
понятійного апарату у досліджуваній сфері. 

Як визначено в Юридичній енциклопедії, правове поняття, його внутріш-
ній зміст, обсяг і структура є логіко-смисловою основою для окреслення тер-
мінологічного значення у вигляді дефініції, яка узагальнює найістотніші озна-
ки і взаємозв’язки правового явища3. А ще додамо, що законодавча дефініція
повинна не просто визначати поняття в тексті закону, відображати його суттє-
ві ознаки, а ще давати вичерпне тлумачення4. Наскільки чіткими, однозначни-
ми, зрозумілими є формулювання нормативно-правового акта, настільки ефек-
тивним буде і його правозастосування.

Особливо актуальними названі проблеми стали у зв’язку із понятійними
нововведеннями нової редакції Закону України «Про інформацію» та прийнят-
тям Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р.,
оскільки і через п’ять років після цієї події, як свідчить аналіз, вони приверта-
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ють увагу багатьох провідних спеціалістів, і наукова дискусія щодо багатьох з
них триває5.

Це стосується тих змін, яких зазнали відносно усталені в правовій доктри-
ні певні категорії та поняття, розвинуті на основі положень першої редакції
Закону України «Про інформацію» (1992 р.), та співвідношення окремих із них
із формулюваннями, введеними нормами другого з вищезгаданих актів.
Застосування цих актів насамперед правозастосовними суб’єктами засвідчило
термінологічні проблеми змісту їхніх норм.

Досліджуючи проблему, авторка спиралась на праці вчених у галузі вітчиз-
няної та зарубіжної юридичної науки, які займалися науковим розробленням
дефініцій, спрямованих на забезпечення певної стабільності понятійно-термі-
нологічного апарату у сфері права на інформацію, інформаційних відносин,
інформаційної діяльності, а також проблем тлумачення та ефективності засто-
сування законодавства: І. Л. Бачило, О. В. Баранова, К. І. Бєлякова, В. М. Бриж -
ка, О. В. Кохановської, В. А. Ліпкана, А. І. Марущака, О. В. Нестеренко,
П. М. Рабіновича, В. В. Речицького, О. В. Скрипнюка, О. І. Ющика та ін. 

Відомо, що інститут права на інформацію в національній системі права
складається не тільки з конституційно-правових норм, а й є міжгалузевим
утворенням. До того ж формується, розвивається самостійний міжкомплекс-
ний інститут – інформаційне право, інформаційне законодавство.

Тривалий період від часу прийняття Закон України «Про інформацію» у
вітчизняній доктрині інформаційного права, що формується, вважався базо-
вим актом для інформаційного законодавства. Цей акт не тільки ознаменував
розвиток і становлення нового напряму національного законотворення, а й
заклав основу системного підходу до правового регулювання відповідних сус-
пільних відносин, яким дав визначення як інформаційних відносин. Його
положення зумовили необхідність концептуального опрацювання введених у
правову дійсність змістовних категорій, понять, термінів, можливо, з теперіш-
ніх позицій не завжди логічно бездоганних, оскільки формулювання багатьох
з них ґрунтувалося на існуючих на той час теоретичних уявленнях представ-
ників суспільних наук щодо них. Такими були, зокрема, «інформація», «право
на інформацію», «правовий режим доступу до інформації», «основні види
інформації», «інформаційна діяльність», «інформаційний суверенітет держа-
ви» та ін. Більшість із них протягом багатьох років і нині є ключовими понят-
тями вітчизняного інформаційного права, щоправда, без єдиного усталеного їх
наукового розуміння та законодавчого тлумачення.

Концептуально Закон України «Про інформацію» первісно був спрямова-
ний на системне і комплексне врегулювання інформаційних відносин. Саме
під таким кутом зору, на думку багатьох спеціалістів, чинна на сьогодні, не від-
кидаючи надбання прогресивного характеру, в більшості випадків розбалансо-
вана редакція названого акта з наявними недоліками категоріально-понятійно-
го апарату не може виконувати роль базового законодавчого акта в системі віт-
чизняного інформаційного законодавства. 

У контексті правонаступницва нова редакція поряд із відкритістю, доступ-
ністю, достовірністю і повнотою інформації, свободою її обміну, свободою
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вираження поглядів і переконань, правомірністю одержання, використання,
поширення, зберігання, захисту інформації та захищеністю особи від втручан-
ня в її особисте та сімейне життя основним принципом інформаційних відно-
син визначає також гарантованість права на інформацію (ст. 2 Закону). Окремо
закріплені право кожного на інформацію із значно вже розширеним, у тому
числі і порівняно із конституційним формулюванням, хоча не зовсім відповід-
ним йому змістом, та гарантії цього права (відповідно статті 5, 6 Закону). У
світлі існуючої нагальної доцільності уточнення, доповнення, систематизації
конституційних встановлень щодо гарантій цього права, закріплення узагаль-
нених умов його реалізації на рівні закону, щоправда, без доволі суттєвих змін
первісних аналогічних положень, має важливе значення.

Привертає до себе увагу змінена редакція положень преамбули законодав-
чого акта: якщо первісно він «закріплював право громадян України на інфор-
мацію, закладав правові основи інформаційної діяльності...», то на сьогодні
цей Закон регулює відносини щодо «створення, збирання, одержання, збері-
гання, використання, поширення, охорони, захисту інформації». Тобто пред-
метом правового регулювання базового в названій галузі акта стали, за визна-
ченням його норм (ст. 9), лише основні види інформаційної діяльності, хоча й
перелік таких порівняно дещо розширений. 

На нашу думку, побудова Закону на основі керівної ідеї – забезпечення кон-
ституційного права кожного на інформацію – тільки посилила б його роль як
такого, що визначає основоположні принципові положення здійснення інфор-
маційної діяльності в Україні в усіх сферах суспільного та державного життя. 

Незважаючи на підвищений науковий інтерес як вітчизняних, так і зару-
біжних вчених, до дослідження теоретико-правових проблем права на інфор-
мацію, аналіз існуючого доробку щодо категорії «право на інформацію» свід-
чить насамперед про відсутність уніфікованого підходу до розуміння цього
поняття. Зокрема, спеціальні загальнотеоретичні та галузеві розробки в дано-
му напрямі здійснювалися такими вітчизняними та зарубіжними науковцями,
як, зокрема, І. Л. Бачило, В. О. Горобцов, Л. В. Кузенко, Н. В. Кушакова,
І. Д. Тиновицька, М. А. Федотов, І. С. Чиж, В. С. Хижняк та ін. Окремі дослід-
ження окресленої проблематики здійснювалися також автором цієї статті6. 

Підтвердженням зазначеного є, зокрема, дискусії, що точаться в сучасній
не тільки вітчизняній, а й у зарубіжній науці з приводу сутності, змісту та пра-
вової природи права на інформацію, його місця в системі конституційних прав
та свобод, гарантування, механізму реалізації тощо. 

Оскільки конституційна формула права на інформацію не містить у його
конструкції «право одержувати інформацію», закріплене первинною редакці-
єю Закону України «Про інформацію», сприйняте іншими актами (наприклад,
Законом України «Про науково-технічну інформацію», актами законодавства
про засоби масової інформації та ін.), а використовує термін «збирати інфор-
мацію», об’єктивними стали проблеми доктринальної характеристики катего-
рій «конституційне право на інформацію», «право на інформацію».

У спеціальній літературі має місце думка, згідно з якою «збирання інфор-
мації» є узагальненим поняттям, тотожними якому є не тільки вживані у нор-
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мативно-правових актах такі поняття, як: ознайомлення», «одержання» інфор-
мації, «допуск», «доступ», «пошук» та ін.7 Проте такий підхід не є одностай-
ним і значне коло дослідників, до яких приєднується й авторка, наводять аргу-
менти, що названі терміни позначають різнопорядкові за змістом дії, різні види
інформаційної діяльності.

Окремо слід зауважити, що у чинному законодавстві у відповідному кон-
тексті використовується також термін «отримання інформації» без конкретиза-
ції на законодавчому рівні його змісту. В науковій літературі це спонукало до
певних творчих пошуків, результатом яких стало, зокрема, обґрунтування ото-
тожнення названого із закріпленим та розтлумаченим свого часу Законом
України «Про інформацію» терміном «одержання інформації» і пропозиція, за
висловом автора, для уніфікованого застосування в законодавстві доцільності
використання одного з них у досліджуваній сфері відносин, а саме – «отриман-
ня інформації»8. Крім того, не вдаючись до наукової дискусії, зазначимо, що
гарантовану можливість кожного отримувати безпосередньо від органів пуб-
лічної влади, їх установ та організацій інформацію про їх діяльність, від при-
ватноправових юридичних осіб суспільно значущу інформацію та можливість
знайомитися з відомостями про себе вітчизняний правник О. Нестеренко визна-
чила як самостійне конституційне право кожного на доступ до інфор мації9.

Саме розширене розуміння було сприйнято новою редакцією Закону
України «Про інформацію», який назвав основними видами інформаційної
діяльності: створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поши-
рення, охорону, захист інформації. Втім, за висловом відомого фахівця
І. Б. Усенка, який ґрунтовно проаналізував сутність змін до згаданого Закону,
слід «пожалкувати, що розробники законопроекту не звернули увагу на п. 13а
Рекомендації Ради Європи № 854 (1979) «Про доступ громадськості до дер-
жавної документації та свободу інформації», в якому право одержувати інфор-
мацію доповнюється правом шукати інформацію. Закріплення відповідної
норми у нашому законодавстві могло б стати справжнім «проривом» у справі
доступу до офіційних документів»10.

Таким чином, існує проблема, що потребує свого вирішення, зумовлена
невиправданим відходом законодавця при підготовці нової редакції, на відмі-
ну від попередньої, що характеризується відсутністю нормативного розкриття
змісту визначених основними видів інформаційної діяльності. Справа в тому,
що подібна неспроможність не тільки не забезпечує, на нашу думку, повного
уявлення про склад нормативно закріплених можливостей кожного вільного
одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необ-
хідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів (ст. 5). а й може
призвести до юридичних колізій під час їх реалізації.

Крім того, з огляду на викладене та виходячи із змісту ст. 5 досліджувано-
го Закону, за якою право кожного на інформацію передбачає можливість віль-
ного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації,
необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, очевидним є
той факт, що до його змісту не включене право збирати інформацію, передба-
чене Конституцією України. Непослідовність і нелогічність дій законодавця
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проявилася і тому, що при оновленні формулювання права на інформацію до
його структури не внесені такі можливості, як право створювати інформацію
та право на її охорону. Такий підхід не тільки не відповідає поширеному науко-
вому трактуванню змісту права на інформацію, а й є неконституційним.

Належне застосування категоріально-понятійного апарату залежить, зокре-
ма, від вироблення загальнонаукових підходів до розуміння ключової категорії
«інформація». Її можна назвати основним системоутворюючим елементом
комплексного права на інформацію.

Загальновідомо, що визначення цього вказаного поняття є предметом
широких дискусій представників різних галузей знань, у тому числі юридич-
ної науки, і є доволі актуальною проблемою в доктрині права. Й досі не роз-
роблені єдині базисні підходи до розуміння поняття інформації.

Слід сказати, що більшість учених, як вітчизняних, так і зарубіжних,
дотримуються, з певними уточненнями підходу щодо визначення інформації,
через категорію відомостей. У такому сутнісному розумінні, що віддзеркалю-
вав уявлення дослідників цього феномену на час розробки та прийняття,
інформація тлумачилася в першій редакції Закону України «Про інформацію».
Такий підхід був сприйнятий у подальшому розвитку, формуванні вітчизняної
доктрини інформаційного права. Згодом, з усвідомленням проблеми на певно-
му рівні розвитку національних інформаційних відносин, серед наукових
досліджень здебільшого приватно-правового спрямування, легальне визначен-
ня інформації зазнало критики, суть якої зведено до формули: інформація – це
інформація, а відомості – це форма подання інформації11. Фактично на таких
засадах формується новітня концепція розуміння інформації та інших, похід-
них від цієї категорії, понять. 

Можна ще раз підтвердити, що дефінітивне визначення будь-якого поняття
завжди є результатом міри розроблення відповідного понятійного матеріалу. 

Оскільки окреслена проблематика є предметом спеціальних досліджень,
зауважимо, що існуючі підходи потребують певної наукової адаптації щодо
розуміння інформації як об’єкта інформаційних прав.

Як відомо, нова редакція Закону України «Про інформацію» з урахуванням
пропозицій, розроблених спеціалістами, оновила дефініцію поняття інформа-
ції (як будь-яких відомостей та/або даних, що можуть бути збереженими на
матеріальних носіях або відображеними в електронному вигляді). Хоча таке
формальне тлумачення інформації, порівняно з її попереднім, у будь-якому
разі здається більш коректним та прагматичним, спеціалісти констатують
певну недосконалість законодавчої термінології з позиції того, що воно не роз-
криває глибинної суті явища.

Утім, слід звернути увагу на непослідовність законодавця, умовно кажучи,
при використанні вже законодавчо закладеної сутності поняття «інформація»
при дефінітивному викладі окремих видів інформації. Це підтверджує і побіж-
ний аналіз певних законодавчих визначень (статті 11 – 18 Закону). Так, інфор-
мація про фізичну особу, правова інформація, наприклад, визначаються через
сутністну категорію «відомості». Такі види, як: інформація про стан довкілля
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(екологічна інформація), інформація про товар (роботу, послугу); науково-тех-
нічна інформація відповідно – через «будь-які відомості та/або дані», а подат-
кова – через «сукупність відомостей і даних». Приклади можна продовжувати.
За відсутності термінологічної ясності складається враження, що присутнім є
не прагнення сформулювати хоча б сутнісні ознаки певної категорії, а вживан-
ня неоднозначних термінів.

Нормативний поділ, здійснений у чинній редакції законодавчого акта за
встановленим законодавцем критерієм, а саме за змістом (ст.10), можна уяви-
ти, базувався на певних існуючих неусталених наукових спробах підходів до
класифікації інформації і, на нашу думку, не є цілковито об’єктивним.

Ілюстративним прикладом можна назвати виокремлення за змістом інфор-
мації довідково-енциклопедичного характеру, яка за «старою» класифікацією
належала до законодавчо встановлених основних видів інформації. Якщо
проаналізувати її визначення, закріплене в ст. 12 Закону України «Про інфор-
мацію», такою є систематизовані, документовані, публічно оголошені або
іншим чином поширені відомості про суспільне, державне життя та навко-
лишнє природне середовище, не зовсім розумієш її зміст. Не спиняючись на
ґрунтовному аналізі, слід сказати, що істинним орієнтиром щодо закладеного
розуміння таких відомостей стають саме названі в нормах статті основні їх
джерела: енциклопедії, словники, довідники, рекламні повідомлення та оголо-
шення, путівники, картографічні матеріали, електронні бази і банки даних,
архіви різноманітних довідкових інформаційних служб, мереж та систем, а
також довідки, що видаються уповноваженими на те органами державної
влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, органі-
заціями, їх працівниками та автоматизованими інформаційно-телекомуніка-
ційними системами. Однак виникає риторичне запитання, а чи є правова
інформація, що міститься, наприклад, у Юридичній енциклопедії, Великому
енциклопедичному юридичному словнику тощо, інформацією довідково-
енциклопедичного характеру?

В аспекті наведеної тематики кілька слів варто сказати про проблеми вико-
ристання понятійно-термінологічного апарату в нормах Закону України «Про
доступ до публічної інформації», де публічна інформація (ст. 1 Закону), а
також поняття окремих видів інформації з обмеженим доступом – конфіден-
ційної (ст. 7), таємної (ст. 8) та службової (ст. 9) – визначаються саме через
категорію «інформація».

Йдеться не тільки про певну неузгодженість концептуальних принципів
правового регулювання основоположних для відповідної сфери відносин, фор-
мування ієрархії законодавства, а й неоднозначне тлумачення закладених у
дефініції ознак того чи іншого виду інформації на практиці. Зокрема, має місце
власне, небезспірне, тлумачення окремими правозастосовними державними
органами (в даному випадку – Вищим адміністративним судом) ознак публіч-
ної інформації12. Існуюча ситуація дає підстави фахівцям стверджувати, зок-
рема, про ймовірну практичну неможливість імплементації інституту доступу
до публічної інформації в українському суспільстві та невідворотність втрати
й так невисокого рівня його довіри до названого інституту13.
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Відсутність досконалого понятійно-категоріального апарату, неналежна
увага науковців, законодавців до вже створеного у досліджуваній сфері сус-
пільних відносин тощо не в останню чергу є наслідком того, що неодноразово
доводилося, низького рівня законодавчої техніки формування норм, ігноруван-
ня наукових підходів до розробки основних засад правового регулювання.

Звичайно, у межах даної статті не вичерпано весь спектр, так би мовити,
перешкод понятійно-термінологічного характеру, що стоять чи можуть поста-
ти на заваді дієвості норм чинного законодавства, реальної реалізації консти-
туційного права на інформацію. Як уявляється, усунення наявних недоліків
можливе за умови, про що вже ставиться питання не тільки науковцями, а й
практиками, формування концепції змін до чинного законодавства. 

1. Утім, сам термін «інформаційні права» в юридичній науці активно почав вико-
ристовуватися зарубіжними вченими (Див., напр.: Кристальный Б. В. Информационные
права и информатика / Кристальный Б. В, Ю. М. Нестеров // Информационное законо-
дательство России. – М., 1996. – № 3. – С. 4–7). 2. Див., напр.: Постульга В. Терміно -
логічні проблеми визначення меж інформаційних прав людини / В. Постульга // Право
України. – 2001. – № 11. – С. 105–106; Кохановська О. Актуальні теоретичні проблеми
співвідношення інформаційних прав і прав інтелектуальної власності / О. Кохановська
// Підприємництво, господарство і право. Ін-т приват. права і підприємництва АПрН
України. – 2004. – № 8. – С. 99; Ліпкан В. А., Максименко Ю. Є. Інформаційні права і
свободи людини / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: natsecurity.com.ua/students/prava_svobodi.doc; Костецька Т. А. Конституційно-
правове регулювання інформаційних прав: деякі термінологічні аспекти /
Т. А. Костецька // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. 3. Юридична
енциклопедія / Ред. кол., голова ред. кол. Ю. С. Шемшученко. – К., 2004. – Т. 6. – С. 482.
4. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка / Даль В. – М., 1994. – Т. 1. –
С. 434. 5. Див., напр.: Костін І. Межі демократії: коментарі до Закону України «Про
доступ до публічної інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.Legalalliance.com.ua/ rus/press/267. 6. Костецька Т. А. Право на інформацію в
Україні / Костецька Т. А. – К., 1998. – 38 с.; Костецька Т. А. Право на інформацію в
системі конституційних прав / Т. А. Костецька // Часопис Київського університету
права. – 2008 – № 4. 7. Гороб цов В. О. Право громадян на інформацію та його гарантії /
В. О. Горобцов, І. С. Чиж // Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні ;
за заг. ред. Ю. С. Шешученка, І. С. Чижа / В. О. Горобцов, І. С. Чиж. – К., 2006. –
С. 297–298. 8. Сопілко І. М. Правове регулювання відносин щодо отримання органами
державної влади України інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
юрид. наук : 12.00.07 / І. М. Сопілко. – К., 2010. – С. 7. 9. Нестеренко О. В. Право на
доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Нестеренко. – Харків, 2008. – С. 8.
10. Усенко І. Новели вітчизняного законодавства про інформацію у контексті вимог здо-
рового глузду і юридичної техніки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.khpg. org/index.php?id=133000410. 11. Узагальнюючий аналіз існуючих під-
ходів див., напр.: Харенко О. В. Поняття «інформація» в юридичній науці та законодав-
стві України / О. В. Харенко // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. –
С. 119–124. 12. Див., напр.: Інтеграція України в Європейський інформаційний простір:
виклики та завдання : монографія / за заг. ред. А. В. Пазюка – К., 2014. – С. 129. 13. Там
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Kostetska T. The problems of legislative definition of separate concepts in the context
of the constitutional right to information

The articles aim is a critical analysis of certain concepts, law definitions in the sphere of
constitutional right to information and institute of access to public information, disclosure of
the shortcomings of existing norms, making proposals concerning improvement of the con-
ceptual device in the studied area.

It is claimed that creating a single and correct conceptual device is an important step
towards providing comprehensive constitutional right to information, including the right of
access to public, socially significant information. It is emphasized that these problems partic-
ularly relevant arisen due to the conceptual innovations of the new version Law of Ukraine
“On Information” and to the approval Law of Ukraine “On Access to Public Information” of
13 January 2011.

In comparative aspect were studied constitutional rules and regulations of the new Law of
Ukraine “On Information” in terms of improving the statutory right of everyone to informa-
tion. Substantiates expediency clarifying the definition of the right to information.

The conclusion of inconsistency and illogicality actions of the legislator in the updated
formulation of the right to information, which does not correspond common scientific inter-
pretation of the content of the right to information and to constitutional recognition of its
structure.

It is criticized the lack of regulatory disclosure of the basic types of information activities
contents. The ways to overcome existing shortcomings indicated.

Specifies that building a law-based guiding idea the constitutional right of everyone to
information that is missing in the new version, if only strengthened its role as such, which
defining the fundamental principles of implementation of information provision activities in
Ukraine in the all areas of social and public life.

The author pays attention to other problems of categorical and conceptual device of the
current law; considers the definition of the concept of “information” normative definition of
certain types of information, analyzes some problematic issues of its legislative interpretation.
It is noted in the article about the formation in the literature of modern understanding of con-
cepts and other information derived from that category, concepts. It is substantiates the expe-
diency of introducing amendments to current, relatively new legislation

Keywords: terminology, law on information, information rights, information, legislation,
institute of access to public information.

УДК 342
В. О. АНТОНОВ,

кандидат філософських наук

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

У статті зазначається, що головним механізмом у забезпеченні національної без-
пеки Української держави мають відігравати Збройні Сили України. Саме Збройні
Сили відповідно до Конституції України мають гарантувати її суверенітет, терито-
ріальну цілісність та забезпечувати надійний захист національних інтересів від воєн-
них загроз. Звертається увага на те, що при формуванні Стратегії програмних дій в
умовах викликів та загроз українська влада повинна вжити рішучих заходів, спрямова-
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них на системне відродження та реформування Збройних Сил України, всього сектору
національної безпеки української держави та його належне та постійне фінансування.
Значна увага приділяється цій проблематиці у зв’язку із збройною агресією Росії проти
України.

Ключові слова: Збройні Сили, військова агресія, держава, військова організація,
виклики небезпеки, оборона, воєнна безпека, національна безпека, суверенітет, неза-
лежність. 

Антонов В. А. Вооруженные Силы Украины как главный инструмент обеспе-
чения независимости Украинского государства

В статье указывается, что главным механизмом в обеспечении национальной без-
опасности Украинского государства должны выступать его Вооруженные Силы.
Именно Вооруженные Силы в соответствии с Конституцией Украины должны гаран-
тировать его суверенитет, территориальную целостность и обеспечивать надеж-
ную защиту национальных интересов от военных угроз. Обращается внимание на то,
что при формировании Стратегии программных действий в условиях вызовов и угроз,
украинская власть должна применить решительные меры, направленные на систем-
ное возрождение и реформирование Вооруженных Сил Украины, всего сектора нацио-
нальной безопасности украинского государства и его надлежащее и постоянное
финансирование. Значительное внимание уделяется этой проблематике в связи с воо-
руженной агрессией России против Украины. 

Ключевые слова: Вооруженные Силы, военная агрессия, государство, военная
организация, вызовы опасности, оборона, военная безопасность, национальная без-
опасность, суверенитет, независимость. 

Antonov V. A. Armed Forces of Ukraine as main instrument providing of independ-
ence of the Ukrainian state

In the article marked, that by a main mechanism in providing of national safety of the
Ukrainian state must play the Armed Forces of Ukraine. Exactly the Armed Forces in accor-
dance with Constitution of Ukraine must guarantee her sovereignty, territorial integrity and
to provide the reliable protecting of national interests from soldiery threats. Attention applies
on that at forming of Strategy of program runs in the conditions of calls and threats Ukrainian
power must use the decisive actions sent to the system revival and reformation of the Armed
Forces of Ukraine, all to the sector of national safety of the Ukrainian state and his due and
permanent financing. Considerable attention is spared to this range of problems in connec-
tion with the armed aggression of Russia against Ukraine.

Keywords: Armed Forces, military aggression, state, military organization, calls of dan-
ger, defensive, military safety, national safety, sovereignty, independence.

Важливим атрибутом суверенної держави, як відомо, є збройні сили, які
призначені гарантувати її суверенітет, територіальну цілісність та забезпечити
надійний захист національних інтересів від воєнних загроз. Збройні Сили
України – це військове формування, на яке відповідно до ст. 17 Конституції
України покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної
цілісності і недоторканності1. Реалізація цієї функції досягається підтримкою
Збройних Сил України у постійній готовності до виконання ними військових
завдань та всебічним забезпеченням Збройних Сил Української держави з
метою підтримання на належному рівні їх бойової мобілізаційної готовності
та боєздатності.
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Поряд із цим необхідно зазначити і те, що реалізація цієї основної функції
покладається й на інші військові формування Воєнної організації української
держави, які відповідно до чинного законодавства повинні взаємодіяти зі
Збройними Силами України у воєнний час.

Збройна агресія Росії проти України підтвердила крилатий вираз Миколи
Міхновського про те, що «військо – це право нації на існування». Проте новіт-
ня доба українського суверенітету (1991 р.) висвітлила геть протилежний
феномен – державу без власної армії. Як відомо, Україна з отриманням своєї
незалежності, на той період часу, успадкувала від колишньої радянської армії
організаційну структуру та потужний військовий потенціал. Слід лише зазна-
чити, що Україна отримала у спадок 6011 танків, 5791 бойову машину, близь-
ко 6500 артилерійських систем, 1100 бойових літаків, понад 400 бойових гелі-
коптерів та майже 730 тисяч особового складу. Україна, враховуючи необхід-
ність забезпечення власної воєнної безпеки та оборони, усвідомлюючи, що
збройні сили призначені гарантувати її суверенітет, територіальну цілісність
та забезпечувати надійний захист національних інтересів від воєнних загроз,
розпочала будівництво власних збройних сил.

Виходячи із міжнародно-правових документів, зокрема Договору про зви-
чайні збройні сили в Європі (1990 р.) та додаткових Ташкентських домовле-
ностей (1992 р.), Україна, згідно із її становищем, розміром території та
чисельністю населення, повинна була б мати Збройні Сили чисельністю
400–450 тисяч військовослужбовців.

З перших днів розбудови власних Збройних Сил Україна поставила перед
собою мету досягти певного балансу основних чинників, які визначають боєз-
датність армії і флоту. Для вирішення цих доленосних завдань необхідно було
напрацювати законодавчу базу, у тому числі прийняти закони, що охоплюють
усі напрями військового будівництва та діяльності держави у сфері безпеки і
оборони. Ґрунтуючись на принципових засадах внутрішньої і зовнішньої полі-
тики Української держави, саме законодавчі акти формують правове поле, в
якому має здійснюватися розбудова і реформування Збройних Сил, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань правоохорон-
них органів спроможних за будь-яких умов забезпечити надійний захист її
суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу, декларованих
Конституцією прав і свобод людини і громадянина. 

Слід підкреслити, що одразу після проголошення незалежності Верховна
Рада України у дуже стислі строки прийняла низку важливих законів, якими
було визначено порядок утворення, завдання, функції і загальну структуру
Збройних Сил України, Національної гвардії України, Прикордонних військ
України, військ цивільної оборони, Внутрішніх військ Міністерства внутріш-
ніх справ України. Саме на їх основі відбувалося будівництво української
армії, інших інститутів незалежної Української держави. Це, зокрема, закони,
прийняті на основі й на виконання положень Конституції України «Про обо-
рону України», «Про правовий режим воєнного стану», «Про правовий режим
надзвичайного стану», «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною
організацією і правоохоронними органами держави», затверджена Указом
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Президента України відповідно до положень Закону України «Про основи
національної безпеки України» Воєнна доктрина України, концепцію розвитку
сектора безпеки і оборони України.

Центральне місце посіли нормативно-правові акти, які регулюють діяль-
ність Збройних Сил України – ядра Воєнної організації держави, захисника
державного суверенітету України, її територіальної цілісності і недоторкан-
ності. Серед них – закони: «Про Збройні Сили України», «Про загальний вій-
ськовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову)
службу», «Про організацію оборонного планування», «Про мобілі заційну під-
готовку та мобілізацію», «Про правовий режим майна у Збройних Силах
України», «Про господарську діяльність у Збройних Силах України», «Про
особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управ ління
Міністерства оборони України».

Багато питань, пов’язаних із реформуванням Збройних Сил України змі-
ною їх загальної структури, оптимізацією чисельності, переходом до системи
цивільного Міністерства оборони України, розмежуванням повноважень між
вищими органами військового управління, вдосконаленням їх організаційно-
штатної структури, врегульовано як законодавчими актами, так і актами
Президента України.

Предметом постійної уваги є законодавче забезпечення програм розвит ку
озброєнь і військової техніки, діяльності галузей оборонно-промислово го ком-
плексу, покликаних створювати і виробляти новітні зразки озброєнь і військо-
вої техніки для оснащення ними Збройних Сил, інших військових формувань
держави, а також для нарощування експортних можливостей та збільшення
валютних надходжень.

Так, зокрема, закон України «Про Збройні Сили України» (1991 р.) у ст. 1
визначає функції Збройних Сил України; правові засади їх організації, діяль-
ності, дислокації, керівництва та управління ними. Цей закон, спираючись на
принципові засади внутрішньої і зовнішньої політики Української держави,
визначає такі функції Збройних Сил України. 

Збройні Сили України – це військове формування, на яке відповідно до
Конституції Ук раїни покладаються оборона України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності й недоторканності.

Збройні Сили України забезпечують стримування збройної агресії проти
України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного
простору в межах тери торіального моря України.

З’єднання, військові частини і підрозділи, у тому числі чергові сили,
Збройних Сил України в мирний час мають право застосовувати і використо-
вувати зброю та бойову техніку для:

– відбиття ударів засобів повітряного нападу по важливих державних
об’єктах, безпосе реднє прикриття яких здійснюється черговими силами;

– припинення порушення державного кордону України повітряними судна-
ми збройних формувань інших держав, які не виконують команд (сигналів),
що подаються черговими літаками-перехоплювачами (вертольотами), або
застосовують зброю;
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– припинення протиправних дій повітряних суден у повітряному просторі
України, якщо вони використовуються з метою здійснення терористичного
акту;

– примушення до посадки захоплених (викрадених) повітряних суден;
– забезпечення виконання покладених на Збройні Сили України завдань

щодо відсічі мож ливій збройній агресії проти України, забезпечення недотор-
канності повітряного простору та підводного простору в межах територіаль-
ного мори України, запобігання терористичним актам у випадках, передбаче-
них іншими законами.

З’єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України відповід-
но до закону, в межах, визначених указами Президента України, що затвер-
джуються Верховною Радою України, можуть залучатися до здійснення захо-
дів правового режиму воєнного і надзвичай ного стану, посилення охорони
державного кордону України і виключної (морської) еко номічної зони; конти-
нентального шельфу України та їх правового оформлення, ліквідації надзви-
чайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової
допомо ги іншим державам, а також брати участь у міжнародному військовому
співробітництві та міжнародних миротворчих операціях на підставі міжнарод-
них договорів України та в поряд ку і на умовах, визначених законодавством
України.

Як відомо, ст. 17 Конституції України визначає, що «оборона України,
захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності поклада-
ється на Збройні Сили України»1. Виконання зазначеної функції має досягати-
ся підтримкою Збройних Сил України у постійній готовності до виконання
ними військових завдань та всебічним забезпеченням їх на належному рівні.
Слід зазначити, що ця функція є основною, зміст якої виявляється через спе-
цифічні функції. Специфічні функції являють собою безпосередній механізм
реалізації основної функції, пов’язаної із захистом національних інтересів
України. Так, функції оборони України та захисту її суверенітету, територіаль-
ної цілісності і недоторканності реалізуються через таку специфічну функцію
як примушення до посадки захоплених (викрадених) повітряних суден, при-
пинення протиправних дій повітряних суден у повітряному просторі України,
якщо вони використовуються з метою здійснення терористичного акту та ряд
інших функцій.

Необхідно зауважити, що поряд із основною функцією Збройних Сил
України існує ще і неосновна функція – внутрішня. Саме Збройні Сили як
невід’ємна складова українського суспільства виступають важливим інстру-
ментом державної влади, мають бути стабілізуючим чинником, спроможним
забезпечити незворотний характер подальших демократичних перетворень в
Україні.

У контексті викладеного, а саме розгляду динаміки основних (зовнішніх) і
неосновних (внутрішніх) функцій Збройних Сил важливо підкреслити, що на
Збройні Сили традиційно покладались зовнішні функції. І ці функції завжди
вважалися для них як основні, а виконання збройними силами внутрішніх
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функцій сприймалося як порушення демократичних принципів суспільства
або засіб політичного панування та соціального пригноблення. І саме тому
основні функції тих чи інших військових формувань закріплюються і чітко
регламентуються вищими законодавчими актами держави.

Саме сьогодні виклики небезпеки, що виходять із агресивної політики Росії
проти України засвідчують, що первинну роль у протидії російській агресії
має відігравати сама Україна, її Збройні Сили, виходячи із того, що Росія веде
проти неї тотальну війну, війну на знищення української державності та укра-
їнської нації.

Слід зазначити, що, на жаль, Україна та її Збройні Сили розпочала чинити
збройний опір російській агресії лише у другій її фазі, після того, як
в.о. Президента України О. Турчинов підписав Указ № 405/2014 від 14 квітня
2014 р. про здійснення антитерористичної операції на сході країни із залучен-
ням до цієї операції Збройних Сил України.

Аналізуючи правовий режим боротьби з російською агресією, необхідно
підкреслити, що такою правовою підставою передусім мала б слугувати ст. 51
Статуту ООН та Закон України від 6 грудня 1991 р. «Про оборону України».
Саме ст. 1 цього Закону відповідно до норм міжнародного права визначає
поняття збройної агресії, а ст. 4 «Відсіч збройній агресії проти України»,
передбачає, що «у разі збройної агресії проти України або загрози нападу на
Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобі-
лізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, засто-
сування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених від-
повідно до законів України, подає його Верховній Раді на схвалення чи затвер-
дження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення
стану війни2. 

З огляду на викладене слід зазначити, що непослідовність вищого військо-
во-політичного керівництва України у питаннях визначення правового режиму
боротьби з російською агресією зумовила певні обмеження щодо залучення
потенціалу держави та її інститутів і, зокрема, її Збройних Сил для ефектив-
ного захисту Української держави, унеможливило швидке звільнення окупова-
них територій Сходу країни, призвело до значних людських втрат. 

1. Конституція України (із змінами і доп.). – К.: Атіка, 2006. – С. 6. 2. Правові осно-
ви військового будівництва та військово-цивільних відносин : зб. законодавчих актів з
питань національної безпеки і оборони / ред. рада: Г. К. Крючков (голова),
Б. П. Андресюк, В. П. Горбулін та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2005. – 832 с. – С. 78.

Antonov V. A. Armed Forces of Ukraine as main instrument providing of independ-
ence of the Ukrainian state

In the article marked, that by a main mechanism in providing of national safety of the
Ukrainian state must play the Armed Forces of Ukraine. Exactly the Armed Forces in accor-
dance with Constitution of Ukraine must guarantee her sovereignty, territorial integrity and
to provide the reliable protecting of national interests from soldiery threats. Attention applies
on that at forming of Strategy of program runs in the conditions of calls and threats Ukrainian
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power must use the decisive actions sent to the system revival and reformation of the Armed
Forces of Ukraine, all to the sector of national safety of the Ukrainian state and his due and
permanent financing. Considerable attention is spared to this range of problems in connec-
tion with the armed aggression of Russia against Ukraine.

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 inter-
national 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 formation, which according to the Constitution of Ukraine defens-
es its sovereignty, integrity and territorial inviolability. Practice today shows that the trans-
formation of Ukrainian defense policy to a new state, which should meet the threats and chal-
lenges of the XXI century, we note that the formation of the Strategy Action program
Ukrainian authorities must take decisive action to reform the system recovery and the Armed
Forces of Ukraine, the wholenational 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 transforma-
tion of Ukrainian defense 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 decisive action to reform the system recovery and the Armed Forces of
Ukraine, the whole national security sector of Ukrainian state and its proper and permanent
financing.

Keywords: Armed Forces, military aggression, state, military organization, calls of dan-
ger, defensive, military safety, national safety, sovereignty, independence.
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ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
ПОНЯТІЙНА ТА ВИДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

У статті досліджуються теоретичні проблеми принципів конституційно-право-
вої відповідальності. Визначається поняття принципів конституційно-правової відпо-
відальності, виділяються та характеризуються їх основні види. До основних принципів
конституційно-правової відповідальності відносять: принципи справедливості, гума-
нізму, законності, невідворотності, винності діяння.

Ключові слова: конституційно-правова відповідальність; принципи конституцій-
но-правової відповідальності, юридична відповідальність, принципи юридичної відпові-
дальності.

Батанова Н. Н. Принципы конституционно-правовой ответственности: поня-
тийная и видовая характеристика.

В статье исследуются теоретические проблемы принципов конституционно-пра-
вовой ответственности, выделяются и характеризуются их основные виды. К основ-
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ным принципам конституционно-правовой ответственности относят: принципы
справедливости, гуманизма, законности, неотвратимости, виновности деяния.
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Batanova N. M. The principles of the constitutional and legal responsibility: its con-
ceptual and typical characteristic.

In the article the theoretical problems of principles of constitutional and legal responsi-
bility are researched. 

The concept of principles of constitutional and legal responsibility as fundamental ideas
of constitutional law that reflected the nature, purpose and content of the constitutional and
legal responsibility and patterns of its development and realization is defined. The basic prin-
ciples of constitutional and legal liability include: principles of justice, humanity, legitimacy,
inevitability, guilty of an act. 

The study of the principles of constitutional and legal responsibilities are important direc-
tion of modern science of constitutional law, which aims at developing an integrated concept
of constitutional and legal responsibility, improvement of legislative regulation and effective
implementation in practice.

Key words: constitutional and legal responsibility, principles of constitutional and legal
responsibility, legal responsibility, principles of legal responsibility.

Проголошений у Конституції України курс на формування правової, соці-
альної, демократичної державності вимагає радикальної переоцінки багатьох
усталених положень і стереотипів конституційного права, формування якісно
нових теорій і концепцій.

Одним із найбільш проблематичних питань теорії і практики конституціо-
налізму на сучасному етапі є питання щодо конституційно-правової відпові-
дальності. Незважаючи на те, що конституційно-правова відповідальність в
цілому сформувалася як інститут публічного права та елемент системи гаран-
тій конституційного ладу України, даний вид відповідальності є порівняно
новим явищем у праві.

Водночас формування інституту конституційно-правової відповідальності
є однією з найбільш актуальних проблем, що виникли перед сучасним україн-
ським суспільством і державою. Адже головне функціональне призначення
конституційно-правової відповідальності – захист Конституції України. Це
дуже важливо, оскільки вона закріплює і охороняє найвищі соціальні ціннос-
ті, основи організації суспільства і держави, функціонування публічно влад-
них структур, правовий статус особистості.

Конституційно-правова відповідальність поряд з іншими елементами
механізму захисту і охорони Конституції спрямована на забезпечення стабіль-
ності конституційного ладу, збалансованості прав і обов’язків учасників кон-
ституційних правовідносин. Вона передбачає можливість застосування при-
мусових заходів з боку держави в разі вчинення конституційного делікту, що
означає негативну оцінку протиправної поведінки, дисциплінує суб’єктів кон-
ституційно-правових відносин, спонукає їх до належного виконання своїх кон-
ституційних обов’язків, виконує превентивну функцію тощо.
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Наявні в Україні наукові дослідження як загальних (Л. Р. Наливайко,
В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко, О. В. Скрипнюк, Ю. М. Тодика, О. В. Бата -
нов, О. О. Майданник, А. О. Червяцова та ін.), так і інституціональних
(Л. Т. Кривенко, О. В. Краснікова, О. В. Мельник, В. І. Полевий та ін.) проблем
конституційно-правової відповідальності вказують на безсумнівну необхід-
ність її легалізації на конституційному рівні як самостійного виду юридичної
відповідальності.

Окремого теоретичного дослідження потребує проблема принципів кон-
ституційно-правової відповідальності – основоположних ідей, начал, які вира-
жають сутність, природу і призначення конституційно-правової відповідаль-
ності як самостійного виду юридичної відповідальності. Вони є першоосно-
вою конституційно-правової відповідальності та еталоном для формування
законодавчої та правозастосовчої практики, адже відображають характеристи-
ки чинного конституційного законодавства, визначають тенденції його розвит-
ку, є своєрідним орієнтиром як при застосуванні законів та заповненні прога-
лин у правовому регулюванні, так і у судовій практиці.

В юридичній літературі теорія принципів конституційно-правової відпові-
дальності не набула належного висвітлення. Недостатню увагу нормативній
регламентації принципів конституційно-правової відповідальності приділяє і
законодавець. Тому всебічне дослідження даної проблематики є вкрай важли-
вим і актуальним для розуміння конституційно-правової відповідальності як
самостійного виду юридичної відповідальності, її закріплення на конституцій-
ному та законодавчому рівнях, покращення стану її реалізації на практиці, а
також для пошуку шляхів удосконалення даного інституту.

Законодавча регламентація принципів конституційно-правової відпові-
дальності зумовлена рівнем правової культури та розвитку суспільства та зале-
жить від визначеної конституцією моделі держави, конституційних основ
організації та здійснення державної влади, конституційних прав і свобод
людини і громадянина, а також значною мірою від того, наскільки адекватне
розуміння законодавцем внутрішніх закономірностей суспільних відносин і
конституційно-правового регулювання.

Поняття принципів юридичної відповідальності повинно ґрунтуватися на
загальному понятті принципу права. Під принципами юридичної відповідаль-
ності розуміють: ідеї, закріплені в системі норм матеріального права, що ста-
новлять інститут юридичної відповідальності, проявляються в усіх субінсти-
тутах юридичної відповідальності1; основоположні ідеї, які виражають сут-
ність, природу і призначення інституту відповідальності, які містяться в зако-
нодавстві у вигляді норм, які визначають характер правового регулювання2;
відправні ідеї, які є інтелектуальними, духовними положеннями, що характе-
ризують зміст, соціальне призначення, функціонування і розвиток юридичної
відповідальності3; загальні положення, які повинні стимулювати правомірну
поведінку і направляти процес регулювання відносин, які виникають на осно-
ві правопорушень і застосування мір юридичної відповідальності4; засіб, який
стимулює або обмежує поведінку суб’єктів правових відносин5; відправні ідеї,
закріплені в чинному законодавстві, які характеризують сутність і зміст юри-
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дичної відповідальності та визначають її законодавчий розвиток і практику
застосування6; положення та ідеї, що мають законодавче закріплення та визна-
чають самостійний і реальний характер відповідальності як засобу гаранту-
вання і охорони об’єктивного і суб’єктивного права та суспільного порядку7. 

О. Є. Штурнєв, досліджуючи принципи конституційно-правової відпові-
дальності за виборчі правопорушення, зазначив, що вони можуть бути визна-
чені як загальновизнані, універсальні, узагальнені начала, основоположні ідеї,
установлення, які виражають об’єктивні закономірності, що відображають
головні характерні риси, а також виділяють основний зміст даного різновиду
юридичної відповідальності8.

На нашу думку, принципи конституційно-правової відповідальності – це
основоположні ідеї, закріплені нормами конституційного права, які відобра-
жають сутність, призначення і зміст конституційно-правової відповідальності
та закономірності її розвитку та реалізації.

Принципи юридичної відповідальності володіють власною юридичною
природою, оскільки в них у концентрованому вигляді виражається сутність
юридичної відповідальності, визначаються тенденції розвитку як самої систе-
ми норм, які передбачають юридичну відповідальність, так і практики її засто-
сування. Вони вказують законодавцю, правозастосовнику, особі єдино можли-
вий варіант поведінки, відступ від якого може тягти юридичну відповідаль-
ність9.

Принципи конституційно-правової відповідальності можуть бути як безпо-
середньо закріплені в законодавстві, так і можуть випливати зі змісту консти-
туційно-правової відповідальності. Кожний принцип може бути сформульова-
ний у законодавчому акті як норма права, але найчастіше принципи проявля-
ються як сукупність норм.

Оскільки конституційно-правова відповідальність є самостійним видом
юридичної відповідальності, вона ґрунтується на загальних принципах юри-
дичної відповідальності. Принципи конституційно-правової відповідальності
тісно взаємопов’язані і взаємозумовлені та складають єдиний комплекс, який
забезпечує цілісність інституту конституційно-правової відповідальності.
Дотримання одного принципу сприяє реалізації інших і, навпаки, порушення
будь-якого принципу негативно впливає на реалізацію інших. Тільки у взаємо-
дії принципи здатні виконати свої функції та призначення, адекватно відобра-
зити закономірності конституційно-правової відповідальності.

До основних принципів конституційно-правової відповідальності відно-
сять: принципи справедливості, гуманізму, законності, невідворотності, вин-
ності діяння. Розглянемо їх детальніше.

Принцип справедливості конституційно-правової відповідальності є систе-
моутворюючим, оскільки ґрунтується на принципах рівності, поваги і захисту
прав і свобод людини і громадянина, відповідності правових норм моральним
нормам, категоріям розумності та добросовісності. Встановлення конститу-
ційно-правової відповідальності повинно бути справедливим і відповідати
всім критеріям справедливості як морально-правової категорії.
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Зміст принципу справедливості юридичної відповідальності розкривається
також через принципи законності, індивідуалізації, невідворотності діяння.
Юридична відповідальність справедлива, якщо вона законна, невідворотна,
індивідуалізована та настає за винні діяння10.

Принцип справедливості конституційно-правової відповідальності полягає
в тому, що міри конституційно-правової відповідальності мають відповідати
ступеню суспільної небезпечності, тяжкості діяння, обставинам його вчинен-
ня та особливостям суб’єкта, до якого застосовуються конституційно-правові
санкції, наслідкам правопорушення, а також у тому, що не допускається зво-
ротна сила закону, який встановлює відповідальність. Так, відповідно до ст. 58
Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворот-
ної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відпові-
дальність особи.

Конституційно-правова відповідальність буде ефективна лише тоді, коли
суб’єкт відповідальності персонально визначений. Так, згідно з ч. 2 ст. 61
Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальний
характер. Принцип справедливості також означає, що ніхто не може бути двічі
притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме
правопорушення (ст. 61 Конституції України). Навіть за ретельного дотриман-
ня всіх принципів юридичної відповідальності вона виявиться несправедли-
вою, якщо правопорушник у точній відповідності із нормами чинного законо-
давства підданий надзвичайно суворій, або, навпаки, м’якій санкції. Тому в
основі справедливої відповідальності лежить дотримання законодавцем при-
нципу відповідності правопорушень і санкцій.

Значну роль при реалізації конституційно-правової відповідальності відіг-
рає принцип гуманізму. Він ґрунтується на конституційному визнанні в
Україні людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки
найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України). Сутність його
полягає в недопустимості законодавчої регламентації та застосування мір кон-
ституційно-правової відповідальності, які принижують честь і гідність особи,
спричиняють їй фізичні страждання, порушують її права і свободи.

Основу принципу гуманізму складають норми ст. 28 Конституції України,
які визначають, що кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може
бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує
його гідність, поводженню чи покаранню. Це повною мірою узгоджується з
міжнародними стандартами та відповідними положеннями Загальної деклара-
ції прав людини 1948 р., Конвенцією ООН проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покаран-
ня, а також Європейською конвенцією про захист прав людини і основних 
свобод.

Проявом принципу гуманізму є також недопустимість зворотної сили зако-
ну, який обтяжує відповідальність. При призначенні конституційно-правових
санкцій мають враховуватись пом’якшуючі обставини і мотиви правопору-
шення, щиросердне каяття особи тощо.
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Принцип законності конституційно-правової відповідальності означає, що
її підстави та санкції завжди мають бути прямо встановлені законом і вона
повинна застосовуватись у повній відповідності з вимогами чинного консти-
туційного законодавства. Конституційно-правова відповідальність застосову-
ється лише за діяння, яке передбачене законом як протиправне, якщо цей закон
вступив у законну силу та його зміст оприлюднено. Не може розглядатися під-
ставою конституційно-правової відповідальності порушення будь-яких полі-
тичних та моральних норм, якщо вони не знайшли відповідного закріплення у
нормах конституційного права. Реалізація конституційно-правової відпові-
дальності та застосування конституційно-правових санкцій повинно здійсню-
ватись у встановленій процесуальній формі, яка гарантує забезпечення прав і
законних інтересів осіб, які притягуються до конституційно-правової відпові-
дальності.

Конституційно-правова відповідальність застосовується тільки за вчине-
ний конституційний делікт. Застосування конституційно-правової відповідаль-
ності, яке ґрунтується тільки на одному припущенні про можливе порушення
у майбутньому, суперечить інтересам захисту прав і свобод людини і громадя-
нина.

Конституційно-правова відповідальність настає лише за винне протиправ-
не діяння. Особа вважається невинуватою у вчиненні правопорушення, доки її
вину не буде доведено в законному порядку. Конституційно-правова відпові-
дальність повинна застосовуватись лише компетентним органом або посадо-
вою особою.

З принципом законності тісно пов’язаний принцип невідворотності
настання конституційно-правової відповідальності, сутність якого полягає у
забезпеченні дієвості конституційного права, ефективності його впливу на
конституційно-правові відносини та їх суб’єктів. Основний зміст принципу
невідворотності полягає в тому, що будь-яке правопорушення повинно бути
своєчасно виявлене, встановлений винний у його вчиненні суб’єкт і притягне-
ний до мір відповідальності у передбаченому законом порядку. Важлива не
суворість покарання, а його невідворотність, всі протиправні діяння повинні
розкриватися, а винні у їх вчиненні повинні нести відповідальність, незалеж-
но від свого службового і матеріального стану та інших обставин.

Важливим принципом конституційно-правової відповідальності є принцип
винності діяння. Його зміст полягає в тому, що суб’єкт підлягає конституцій-
но-правовій відповідальності і до нього застосовуються передбачені законом
конституційно-правові санкції тільки за ті порушення, щодо яких встановлена
його вина (у формі умислу або необережності). При цьому необхідно, щоб
особа діяла на основі свободи волі, тобто у неї була можливість вибору варі-
анта поведінки. Якщо така можливість була відсутня і особа діяла під впливом
фізичного або психічного примусу, то у даному випадку немає вини і відпо-
відно немає й правопорушення. Особливістю конституційно-правової відпові-
дальності є специфіка встановлення вини індивідуальних і колективних
суб’єктів конституційно-правової відповідальності.
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Виділяють також і інші принципи юридичної відповідальності: принцип
доцільності, індивідуалізації покарання, недопустимість подвоєння покарання
(А. С. Шабуров), визначеність, відповідність застосування мір юридичної від-
повідальності конституційно гарантованим правам і свободам громадян і
інших осіб (М. В. Вітрук), обґрунтованість, змагальність процесу, право на
захист особи, притягненої до відповідальності, доцільність (О. Е. Лейст), офі-
ційність та публічність (Т. В. Замєтіна), рівності перед законом, право на судо-
вий захист і судове оскарження (О. Є. Штурнєв), відповідність правопорушен-
ня та покарання, своєчасність відповідальності, принцип доцільності, правової
регламентації (С. В. Бобровник) тощо.

Принципи конституційно-правової відповідальності визначають її фун-
кціонування. Всі функції конституційно-правової відповідальності повинні
відповідати її принципам. Відступ від них може призвести до негативних
результатів: підриву авторитету органів державної влади, правового нігілізму
та формуванню неповаги до законів тощо.

Отже, дослідження принципів конституційно-правової відповідальності є
актуальним напрямом сучасної науки конституційного права, метою якого є
формування цілісної концепції конституційно-правової відповідальності,
удосконалення її законодавчої регламентації та ефективній реалізації на прак-
тиці.
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Batanova N. M. The principles of the constitutional and legal responsibility: its con-
ceptual and typical characteristic.

In the article the theoretical problems of principles of constitutional and legal responsi-
bility are researched. 

The problem of the principles of constitutional and legal responsibility – fundamental
ideas, grounds that express the essence, nature and purpose of constitutional and legal
responsibility as an independent kind of legal responsibility, requires separate theoretical
research. They are a fundamental ground of constitutional and legal responsibility and model
for the formation of legislative and legal practice, as reflecting the characteristics of the cur-
rent constitutional law, determine its development trends as a reference point in the applica-
tion of laws and filling gaps in the legal regulation and in the judicial practice.

The concept of principles of constitutional and legal responsibility as fundamental ideas
of constitutional law that reflected the nature, purpose and content of the constitutional and
legal responsibility and patterns of its development and realization is defined. 

As the constitutional and legal responsibility of an independent kind of legal responsibil-
ity, it is based on the general principles of legal liability. Principles of constitutional and legal
responsibility are closely interrelated and interdependent and form a separate complex, which
ensures the integrity of the institution of constitutional and legal responsibility. Adherence to
the principle of one contributes to the other and vice versa, violation of any principle of neg-
ative impact on the realization of others. Only in collaboration principles able to fulfill its
function and purpose, adequately reflect patterns of constitutional and legal responsibility.

The basic principles of constitutional and legal liability include: principles of justice,
humanity, legitimacy, inevitability, guilty of an act.

The study of the principles of constitutional and legal responsibilities are important direc-
tion of modern science of constitutional law, which aims at developing an integrated concept
of constitutional and legal responsibility, improvement of legislative regulation and effective
implementation in practice.

Key words: constitutional and legal responsibility, principles of constitutional and legal
responsibility, legal responsibility, principles of legal responsibility.
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ПРО ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИДБАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

У статті висвітлюються окремі аспекти цивільно-правового і господарсько-пра-
вового регулювання укладання та виконання договорів з цінними паперами.
Незважаючи на значне оновлення в останні роки законодавства України,
Господарський кодекс України до цього часу містить норми, які встановлюють для
суб’єктів господарювання формальні обмеження для придбання цінних паперів.
Зазначені норми є недосконалими та архаїчними, їх не передбачає чинний Закон України
«Про цінні папери та фондовий ринок», і вони фактично не діють на практиці. На під-
ставі проведеного дослідження автором надано пропозиції щодо вдосконалення норм
Господарського кодексу України, а також запропоновано внесення змін до статей 5.1,
17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Ключові слова: цінні папери, розрахунки, проценти, кредит, податки.

Бабаскин А. Ю. Об отдельных проблемах правового регулирования приобрете-
ниия ценных бумаг по законодательству Украины.

В статье освещаются отдельные аспекты гражданско-правового и хозяйственно-
правового регулирования заключения и выполнения договоров с ценными бумагами.
Несмотря на значительное обновление в последние годы законодательства Украины,
Хозяйственный кодекс Украины до настоящего времени содержит нормы, которые
устанавливают для субъектов хозяйствования формальные ограничения на приобре-
тение ценных бумаг. Указанные нормы являются несовершенными и архаичными, их не
предусматривает действующий Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом
рынке», и фактически они не действуют на практике. На основании проведеного иссле-
дования автором даны предложения о совершенствовании норм Хозяйственного кодек-
са Украины, а также предложено внести изменения в статьи 5.1, 17 Закона Украины
«О ценных бумагах и фондовом рынке».

Ключевые слова: ценные бумаги, расчеты, проценты, кредит, налоги.

Babaskin A. About separate problems legal adjusting of acquisition of securities on
the legislation of Ukraine

In the article the author highlights certain aspects of civil and economic legal regulation
of the conclusion and implementation of agreements with securities. In spite of considerable
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updating in recent years the legislation of Ukraine, the Economic code of Ukraine still con-
tain norms that are set for economic entities of the formal restrictions for the purchase of secu-
rities. In order to harmonize the legislation of Ukraine the author proposes to exclude from
article 165 of the Commercial code of Ukraine the above mentioned problematic provisions
and proposed changes in article 5.1, 17 of the Law of Ukraine “On securities and stock mar-
ket”.

Keywords: security, payments, interest, credit, taxes.

Незважаючи на те, що науковці традиційно приділяли значну увагу дослід-
женню правового регулювання укладання та виконання договорів з цінними
паперами, норми законодавства України з цього приводу досі залишаються
недосконалими. У зв’язку з цим норми законодавства України, що регулюють
зазначені відносини, і на цей час привертають увагу науковців та практиків.

У різні часи дослідження проблем правового регулювання договорів з цін-
ними паперами проводили М. М. Агарков, С. С. Алексєєв, В. А. Бєлов,
Д. В. Боброва, М. І. Брагінський, О. М. Вінник, Д. М. Гєнкін, О. В. Дзера,
А. С. Довгерт, О. С. Іоффе, Н. С. Кузнєцова, Т. В. Кашаніна, А. С. Комаров,
О. О. Красавчиков, Л. О. Лунц, В. В. Луць, Г. К. Матвєєв, Д. І. Мейєр,
Д. В. Мурзін, Н. С. Нерсесов, А. Я. Пилипенко, О. А. Підопригора,
В. В. Посполітак, Ю. В. Романець, І. В. Спасібо-Фатєєва, В. І. Труба,
І. Т. Тарасов, Ю. К. Толстой, Р. О. Халфіна, Я. М. Шевченко, Н. Д. Шестакова,
Г. Ф. Шершеневич, В. С. Щербина, Л. Р. Юлдашбаєва, В. Ф. Яковлєв,
В. Л. Яроцький та ін.

Економічна система України, як і будь-якої іншої країни з ринковою еконо-
мікою, нерозривно пов’язана із фондовим ринком, адже цінні папери є одним
із найефективніших інструментів залучення коштів у економіку. Під обігом
цінних паперів закон розуміє вчинення правочинів, пов’язаних з переходом
прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що уклада-
ються у процесі емісії, при викупі цінних паперів їх емітентом та купівлі-про-
дажу емітентом викуплених цінних паперів (п. 11 ст. 1 Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок»). Зазначений обіг має відбуватись відповідно
до норм цивільного та господарського законодавства України, які встановлю-
ють певні вимоги до укладання та виконання правочинів з цінними папе рами. 

Зазначимо, що оборотоздатність цінних паперів визначена в Україні на
рівні закону. Відповідно до норм ст. 178 Цивільного кодексу України об’єкти
цивільних прав (у т. ч. цінні папери) можуть вільно відчужуватися або перехо-
дити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування
або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обме-
жені в обороті, або не є невід’ємними від фізичної чи юридичної особи. В
свою чергу норми частини 3 ст. 359 Господарського кодексу України визнача-
ють можливість встановлення спеціальних вимог до правочинів щодо цінних
паперів, при цьому такі вимоги повинні визначатися в законі.

Як справедливо зазначає В. Л. Яроцький, найбільш поширеним у цивіль-
ному обороті різновидом правочинів, що забезпечує передання права власнос-
ті на цінні папери, є договір купівлі-продажу1. Частина 4 ст. 656 ЦК України
встановлює, що до договору купівлі-продажу цінних паперів застосовуються
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загальні правила про купівлю-продаж, якщо інше не випливає з їх суті.
Відповідно до цього даний договір за участю суб’єктів господарювання має
укладатися у письмовій формі. Серед інших найбільш поширених договірних
конструкцій, що забезпечують передання права власності на цінні папери,
можна зазначити: договір міни (статті 717, 718 ЦК України), який має уклада-
тися у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, якщо сума
валютних цінностей, що є предметом договору, перевищує п’ятдесятикратний
розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Наслідком порушення
вимог закону до форми договору, що підлягає нотаріальному посвідченню, є
його нікчемність (ч. 1 ст. 220 ЦК України); договір дарування (статті 717, 718
ЦК України), який має укладатися у письмовій формі, наслідком недодержан-
ня якої є нікчемність вказаного договору (ст. 719 ЦК України); договір ренти
(ст. 731 ЦК України), який має укладатися в письмовій формі та посвідчува-
тись нотаріально (ст. 732 ЦК України), наслідком недодержання вказаних
вимог до форми договору ренти є його нікчемність (ч. 1 ст. 220 ЦК України). 

Говорячи про вимоги законодавства до правочинів з цінними паперами слід
звернути увагу на деякі норми Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок». Верховною Радою України 4 липня 2012 р. прийнято Закон «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законо-
давства про цінні папери» № 5042-VI. Зазначеним Законом Закон України
«Про цінні папери та фондовий ринок» було доповнено ст. 5.1 «Особливості
укладання, зміни, розірвання та виконання договорів купівлі-продажу цінних
паперів». Незважаючи на назву зазначеної статті закону, його норми фактично
регулюють лише особливості розірвання договорів купівлі-продажу цінних
паперів, що укладені на фондовій біржі, та надають право НКЦПФР встанов-
лювати максимальні строки виконання договорів купівлі-продажу цінних
паперів, що свідчить про недостатню якість юридичної техніки, яка застосо-
вувалась при розробці цього Закону. 

Водночас, крім згаданої статті Закону, спеціальні вимоги до вчинення пра-
вочинів щодо цінних паперів встановлює і стаття 17 Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок». Згідно з нормами пунктів 8, 9 ст. 17 цього
Закону правочини з цінними паперами мають вчинятися за участю або посе-
редництвом торгівця цінними паперами (професійний учасник фондового
ринку, який діє на підставі ліцензії, виданої НКЦПФР).

Винятком із цього правила, є випадки з: розміщення емітентом власних
цінних паперів; викупу та продажу емітентом власних цінних паперів; прове-
дення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів; розміщення
казначейських зобов’язань України; внесення цінних паперів до статутного
(складеного) капіталу юридичних осіб; дарування цінних паперів; спадкуван-
ня та правонаступництва цінних паперів; вчинення правочинів, пов’язаних з
виконанням судових рішень; вчинення правочинів у процесі приватизації.
Правочини, що вчиняються між торгівцями цінними паперами, для кожного з
них є провадженням професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.
Наслідком вчинення правочину щодо цінних паперів, без участі (посередниц-
тва) торгівця цінними паперами, крім названих випадків, є його нікчемність.
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На нашу думку, з урахуванням предмета правового регулювання норми пунк-
тів 8, 9 ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» доцільно
перенести до його ст. 5.1. 

Окрему увагу слід звернути й на норми ст. 165 ГК України. Зокрема, на
норми частини 1 цієї статті Кодексу, згідно з якою суб’єкти господарювання
можуть придбавати цінні папери, зазначені у цьому Кодексі, за рахунок кош-
тів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та відсотків за бан-
ківський кредит, якщо інше не встановлено законом. 

З наведених положень не зрозуміло, чому зазначені норми Кодексу регу-
люють лише придбання цінних паперів, що зазначені у Кодексі. Наявний у
його ст. 163 «Цінні папери та їх види» перелік видів цінних паперів, які
можуть випускатись і перебувати в обігу в Україні, не є повним та відсилає до
інших законів України. Відповідно до цього, якщо читати наведені положення
дослівно, то зазначенні норми регулюють лише відносини у сфері придбання
суб’єктами господарювання цінних паперів, які прямо зазначенні у Кодексі,
що фактично звужує предмет регулювання зазначених норм. 

Крім того, норми частини 1 ст. 165 ГК України обмежують суму придбан-
ня цінних паперів. Такі операції суб’єктів господарювання можуть здійснюва-
тися лише після сплати податків та відсотків за банківський кредит, якщо інше
не передбачено законом. На сьогодні спеціальним законом іншого не перед-
бачено. 

Слід зауважити, що зазначені норми Кодексу дослівно відтворюють норми
статей 8, 12 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 чер-
вня 1991 р. № 1201-XII, який втратив чинність з набранням чинності Законом
України «Про цінні папери та фондовий ринок». При цьому слід зазначити, що
чинний Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» не містить норм,
які були б аналогічними нормам ст. 165 ГК України. Зрозуміло, що зазначенні
норми до проекту ГК України були перенесенні його розробниками з Закону
України «Про цінні папери і фондову біржу», де вони регулювали особливос-
ті придбання акцій та облігацій. При цьому вони були не просто перенесені, а
й поширені на всі цінні папери, зазначенні у ГК України.

З аналізу норм частини 1 ст. 165 ГК України можна зробити висновок, що
якщо суб’єкт господарювання має податкову заборгованість та/або прострочив
сплату процентів за кредитом, то такий суб’єкт не має права придбавати цінні
папери. З цього виникає низка питань, які потребують відповіді. 

По-перше, яким чином сторони правочину, на підставі якого відбувається
оплатне набуття у власність цінних паперів, можуть встановити момент, у який
настає несплата податків та/або процентів за кредитом (надалі «Факт неспла-
ти»), з огляду на таке: а) не всі оплатні правочини з цінними паперами перед-
бачають їх оплату в день укладення правочину (відстрочення, розстрочення
платежу). Відповідно зазначений факт несплати може виникнути вже після
вчинення правочину та переходу права власності на цінні папери до їх набува-
ча; б) особа, яка відчуджує цінні папери, не може достовірно встановити факт
несплати з боку особи, яка набуває цінні папери. 
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Як відомо, в Україні лише сам платник податків може отримати від подат-
кового органу документ, що підтверджує відсутність у нього боргу за податка-
ми на певну дату. Отже, навіть із застосуванням даних з офіційного сайту
Державної фіскальної служби, достовірно встановити наявність/відсутність
податкового боргу в потенційного набувача цінних паперів на конкретну дату
буде майже не можливо, оскільки така інформація навіть до відповідної інфор-
маційної бази вводиться із певним запізненням. Це – по-перше.

По-друге, ще більш заплутаною є ситуація з процентами за кредитом. Як
відомо, порядок сплати процентів, строк сплати процентів та розмір процентів
визначаються умовами кредитного договору. Зазначений кредитний договір
може бути укладений потенційним набувачем цінних паперів з будь-якою
фінансовою установою, яка надає послуги з надання фінансових кредитів. На
цей час в Україні не існує жодного єдиного та загальнодоступного реєстру
позичальників за кредитами (наданими банківськими або небанківськими
фінансовими установами), за допомогою якого можна було б достовірно вста-
новити факт просрочення зі сплати набувачем цінних паперів процентів за кре-
дитом. 

При цьому особі, яка відчужує цінні папери, встановити такий факт також
майже не можливо. Навіть за наявності побічних ознак, що свідчать про існу-
вання боргу (наприклад, наявність записів щодо приватних чи публічних обтя-
жень у Державному реєстрі прав на рухоме майно, наявність інформації в
Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації про відповідні судо-
ві рішення), достовірно перевірити таку інформацію без участі набувача цін-
них паперів неможливо. Крім того, взагалі не зрозуміло, чому встановлене
обмеження стосується саме сплати процентів за кредитом, однак не стосуєть-
ся, наприклад, факту неповернення кредиту в установлений кредитним дого-
вором строк. 

До зазначеного слід додати, що чинне законодавство України містить пев-
ний юридичний інструментарій, спрямований на захист прав та інтересів дер-
жави і кредитодавців потенційних набувачів цінних паперів, у т.ч. адміністра-
тивний (податкова застава, адміністративний арешт у податкових відносинах),
судові та ін., які забезпечують державі та кредитодавцям захист їх прав та
інтересів. 

По-трете, ані закон, ані нормативно-правові акти НКЦПФР2 не покладають
на торгівців цінними паперами, із залученням яких здійснюється переважна
більшість правовочинів з цінними паперами, функцій контролю за дотриман-
ням набувачем цінних паперів вимог норм частини 1 ст. 165 ГК України. Тобто
фактично ці обмеження адресовані набувачам цінних паперів та відповідно з
цим можуть бути застосовані лише ними особисто, а факт їх недотримання
може бути встановлений з боку сторонніх осіб лише аудиторами при прове-
денні аудиту набувачів цінних паперів або перевірки останніх з боку податко-
вих органів. 

По-четверте, закон не встановлює конкретних правових наслідків недотри-
мання набувачем цінних паперів вимог частини 1 ст. 165 ГК України. Як ціл-
ком слушно зазначає О. І. Онуфрієнко, навіть якщо і буде доведено, що суб’єкт
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господарювання придбав цінні папери за кошти, за які він не мав права їх при-
дбавати, правових підстав для визнання такої угоди недійсною чинне законо-
давство не містить3. 

Зазначене підтверджує й існуюча в Україні судова практика. Так, Вищий
господарський суд України у «Довідці про результати вивчення та узагальнен-
ня судової практики вирішення господарськими судами спорів, що пов’язані з
обігом цінних паперів за 2012–2013 роки» зазначив, що приписами ст. 165 ГК
України унормовано порядок розрахунків суб’єктів господарювання за при-
дбані цінні папери, а не заборони укладення договору купівлі-продажу цінних
паперів4. Такі ж висновки містить і рішення Вищого господарського суду
України у справах № 5006/15/88пд/20125, 5006/15/116пд/20126, 6/163пд7,
5010/29/2012-16/1-18/458 та ін. 

Зазначимо, що спроби обмежити придбання цінних паперів, зокрема, за
рахунок кредитних коштів, характерні для законодавства країн з перехідною
економікою, до яких належить і Україна. Так, у Російській Федерації з 1992 р.
діяла Інструкція Міністерства фінансів Російської Федерації від 06.07.1992 р.
«Про правила здійснення та реєстрації правочинів з цінними паперами»9.
Згідно з цим нормативно-правовим актом частка запозичених коштів, що залу-
чені для придбання цінних паперів, не може перевищувати 50 відсотків від
загальної вартості цінних паперів, що набуваються. Водночас, як зазначають
російські правознавці, незважаючи на тривалий строк дії цих норм, дієвого
механізму контролю їх дотримання встановлено не було10. 

З урахуванням наведеного можна дійти обґрунтованого висновку, що в
умовах відсутності в Україні контролю за дотриманням обмежень, встановле-
них частиною 1 ст. 165 ГК України, та за відсутності правових наслідків пору-
шення цих обмежень, таки обмеження є архаїчними, штучними, такими, що
містять лише потенційну загрозу стабільності господарського обороту, не
захищають належним чином прав та інтересів учасників ринку цінних паперів
і на практиці фактично не діють. 

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги те, що ЦК України не вста-
новлює аналогічних обмежень для учасників цивільних відносин, з метою уні-
фікації господарського законодавства з цивільним законодавством України
вважаємо за доцільне вилучити зі статті 165 ГК України названі спірні поло-
ження.
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Babaskin A. About separate problemslegal adjusting of acquisition of securities on
the legislation of Ukraine

In the article the author highlights certain aspects of civil and economic legal regulation
of the conclusion and implementation of agreements with securities. In spite of considerable
updating in recent years the legislation of Ukraine, the Economic code of Ukraine still con-
tain norms that are set for economic entities of the formal restrictions for the purchase of secu-
rities. According to the norms of part 1 of article 165 of the Commercial code of Ukraine busi-
ness entities can purchase securities mentioned in this Code, at the expense of funds at their
disposal after payment of taxes and interest for a Bank loan, unless otherwise provided by law.
Today is a special law otherwise provided. According to the author, these standards are not
applied in practice because of several reasons, among which we can mention: the existence of
objective difficulties in determining the moment at which there comes the non-payment of
taxes and/or interest on the loan, because of the significant amount of transactions with secu-
rities providing for payment on deferred or installment payment; the inability of a person,
which vdqwjo securities, reliably establish the fact of noncompliance with these norms by the
purchaser; the absence of a securities trader is responsible for carrying out the control of
observance by the purchaser of the securities of the above requirements of the Commercial
code of Ukraine; the absence in the law of specific legal consequences of non-compliance by
the acquirer of the securities of the above requirements of the Commercial code of Ukraine.
On the basis of the above the author concludes that the above restrictions are not applied in
practice, are archaic and artificial. Taking into account the fact that the Civilcode of Ukraine
does not establish such restrictions to the participants of civil relations, in order to harmonize
the legislation of Ukraine the author proposes to exclude from article 165 of the Commercial
code of Ukraine the above mentioned problematic provisions and proposed changes in article
5.1, 17 of the Law of Ukraine “On securities and stock market”.

Keywords: security, payments, interest, credit, taxes.
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ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА ЯК ФОРМА НЕТИПОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ: 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У статті аналізуються визначення поняття дистанційної роботи, критерії роз-
межування надомної праці та телероботи. Зроблено висновок, що використання в
роботі інформаційно-комунікаційних технологій є визначальною ознакою для розмежу-
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вання телероботи і надомної роботи. Тому поширення на телепрацівників норм трудо-
вого законодавства, які стосуються надомної праці, вважаємо некоректним. Повинен
бути застосований диференційований підхід до правового регулювання праці дистан-
ційних працівників і працівників-надомників. Зроблено висновок, що надомна робота не
є дистанційною, оскільки вона не здійснюється поза стаціонарним робочим місцем.
Робочим місцем працівника-надомника є його місце постійного або тимчасового пере-
бування. До того ж дистанційна робота обов’язково передбачає використання інфор-
маційних технологій.

Ключові слова: нетипова зайнятість, дистанційна робота, телеробота, надомна
праця, робоче місце.

Вишновецкая С. В. Дистанционная работа как форма нетипичной занятости:
проблемы правового регулирования

В статье анализируются определения понятия дистанционной работы, критерии
разграничения надомного труда и телеработы. Сделан вывод, что использование в
работе информационно-коммуникационных технологий является определяющим при-
знаком для разграничения телеработы и надомного труда. Поэтому распространение
на телеработников норм трудового законодательства, касающихся надомного труда,
считаем некорректным. Должен быть применен дифференцированный подход к право-
вому регулированию труда дистанционных работников и работающих на дому. Сделан
вывод, что надомный труд не является дистанционным, поскольку он не совершается
вне стационарного рабочего места. Рабочим местом надомного работника является
место его постоянного или временного пребывания. К тому же дистанционная рабо-
та обязательно предусматривает использование информационных технологий.

Ключевые слова: нетипичная занятость, дистанционная работа, телеработа,
надомный труд, рабочее место.

Vyshnovetska S. V. Remote Work as a Form of Atypical Employment: Problems of
Legal Regulation

Research of remote work as a legal category and mechanism of legal regulation of this
form of atypical employment has extraordinary value at present complex social and econom-
ic conditions of development of Ukraine. The remote work requires the proper legal regula-
tion. Currently, this form of atypical employment is not consolidated on legislative level. The
effective Labour Code of Ukraine and draft of the Labour Code of Ukraine do not contain the
“remote work” concept. Legal status of employees working remotely is not defined by the
draft of the Labour Code of Ukraine.

The article’s purpose is to determine legal nature of the remote work for the proper regu-
lation of this form of atypical employment.

Keywords: atypical employment, remote work, telework, home work, workplace.

Дослідження дистанційної роботи як юридичної категорії та механізму
правового регулювання цієї форми атипової зайнятості має надзвичайну цін-
ність у сучасних складних соціально-економічних умовах розвитку України.
Дистанційна робота потребує належної юридичної регламентації. Наразі ця
форма нетипової зайнятості не закріплена на законодавчому рівні, у проекті
Трудового кодексу України ця проблема взагалі проігнорована, правовий ста-
тус працівників, які працюють дистанційно, не визначено.

Проблематика правового регулювання дистанційної зайнятості була тією
чи іншою мірою предметом дослідження різних учених, серед яких:
І. А. Вєтухова, А. Є. Коркін, В. П. Кохан, І. В. Лагутіна, А. М. Лушніков,
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Н. Л. Лютов, О. В. Моцна, В. О. Носенко, О. С. Почанська, Б. А. Римар,
Я. В. Свічкарьова, К. Л. Томашевський, Р. І. Шабанов, М. А. Шабанова,
А. В. Юдін. Проте значна кількість проблем у зазначеній сфері залишається
нерозв’язаною і потребує ґрунтовного наукового дослідження, що й зумовило
вибір теми публікації.

Метою статті є визначення правової природи дистанційної роботи для
належного правового регулювання цієї форми нетипової зайнятості.

Насамперед необхідно проаналізувати поняття та виділити особливості
дистанційної роботи. У науковій літературі має місце констатація тотожності
понять «дистанційна робота», «віддалена робота», «надомна робота», «теле-
робота», на що вже нами зверталась увага1. Ні чинний КЗпП України, ні про-
ект ТК України не містять поняття «дистанційна робота».

Згідно зі ст. 312-1 ТК РФ дистанційною роботою є виконання визначеної
трудовим договором трудової функції поза місцем знаходження роботодавця,
його філії, представництва, іншого відокремленого структурного підрозділу
(включаючи розташовані в іншій місцевості), поза стаціонарним робочим міс-
цем, територією або об’єктом, які прямо або побічно перебувають під контро-
лем роботодавця, за умови використання для виконання цієї трудової функції
та для здійснення взаємодії між роботодавцем і працівником з питань, пов’яза-
них з її виконанням, інформаційно-телекомунікаційних мереж загального
користування, у тому числі мережі Інтернет 2.

У ТК Республіки Казахстан, прийнятому 15 травня 2007 р., у ст. 221-1
закріплене таке визначення: дистанційна робота є особливою формою здійс-
нення трудового процесу поза місцем розташування роботодавця із застосу-
ванням у процесі роботи інформаційних і комунікаційних технологій 3.
Незважаючи на дещо спрощене визначення дистанційної роботи порівняно з
визначенням, запропонованим російським законодавцем, її основними ознака-
ми є: 1) це робота поза місцем розташування роботодавця і 2) вона передбачає
використання інформаційно-телекомунікаційних мереж для виконання праців-
ником трудової функції і комунікацій з роботодавцем.

На думку А. В. Юдіна, дистанційна робота являє собою цілий спектр різ-
них форм діяльності поза традиційним офісом: від можливості інколи залиша-
тися вдома до роботи в офісі, де обладнані місця для співробітників, які періо-
дично заходять, від постійної роботи вдома до «мобільної» схеми організації
праці, що дає змогу працювати з будь-якої точки світу, включаючи дорогу4.

Поряд із цим у науковий обіг введено особливий термін «телеробота», який
передбачає, що ключова особливість таких трудових відносин полягає у вико-
ристанні комп’ютерної техніки. Тому прийнято навіть застосовувати поняття
«комп’ютерне надомництво»5. У зв’язку з цим поділяємо позицію
Н. Л. Лютова, що насправді визначальною особливістю такого роду трудових
відносин можна назвати не використання працівником комп’ютера і не зна-
ходження його в себе вдома, а виконання будь-якої роботи, пов’язаної з тією чи
іншою формою інформації, і виконання цієї роботи поза місцем знаходження
роботодавця. По суті, місце виконання роботи в цій ситуації може бути будь-
яким, і, відповідно, таку роботу навряд чи коректно називати надомництвом6.
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Надомна праця – різновид гнучкої форми організації праці, за якої робота,
обумовлена трудовим договором, виконується працівником вдома з викорис-
танням матеріалів, знарядь або засобів праці, що виділяються роботодавцем
або придбані за його кошти.

О. С. Почанська визначає надомну працю як роботу, виконувану за винаго-
роду надомником за місцем його проживання або в інших приміщеннях за його
вибором, але не у виробничих приміщеннях роботодавця, з метою виробниц-
тва товарів або послуг згідно з вказівками роботодавця, незалежно від того,
хто надає обладнання, матеріали або інші ресурси, що використовуються7.
Отже, виробництво товарів вдома працівником-надомником і відповідно те,
що результат надомної роботи має матеріальний характер, є, по суті, кваліфі-
куючими ознаками цієї форми організації праці.

Ю. М. Полтавець робить висновок, що терміни «телеробота» й «надомна
праця» не є рівнозначними, тому що надомники не завжди використовують
засоби інформації й інформаційні технології8.

А. М. Лушников вважає, що розмежування надомної праці та телероботи
можна здійснити за трьома критеріями: 1) зміст телероботи має переважно
інтелектуальний характер, а її результатом, як правило, є певний «програмний
продукт». Надомна праця цього обов’язку не передбачає; 2) використання
індивідуальних засобів зв’язку та телекомунікації (не завжди притаманно
будь-якому виду надомної праці, але застосовується в будь-якій телероботі),
що дає змогу, як приклад, роботодавцю отримати результати праці та звіт про
них; 3) розташування робочих місць (тільки житло для працівника-надомника,
дім чи інші місця – для телероботи)9. 

На думку Вітторіо Ді Мартіно та Лінди Вірт, феномен телероботи базуєть-
ся на трьох основних елементах: організації, розташуванні та технологіях. На
базі комбінації цих компонентів дефініція «телеробота» визначена ними як
робота, яка здійснюється в місці, віддаленому від центральних офісів або
виробничих приміщень, де працівник не має особистого контакту зі співробіт-
никами, але здатний спілкуватися з ними з використанням нових технологій. У
рамках цього широкого визначення телеробота може бути виконана «он-лайн»
(з прямим комп’ютерним зв’язком) або «автономно», вона може бути органі-
зована індивідуально або колективно, вона може являти собою всю або части-
ну роботи працівника10.

На рівні Європейського Союзу Європейською комісією і Європейським
об’єднанням профспілок і роботодавців (ETUC, UNICE, UEAPME, CEEP)
16 липня 2002 р. була укладена Європейська рамкова угода про телероботу.
У ст. 2 цієї Угоди визначено, що телеробота є однією з форм організації та/або
виконання роботи, з використанням інформаційних технологій, у контексті
трудового договору/відносин, де робота, яка також може бути виконана в при-
міщеннях роботодавця, здійснюється за межами цих приміщень на постійній
основі11.

Викладене дає підстави зробити висновок, що, по суті, телеробота є сино-
німом дистанційної роботи.
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Не можемо погодитися з позицією А. Є. Коркіна, який обґрунтовує, що
використання в роботі інформаційно-комунікаційних технологій або більш
кваліфікований характер праці (розумовий, а не фізичний) не надають праці
такої специфіки, що потребувала б диференціації правового регулювання,
встановлення різних правил для надомників і телепрацівників. Істотним
чином ці фактори не впливають на особливості відносин. Використання в
роботі інформаційно-комунікаційних технологій само по собі не тягне істотної
зміни характеру відносин між працівником і роботодавцем12. Вважаємо, що ця
ознака є кваліфікуючою для цієї форми трудових відносин і визначальною для
розмежування телероботи і надомної роботи. Тому повинен бути застосований
диференційований підхід до правового регулювання праці цих категорій пра-
цівників. У зв’язку з цим не можемо погодитися з твердженням Р. І. Шабанова
про те, що єдиним нормативно-правовим актом, який хоча б приблизно охоп-
лював трудові відносин з телероботи в Україні, є затверджене Держкомпраці
СРСР і Секретаріатом ВЦРПС ще 29 жовтня 1981 р. Положення про умови
праці надомників13. Вважаємо, що зазначене Положення зовсім не стосувало-
ся та й об’єктивно не могло стосуватися ніяких питань правового регулюван-
ня праці телепрацівників. І взагалі поширення на телепрацівників норм трудо-
вого законодавства, які стосуються надомної праці, вважаємо некоректним.

У проекті Трудового кодексу України надомній праці присвячена ст. 44,
зміст якої, зокрема, про те, що «порядок і строки забезпечення працівників, які
виконують роботу вдома, сировиною, матеріалами та напівфабрикатами, роз-
рахунків за виготовлену продукцію, відшкодування вартості матеріалів, виве-
зення готової продукції встановлюються трудовим договором»14 свідчить про
особливості надомної праці, відмінної від телероботи. Сфера застосування
надомної праці – це виробнича сфера, а також сфера окремих видів послуг у
системі побутового обслуговування населення, а не сфера комп’ютерних тех-
нологій. Традиційна надомна праця розглядається як праця невисокої кваліфі-
кації з використанням найпростішого обладнання.

У науці трудового права можна спостерігати тенденції трансформації
надомництва в поняття дистанційної праці.

Б. А. Римар слушно зауважує, що праця може бути або дистанційною, або
«стаціонарною» (у приміщеннях роботодавця або вдома). Цей автор надомну
роботу не вважає різновидом дистанційної15. Згідно зі Словником української
мови дистанційний – який здійснюється або діє на певній віддалі, дистанції16.
Отже, якщо точкою відліку є місцезнаходження роботодавця, то дистанційною
є й робота вдома. 

Не випадково протягом років у науці висловлювалась думка, що поняття
«надомна праця» слід замінити більш загальним поняттям дистанційної праці.
Водночас виходячи з визначення російського законодавця, надомна робота не
є дистанційною, оскільки вона не здійснюється поза стаціонарним робочим
місцем. Робочим місцем працівника-надомника є його місце постійного або
тимчасового перебування. До того ж дистанційна робота обов’язково передба-
чає використання інформаційних технологій.
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А. В. Крузе, досліджуючи робоче місце як категорію трудового права, роз-
межовує нестаціонарні й віддалені робочі місця. Нестаціонарними робочими
місцями автор вважає робочі місця працівників, робота яких пов’язана з
постійними переміщеннями в просторі. До віддаленої роботи, тобто роботи
поза виробничими приміщеннями чи місцем знаходження роботодавця,
А. В. Крузе відносить працю надомників і дистанційних працівників. Ці робо-
чі місця автор розмежовує за територіальним критерієм, зазначаючи, що робо-
чі місця надомників можуть бути створені тільки в конкретному жилому при-
міщенні, тоді як дистанційне місце виконання роботи може знаходитись де
завгодно за наявності технічної можливості зв’язку з роботодавцем, і таким
чином є просторово-невизначеним17. Виходячи із запропонованої класифіка-
ції, можна зробити висновок, що надомна робота є одночасно віддаленою і
стаціонарною роботою, оскільки не пов’язана з переміщеннями в просторі.
Очевидно є проблема у виборі критерію для класифікації.

На думку Н. Л. Лютова, важливе питання, яке повинно бути вирішене сто-
совно дистанційної праці в національному законодавстві, – це поширення
норм трудового права навіть на тих дистанційних працівників, які формально
не укладали трудові договори, але перебувають в економічній залежності від
роботодавця. Під такою залежністю слід розуміти той факт, що замовлення з
боку того чи іншого «дистанційного роботодавця» складають основні засоби
існування для працівника і його сім’ї18. Вважаємо, що дистанційна робота
повинна регулюватись виключно трудовим законодавством, тому ця нетипова
форма зайнятості нагально потребує належної правової регламентації в проек-
ті ТК України.
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Vyshnovetska S. V. Remote Work as a Form of Atypical Employment: Problems of
Legal Regulation

Research of remote work as a legal category and mechanism of legal regulation of this
form of atypical employment has extraordinary value at present complex social and econom-
ic conditions of development of Ukraine. The remote work requires the proper legal regula-
tion. Currently, this form of atypical employment is not consolidated on legislative level. The
effective Labour Code of Ukraine and draft of the Labour Code of Ukraine do not contain the
“remote work” concept. Legal status of employees working remotely is not defined by the
draft of the Labour Code of Ukraine.

The article’s purpose is to determine legal nature of the remote work for the proper regu-
lation of this form of atypical employment.

In the article an author analyzes the remote work definitions consolidated in Russian leg-
islation and scientific literature, as well as telework definition in the European Framework
Agreement on Telework, separation of home work and telework.

The author researches home work, i.e. when work is performed by the employee at home
under the proper labour contract, and he/she uses working materials, tools or means provided
by the employer or purchased for the employer’s costs. The author makes a conclusion that
the essentially qualifying signs of such form of work organization are production of goods at
home by home worker and therefore that the result of home work has material nature.

It is concluded that using at work information and communication technologies is crucial
to separation of telework and home work. Therefore, at the author’s point of view, using the
norms of labour legislation on regulation of home work concerning the teleworkers is incor-
rect. The scope of home work application is production area and the area of certain types of
services in the community services system, but not the area of computer technologies.
Traditional home work is seen as low-qualified work that uses simple equipment. Therefore,
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there should be applied the differentiated approach to the legal regulation of work of remote
workers and home workers.

It is concluded that home work is not remote work as it is not performed out of the sta-
tionary workplace. The home worker’s workplace is his/her permanent or temporary resi-
dence. Besides, remote work necessarily involves using information technologies. The author
considers that remote work should be regulated solely by the labour legislation, so this atypi-
cal form of employment urgently requires proper legal regulation by the draft of the Labour
Code of Ukraine.

Keywords: atypical employment, remote work, telework, home work, workplace.

УДК 349.2
Я. В. СІМУТІНА,

кандидат юридичних наук

ЗМІНА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ: 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

Стаття присвячена теоретичним і практичним проблемам правового регулюван-
ня зміни трудового договору. Розглядається поняття зміни трудового договору як ста-
дія у динаміці трудових правовідносин та як юридичний акт. Зроблено висновок про
недоцільність вживання в категоріальному апараті галузі трудового права терміна
«новація» на позначення випадків зміни трудового договору. Окрема увага приділяєть-
ся дослідженню поняття, видів та процедури переведень як одного з найпоширеніших
видів зміни трудового договору. Вказується на існуючі проблеми, пов’язані зі зміною
трудового договору у практиці правозастосування та запропоновані шляхи їх вирішен-
ня.

Ключові слова: трудовий договір, трудові правовідносини, зміна, переведення,
переміщення, зміна істотних умов праці

Симутина Я. В. Изменение трудового договора: теоретические и практические
проблемы

Статья посвящена теоретическим и практическим проблемам правового регули-
рования изменения трудового договора. Рассматривается понятие изменения трудо-
вого договора как стадия в динамике трудовых правоотношений и как юридический
акт. Сделан вывод о нецелесообразности применения в категориальном аппарате тру-
дового права термина «новация» для обозначения случаев изменения трудового догово-
ра. Отдельное внимание уделяется исследованию понятия, видов и процедуры перево-
дов как одного из наиболее распространенных видов изменения трудового договора.
Указывается на существующие проблемы, связанные с изменением трудового догово-
ра в практике правоприменения и предложены пути их решения.

Ключевые слова: трудовой договор, трудовое правоотношение, изменение, пере-
вод, перемещение, изменение существенных условий труда

Simutina I. The transformation of the employment contract: the theoretical and
practical problems

The article is devoted to the theoretical and practical problems of legal regulation
changes in the employment contract. The concept of the employment contract transformation
is studied. It is considered as a stage in the dynamics of the employment relationship, in which
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some changes in the rights and responsibilities of worker and the employer are happening.
The transformation of the employment agreement is also considered in the subjective aspect
as its parties act, aimed at the change of certain rights and obligations. The conclusion of
inappropriate use term “innovation” to describe cases of change of employment contract in
the field of labor law is made. Special attention is given to research concepts, types and pro-
cedures transfers as one of the most common types of changes in the employment contract.
The article indicates the current problems associated with the change of the employment con-
tract in the practice of law and proposes solutions.

Keywords: employment contract, the employment relationship, change, transfer, move,
change the essential working conditions

Трудові правовідносини характеризуються стабільністю та визначеністю
трудових прав і обов’язків їх суб’єктів – працівника та роботодавця. Водночас
за своєю природою вони є динамічними і протягом свого існування можуть
змінюватися у разі настання тих чи інших юридичних фактів, передбачених у
законодавстві. 

Проблеми правового регулювання зміни трудового договору були предме-
том дослідження багатьох учених трудового права, зокрема, Л. Бугрова,
Г. Гончарової, А. Долової, В. Жернакова, Ю. Кернякевич, П. Пилипенка,
А. Юшко та ін. Однак через свою дискусійність і неоднозначність ці питання
залишаються актуальними й потребують подальших наукових розробок, що
зумовило основну мету цієї статті.

Як справедливо наголошує Л. Бугров, трудові договори, як особливі право-
ві «інструменти», не можуть не бути пластичними. На їх динаміку здатні впли-
вати як зовнішні (щодо договору) обставини: зміни в економіці, оновлення в
нормах права та багато інших, так і внутрішні детермінанти, що полягають у
зміні суті волі сторін взаємно чи окремо. Причин для цього може бути багато.
Одні причини (підвищення рівня освіти працівника, економічна недоцільність
певної роботи тощо) можуть вимагати постійних (поки діє трудовий договір)
змін у ньому. Інші (надзвичайні обставини, вагітність тощо) зумовлюють зміну
трудового договору на певний час. У будь-якому разі трудове право повинно
такі можливості надавати1.

Незважаючи на те, що у чинному законодавстві України відсутнє поняття
«зміна трудового договору», у науці трудового права воно активно вживається.
У проекті Трудового кодексу України (реєстр. № 1658) також закріплена окре-
ма глава під назвою «Зміна умов трудового договору»2.

Як стадія у динаміці трудових правовідносин зміна трудового договору є
певним етапом у розвитку трудових правовідносин, на якому відбувається
зміна прав та обов’язків працівника і роботодавця, передбачених умовами тру-
дового договору. Особливістю стадії зміни трудових правовідносин, на яку
звернула увагу А. Долова, на відміну від стадій виникнення та припинення, є
її факультативність3, адже не виключені випадки, коли трудові правовідноси-
ни, особливо нетривалі, можуть весь час проіснувати у незмінному вигляді.
Зміну трудового договору розглядають також у суб’єктивному аспекті як дії
його сторін, спрямовані на перетворення певних прав і обов’язків.  

233РОЗДІЛ 4 • Актуальні проблеми цивільного та трудового права



Очевидно, що зміна трудового договору повинна відбуватися за певними
правилами, передбаченими трудовим законодавством. Виходячи з того, що дії
сторін, спрямовані на зміну трудового договору, є юридичними актами та без-
посередньо пов’язані з волевиявленням сторін, вони повинні відповідати
вимогам законодавства як за формою, так і за змістом. У свою чергу, чітке та
однозначне закріплення підстав для зміни трудового договору виступає гаран-
тією від неправомірних дій сторін. 

На сьогодні, виходячи з аналізу норм ст. 32, 33 і 34 Кодексу законів про
працю України (далі – КЗпП України), способами зміни трудового договору є:
а) переведення на іншу роботу; б) переміщення; в) зміна істотних умов праці.
Проте відсутність у Кодексі  визначення як власне самих понять, так і чітко
регламентованої процедури  здійснення таких змін негативно відбивається на
правозастосовній практиці.  

У науковій літературі на позначення випадків зміни трудового договору
стали вживати термін «новація»4. Основні положення про новацію протягом
тривалого часу розроблялися у цивілістичній доктрині. У сучасному цивільно-
му праві новація розглядається насамперед як спосіб припинення зобов’язан-
ня, адже в Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) новація закріплена
в главі 50 «Припинення зобов’язання». Відповідно до ч. 2 ст. 604 Кодексу
зобов’язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного
зобов’язання новим зобов’язанням між тими ж сторонами (новація)5. Отже,
по-перше, новація спрямована саме на заміну первісного зобов’язання новим,
а не на зміни в існуючому. По-друге, вона характеризується подвійною право-
вою природою, адже є одночасно підставою припинення одних зобов’язальних
правовідносин та підставою для виникнення нових між тими ж сторонами.
Таким чином, якщо виходити з поняття новації, яке сприйняте цивілістичною
наукою, то навряд чи воно повною мірою може бути застосоване для позна-
чення зміни трудового договору, а тому, на нашу думку, запровадження його до
категоріального апарату галузі трудового права є недоцільним.

Найпоширенішим видом зміни трудового договору були і залишаються
переведення. Через брак законодавчого визначення дефініцію цього поняття
«сформулював» Пленум Верховного Суду України. Зокрема, у п. 31 постанови
«Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9
зазначено, що переведенням на іншу роботу вважається доручення працівни-
кові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній
трудовим договором. На думку професора П. Пилипенка, у даному визначенні
Пленум Верховного Суду припустився помилки, адже з диспозиції норми, яка
міститься у ст. 32 КЗпП України, можна зробити висновок, що переведенням
на іншу роботу, яке потребує згоди працівника, є доручення йому роботи, що
не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, а також зміна інших (крім
робочого місця) істотних умов трудового договору, якщо при цьому не відбу-
лися зміни в організації виробництва і праці6.

У доктрині трудового права існують переважно подібні підходи до визна-
чення поняття переведення на іншу роботу. Так, професори С. Прилипко,
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О. Ярошенко визначають цей термін як будь-яку зміну (а) трудової функції
(спеціальності, кваліфікації чи посади) працівника, (б) місця роботи, а також
(в) обумовлених угодою сторін умов трудового договору, що не були виклика-
ні змінами в організації виробництва і праці7. Н. Болотіна, Г. Чанишева під
переведенням розуміють будь-яку зміну трудової функції працівника, а також
зміну інших умов трудового договору, обумовлених угодою сторін, які не були
викликані загальними змінами в організації виробництва і праці на підприєм-
стві і вимагають згоди працівника8. Ю. Кернякевич під переведенням праців-
ника на іншу роботу пропонує визначати доручення працівникові виконання
іншої постійної чи тимчасової роботи, виконання якої не було обумовлено при
укладенні трудового договору9. Видається, що таке визначення є не зовсім вда-
лим, оскільки виконання працівником тимчасової або постійної роботи, не
передбаченої трудовим договором, може мати місце у різних випадках, зокре-
ма за суміщенням тощо. Крім того, воно не відображає важливих ознак, при-
таманних правовій категорії переведення на іншу роботу.

Виходячи з норми ч. 1 ст. 32 КЗпП, окрім переведення працівника на іншу
роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, різновидами переве-
день можуть також бути переведення працівника на роботу на інше підприєм-
ство, в установу, організацію або в іншу місцевість, у тому числі разом з під-
приємством, установою, організацією.

Переведення працівника на роботу на інше підприємство, тобто до іншого
роботодавця, також на сьогодні закріплене у п. 5 ст. 36 КЗпП як підстава для
припинення трудового договору, а не зміни його умов. У зв’язку з цим слід під-
тримати пропозицію Ю.В. Кернякевич щодо необхідності вилучення з КЗпП
України поняття «переведення працівника на інше підприємство, установу,
організацію», адже воно не характеризує зміну умов трудового договору, а
засвідчує факт зміни суб’єктного складу договірних відносин і припинення
трудового договору10.

Застосування наведеної вище норми в частині переведень працівника на
роботу в іншу місцевість ускладнене на сьогодні відсутністю у КЗпП України
визначення поняття «інша місцевість». Автори Науково-практичного комента-
ря до законодавства України про працю вважають, що при вирішенні цього
питання «здається допустимим керуватися тим розумінням місцевості, що
дане в постанові Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації при
переїзді на роботу в іншу місцевість», відповідно до п. 1 якої інша місцевість –
це інший населений пункт11. На думку авторів «Курсу порівняльного трудово-
го права» за редакцією А. Мацюка, «даючи відповідь на питання, що таке
«інша місцевість», треба виходити з того, що, як правило, люди мешкають у
населених пунктах, тобто у місцях компактного, організованого, впорядкова-
ного та благоустроєного проживання… Таким чином, під цим терміном у тру-
довому праві слід розуміти територію, яка знаходиться поза межами адмініс-
тративно-територіальної одиниці, до якої віднесено підприємство, установу,
організацію»12.

Отже, переведення на роботу в іншу місцевість може бути двох видів і
повинно відбуватися тільки за згодою працівника. Першим різновидом є пере-
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ведення в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією.
Слід зауважити, що згідно з п. 6 ст. 36 КЗпП відмова працівника від такого
переведення є підставою для припинення трудового договору.

Останнім часом випадки переведення працівників в іншу місцевість разом
з підприємством, установою, організацією почастішали у зв’язку зі складною
ситуацією на сході нашої країни. Наприклад, згідно з наказами Міністерства
юстиції України «Про переміщення органів та установ юстиції Донецької та
Луганської областей» від 25 листопада 2014 р. № 246/7 та № 247/713, зважаю-
чи на те, що на території окремих населених пунктів Луганської та Донецької
областей територіальні органи та установи юстиції тимчасово не здійснюють
або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, Головне управління
юстиції у Луганській області переміщено до м. Сєверодонецька Луганської
області, а Головне управління юстиції у Донецькій області – до
м. Краматорська Донецької області. У зв’язку з переміщенням відповідних
органів та установ всім працівникам Головного управління юстиції у
Луганській та Донецькій областях, підпорядкованих територіальних органів та
установ юстиції, запропонувати переведення на роботу в іншу місцевість
разом із відповідним органом або установою юстиції, одночасно попередивши
про наступне звільнення на підставі п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП у разі відмови від
переведення на роботу в іншу місцевість разом із органом або установою.

Другим різновидом є переведення працівника до структурних підрозділів
підприємства, що знаходяться в іншій місцевості. Щодо останнього, то на
практиці можуть виникати питання про розмежування цього виду переведен-
ня працівника та відрядження, адже законодавство про працю на сьогодні не
дає щодо цього чітких критеріїв. Вбачається, що одним з основних критеріїв
для такого розмежування має бути постійність або тимчасовість виконання
працівником роботи в іншій місцевості та його тривалість.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 КЗпП не вважається переведенням і не потребує
згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, орга-
нізації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місце-
вості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціаль-
ності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або
уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, про-
типоказану йому за станом здоров’я. Виходячи зі змісту цієї норми, можна зро-
бити висновок, що визначення в трудовому договорі конкретного робочого
місця, структурного підрозділу, механізму, агрегату не має юридичного зна-
чення, оскільки роботодавцеві надано право ці умови змінювати в односто-
ронньому порядку.

Як слушно зазначають автори Науково-практичного коментаря до законо-
давства України про працю, така редакція ч. 2 ст. 32 КЗпП істотно зачіпає
інтереси працівника. «Уклавши трудовий договір про роботу водієм легкового
автомобіля, він незабаром може виявитися шофером вантажівки (якщо це від-
повідає його кваліфікації). Молода людина, прийнята в торгове підприємство
на роботу продавцем побутової техніки, незабаром може стати продавцем
білизни. Не перешкоджає реалізації прав власника на переміщення працівни-
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ків з одного структурного підрозділу в інший і п. 2.14 Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, що передбачає внесення в трудову
книжку запису про прийняття на роботу із зазначенням структурного підроз-
ділу, дільниці, виробництва), адже реалізація права власника, встановленого
законом, не може бути заблокована підзаконним актом»14.

Слід погодитися з П. Пилипенком у тому, що проблема переміщення пра-
цівників, що відбувається без їхньої згоди, потребує переосмислення в умовах
ринкової економіки з метою посилення гарантій трудових прав найманих пра-
цівників15. Отже, якщо робоче місце чи структурний підрозділ були обумов-
лені сторонами при укладенні трудового договору, вони набувають характеру
істотних, і їх зміна в подальшому не може відбуватися лише за одноосібним
рішенням роботодавця без згоди працівника. Переміщенням, що може бути
здійснене без згоди працівника, є зміна робочого місця працівника, якщо воно
не було обумовлене в трудовому договорі, яка здійснюється без зміни істотних
умов праці.

Законодавче регулювання такої категорії трудового права, як істотні умови
праці, на сьогодні є недостатньо чітким та однозначним, що призводить до
непорозумінь у правозастосовній практиці. Як слушно зазначає А. Юшко, в
українському законодавстві поняття істотних умов праці є оціночним, оскіль-
ки воно не конкретизоване законодавцем та уточнюється щоразу в процесі
правозастосування. Тому в разі виникнення потреби змінити істотні умови
праці власник чи уповноважений ним орган повинен узгодити це питання з
кожним працівником, адже одна й та ж умова праці для одного з них може бути
істотною, а для іншого – ні16.

Аналіз судової практики і наукових дискусій, що точаться навколо цього
питання, дає підстави дійти висновку, що без чітко встановленого на законо-
давчому рівні поняття істотних умов праці неможливо визначити ознаку чи
критерій, що уможливив би відокремлення істотних умов праці від усіх інших
умов праці. З огляду на це пропонуємо визначити поняття «істотні умови
праці» як обов’язкові та факультативні умови трудового договору, які були
визначені між працівником та роботодавцем у трудовому договорі, а також
умови праці, встановлені законодавством, колективним договором, локальни-
ми нормативними актами на день укладення трудового договору.

Чимало проблем на сьогодні виникає при практичному застосуванні ч. 3
ст. 32 КЗпП, згідно з якою у зв’язку зі змінами в організації виробництва і
праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією
ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці –
систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або ска-
сування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і най-
менування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше
ніж за два місяці.

Отже, роботодавець має право змінювати істотні умови праці працівника
лише у разі змін в організації виробництва і праці, а також при збереженні спе-
ціальності, кваліфікації та посади працівника. Водночас застосування цієї
норми ускладнює відсутність чіткого визначення поняття «зміни в організації
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виробництва і праці». Слід зауважити, що цей термін згадується також у ст. 40
КЗпП України, яка встановлює підстави розірвання трудового договору з іні-
ціативи роботодавця, де у п. 1 зазначено, що трудовий договір, укладений на
невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення стро-
ку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним
органом у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі лікві-
дації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, устано-
ви, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Постанова Пленуму Верхового Суду України № 9 від 6 листопада 1992 р.
«Про практику розгляду трудових спорів» у п. 10 доповнює зміст поняття
«зміни в організації виробництва і праці» і відносить, як приклад, до таких
змін: раціоналізацію робочих місць, введення нових форм організації праці, у
тому числі перехід на бригадну форму організації праці, впровадження пере-
дових методів, технологій тощо.

Під змінами в організації виробництва і праці М. Балюк і Г. Гончарова
розуміють об’єктивно необхідні дії роботодавця, зумовлені, за загальним пра-
вилом, впровадженням нової техніки, нових технологій, удосконаленням
структури підприємства, установи, організації, режиму робочого часу, управ-
лінської діяльності, що спрямовані на підвищення продуктивності праці,
поліпшення економічних та соціальних показників, запобігання банкрутству і
масовому вивільненню працівників та збереження кадрового потенціалу в
період тимчасових зупинок у роботі та приватизації, створення безпечних
умов праці, поліпшення санітарно-гігієнічних умов17.

На сьогодні недостатньо врегульованою слід визнати процедуру офор-
млення переведень працівників на іншу роботу. Закон не дає відповіді на
питання, як повинна бути виражена згода працівника на переведення, чи
можна вважати переведенням фактичне виконання працівником іншої роботи
за аналогією з укладенням трудового договору шляхом фактичного допуску
працівника до роботи та ін.?

Оскільки саме письмові документи чітко демонструють волю учасників
тієї чи іншої процедури, на нашу думку, угода сторін про зміну умов трудово-
го договору однозначно повинна мати письмову форму. На практиці, як прави-
ло, процедура переведення полягає у поданні працівником відповідної пись-
мової заяви на ім’я роботодавця щодо переведення та видання наказу робото-
давцем про переведення з наданням його для ознайомлення працівникові під
розпис. Водночас, якщо трудовий договір укладений у письмовій формі, лише
заяви працівника та видання наказу роботодавця недостатньо. У такому випад-
ку сторонам необхідно складати спільний документ у вигляді додаткової угоди
до трудового договору, який був би належним доказом відповідних змін.
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Simutina I. The transformation of the employment contract: the theoretical and
practical problems

The article is devoted to the theoretical and practical problems of legal regulation chan-
ges in the employment contract. The concept of the employment contract transformation is
studied. It is considered as a stage in the dynamics of the employment relationship, in which
some changes in the rights and responsibilities of worker and the employer are happening.
The transformation of the employment agreement is also considered in the subjective aspect
as its parties act, aimed at the change of certain rights and obligations. A feature of the stage
of change of labor relations, in contrast to the stages of origin and termination, it is optional,
it is not excluded the cases when labor relationship, especially short-lived, can exist intact.

It is obvious that the change of the employment contract must occur according to certain
rules stipulated by labor legislation. Based on the fact that the actions of the parties aimed at
changing the labor contract, are legal acts directly related with the will of the parties, they
should meet the legal requirements in form and content. In turn, a clear and unambiguous
fixing of grounds for changing employment contract acts as a guarantee against improper
actions of the parties.

The conclusion of inappropriate use term “innovation” to describe cases of change of
employment contract in the field of labor law is made. 
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Special attention is given to research concepts, types and procedures of transfers as one
of the most common types of changes in the employment contract. It is noted the difference
between the concept of transfer and гelocation of employee.

The concept of relocation of employees that occurs without their consent, requires rethin-
king in the context of a market economy with the aim of strengthening the guarantees of
employees’ labor rights. Therefore, if the workplace or a structural unit were contemplated by
the parties when concluding the employment contract, they assume the character of substan-
tial and changing them later may not only occur at the sole discretion of the employer witho-
ut the employee’s consent. A relocation that can be made without the consent of the employee,
is the changing workplace of the employee, if it was not stipulated in the employment contract,
which is carried out without changing its essential conditions.

Because written documents clearly demonstrate the will of the parties of a procedure, in
our opinion, the agreement of the parties modifying the terms of the employment contract must
be in writing.

The article indicates the current problems associated with the change of the employment
contract in the practice of law and proposes solutions.

Keywords: employment contract, the employment relationship, change, transfer, move,
change the essential working conditions.
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кандидат юридичних наук

КОНЦЕПЦІЯ КОМПЛЕКСНИХ ПЕНСІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН 
ЧИ КОНЦЕПЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПРАВОВІДНОСИН 

У ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ: 
ПРОБЛЕМА ТЕОРІЇ ЧИ ВИМОГА ЧАСУ

У статті проаналізовано сучасний стан наукових пошуків у частині теорії пенсій-
ного забезпечення. Обґрунтовано думку, що існуюча концепція комплексних пенсійних
правовідносин не відповідає вимогам часу та потребує свого перегляду. Розроблено та
доведено необхідність про запровадження у межах наукових досліджень пенсійного
забезпечення концепції комплексу правовідносин у пенсійному забезпеченні. У межах
названої концепції пропонується виділяти: пенсійно-страхові правовідносини, які
покликані забезпечувати права на пенсію, через механізм страхування; процедурно-
організаційні, які, виконуючи обслуговуючу функцію, сприяють підтвердженню пенсій-
ної правоздатності; пенсійно-забезпечувальні правовідносини, через які й відбувається
пенсійне забезпечення – виплата пенсії. Додатково в науковий обіг запроваджуються
дві стадії пенсійного процесу серед яких: процесуально-захисні та виконавчі (постпро-
цесуальні) правовідносини.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійні правовідносини, правовідносини у
пенсійному забезпеченні.

Шумило М. М. Концепция комплексного пенсионного правоотношения или
концепция комплекса правоотношений в пенсионного обеспечении: проблема тео-
рии или требование времени
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В статье проанализировано современное состояние научных изысканий в части
теории пенсионного обеспечения. Обосновано мнение, что существующая концепция
комплексного пенсионного правоотношения не соответствует требования времени и
нуждается в своем пересмотре. Разработано и обосновано необходимость внедрения
в пределах научных исследований пенсионного обеспечения концепции комплекса право-
отношений в пенсионном обеспечении. В пределах названой концепции следует выде-
лять: пенсионно-страховые правоотношения, призванные обеспечивать право на пен-
сию, через механизм страхования; процедурно-организационные, исполняющие обслу-
живающую функцию, способствуют подтверждению пенсионной правоспособности;
пенсионно-обеспечительные правоотношения, благодаря которым и происходит пен-
сионное обеспечение – выплата пенсии. Дополнительно в научный оборот внедряется
две стадии пенсионного процесса среди которых: процессуально-защитные и исполни-
тельные (постпроцессуальные) правоотношения.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионные правоотношения, право-
отношения по пенсионному обеспечению.

Shumylo M. The concept of complex pension legal relationship or the concept of com-
plex legal relations in pension provision: problem of theory or time requirement

The aim of this study is to introduce into scientific use a qualitatively new concept of the
complex of legal relationships in pension provision instead of the dominant today concept of
complex legal relationships in the pension system. It is about the need to change the scientif-
ic tools for the study of legal phenomena that are in the pension system. Sporadic study of cer-
tain types of pension provision from the point of view of normativism today cannot answer the
question about the effectiveness of pension provision and prospects for its development. That’s
why the need for rethinking of the approaches to the study of legal relationships in this area
appeared. It was repeatedly stressed that the right to a pension, provided by the Constitution
of Ukraine and the relevant legislation is neither absolute nor non-equivalent benefit as it was
before the introduction of pension insurance. The point is that provided the alimentary pen-
sion system existed, where persons could exercise their right to retire without taking part in
pension insurance, and pension capacity was obtained only in the event of social risk or hav-
ing achieved retirement age, under such conditions we can speak about the validity of the con-
cept of the complex pension legal relationship.

Key words: pension provision, legal relationships in the pension system, legal
relationships in pension provision.

Теорія пенсійного забезпечення загалом і пенсійних правовідносин зокре-
ма в умовах динамічності пенсійного законодавства набуває особливої акту-
альності. Зміна підходів до розуміння пенсійного забезпечення у правовій
системі України, дедалі більша атономізація пенсійного законодавства, його
проникання у інші галузі права, без сумніву, ставлять перед сучасною укра-
їнською наукою низку нових питань, а також необхідність перегляду устале-
них правових концепцій, які сьогодні домінують.

Проблема теорії правовідносин у пенсійному забезпеченні неодноразово
ставала предметом наукових досліджень, до когорти науковців, які розробляли
ці питання належать вчені різних країн, серед яких: Н. Б. Болотіна, Н. М. Хуто -
рян, С. М. Прилипко, П. Д. Пилипенко, С. М. Синчук, О. І. Кульчицька,
Т. В. Красильнікова, Е. Г. Тучкова, О. Є. Мачульська, М. Ю. Фьодорова,
С. М. Сільченко, Т. О. Постовалова, Х. Т. Мєлєшко, Р. Пацуд, К. Антонов,
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А. Ванасіньскі, В. Мушальскі, Г. Тавітс та ін. Проте більшість названих учених
дотримуються класичної позиції щодо місця та характеру правовідносин у
пенсійному забезпеченні. Саме таке сприйняття правовідносин приводить до
необхідності перегляду або відходу від домінуючих концепцій у науці права
соціального забезпечення загалом та пенсійного забезпечення зокрема. 

Концепція комплексних пенсійних правовідносин була закладена класика-
ми радянської науки права соціального забезпечення, серед яких такі учені, як:
В. С. Андрєєв, О. Д. Зайкін, Р. І. Іванова, Я. М. Фогель, Т. М. Кузьміна,
В. А. Ачаркан, ця ж ідея і сьогодні має послідовників як в Україні, так і за її
межами. Йдеться про те, що, аналізуючи пенсійне забезпечення, правовідно-
сини, які складаються в ньому визначали як пенсійні. Насамперед це зумовле-
но тим, що пенсія – це об’єкт правовідносин. Проте необхідно зазначити, що
вже тоді були зроблені перші спроби виокремити поряд з пенсійними інші пра-
вовідносини – передпенсійні, процедурні, процесуальні. 

Прикладом наведеного є те, що переважна більшість науковців визнають
моментом виникнення пенсійних правовідносин – початок пенсійних виплат.
Такий підхід зберігся і при визначенні моменту виникнення інших видів соці-
альних виплат. Усі ж інші правовідносини визначаються похідними, додатко-
вими, факультативними, обслуговуючими тощо. Пенсійні правовідносини кла-
сифіковані на три основні групи: за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою
годувальника. Наукові дослідження теж зосередилися на вивченні їх саме з
позиції виду пенсії. Концепція комплексних правовідносин ґрунтується на
тому, що є головне, провідне правовідношення – виплата пенсії, оскільки саме
вона і є причиною виникнення решти правовідносин. Такий підхід має сенс,
проте з сучасних позицій, очевидно, потребує не тільки уточнення, а й пере-
осмислення, щодо його раціональності сьогодні. 

За умови існування аліментарної системи пенсійного забезпечення, коли
особи могли реалізувати своє право на пенсію, не беручи участі у пенсійному
страхуванні, а пенсійна правоздатність набувалася тільки у випадку виникнен-
ня соціального ризику чи досягнення пенсійного віку, за таких умов, можна
говорити про обґрунтованість концепції комплексних пенсійних правовідно-
син.

Метою цього дослідження є впровадження у науковий обіг якісно нової
концепції комплексу правовідносин у пенсійному забезпеченні замість домі-
нуючої сьогодні концепції комплексних правовідносин у пенсійному забезпе-
ченні. Йдеться про необхідність зміни наукового інструментарію для вивчення
тих правових явищ, які є у пенсійному забезпеченні. Спорадичне дослідження
окремих видів пенсійного забезпечення з позицій нормативізму сьогодні не
може дати відповідь на запитання щодо ефективності пенсійного забезпечен-
ня та перспектив його розвитку. Саме тому виникла необхідність у переосмис-
ленні підходів до вивчення правовідносин у цій сфері. 

Неодноразово наголошувалося, що право на пенсію, яке передбачене
Конституцією України та відповідними законодавчими актами, не є абсолют-
ним, більше того, воно не є аліментарним правом, як це було до запроваджен-
ня пенсійного страхування. Право на пенсію – це можливість, яка надається
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правовими нормами захистити себе від втрати прибутку у майбутньому. Крім
цього, щоб ліквідувати залежність від держави, пропонується механізм стра-
хування. Розмір пенсії конкретної особи залежить не від рішень органів вико-
навчої влади чи наповнення державного бюджету, як це, наприклад, є у випад-
ку виплати соціальної допомоги, а від особистого внеску застрахованого. У
цьому аспекті вбачаємо суттєвий елемент автономії пенсійного забезпечення
від соціального забезпечення. 

Переконані, що настав час досліджувати правовідносини крізь призму
застосування правових норм, яке можна назвати пенсійним процесом від
моменту забезпечення права, яким є пенсійне страхування, оформлення кон-
кретного виду пенсії і здійснення права (початок пенсійної виплати). Якщо ж
на якомусь етапі виникають труднощі, то можливі додаткові стадії у формі
захисту права на пенсію в судовому порядку та відновлення порушеного права
шляхом виконання рішення суду. Усі ці стадії незалежно від виду пенсійного
забезпечення супроводжують окремі групи правовідносин, які мають власну
мету, метод правового регулювання. Йдеться про існування комплексу право-
відносин у пенсійному забезпеченні, а саме: пенсійно-страхові, процедурно-
організаційні, пенсійно-забезпечувальні, процесуально-захисні та виконавчі
(постпроцесуальні). Наведені правовідносини одночасно є стадіями пенсійно-
го процесу, який вибудуваний на основі стадій реалізації особою права на 
пенсію. 

Першою та ключовою стадією пенсійного процесу є пенсійне страхування,
за допомогою якого і забезпечується право на пенсію, без якого це право не
може виникнути a priori. Пенсійне страхування – це особливий вид соціально-
економічного, особистого страхування, що базується на засадах загально-
обов’язковості та добровільності, об’єктом якого є пенсійно-страховий випа-
док, настання якого дає право особі на отримання пенсійної виплати. 

Пенсійно-страхові відносини можна розглядати через призму волевиявлен-
ня суб’єкта. Таким чином, пенсійно-страхові правовідносини можна поділити
на загальнообов’язкові та добровільні, перші включають ті, що виникають з
норм закону – нормативні, а також добровільні, що виникають з цивільного
договору. Йдеться про те, що пенсійно-страхові правовідносини поділяються
на дві групи: (1) ті, що виникають з волевиявлення сторін та їх рівності при
регулюванні взаємовідносин та (2) ті, що виникають за умов зобов’язання
особи, нормативної визначеності, тобто відсутності волевиявлення, на засадах
субординації. Іншими словами, це – класичний критерій поділу права на пуб-
лічне і приватне. Беручи за основу такий підхід, пенсійно-страхові відносини
можна класифікувати на добровільні (приватні) та загальнообов’язкові (пуб-
лічні). 

Під пенсійно-страховими правовідносинами розуміємо різновид особи-
стих страхових відносин, які є загальнообов’язковими і визначаються законом.
Йдеться про пенсійне страхування у солідарній системі (загальне та спеці-
альне пенсійне забезпечення), яке ґрунтується на обов’язку громадян України
брати участь у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні,
що визначає ст. 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-
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сійне страхування». Порядок страхування, розмір внесків регулює Закон
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування»1 від 8 липня 2010 р. № 2464. Варто зауважити, що реа-
лізація правових норм у пенсійному страхуванні не відбувається сама по собі,
а для досягнення відповідних цілей, які визначені законодавством.

Головною метою пенсійно-страхових правовідносин є забезпечення права
на пенсію, а без наявності страхового стажу, як уже неодноразово наголошу-
валося, особа не може реалізувати конституційне право на пенсію. Якщо в
особи такого стажу немає, то вона не має права на пенсію і отримує щомісяч-
ну державну соціальну допомогу на умовах, визначених Законом України
«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам»2 від 18.05.2004 р. № 1727. Розкриваючи мету цього різновиду пра-
вовідносин, необхідно відрізняти її від мети чи завдань пенсійної системи,
оскільки кожна з них має свої особливості, хоча пенсійно-страхові правовід-
носини є частиною пенсійної системи. Метою пенсійної системи є забезпе-
чення громадян пенсійними виплатами, але метою пенсійно-страхових відно-
син є не пенсійні виплати, а їх забезпечення у майбутньому, тобто забезпечен-
ня права. Це окрема стадія пенсійного процесу, який полягає у закладанні
основ пенсійного забезпечення особи через механізм загальнообов’язкового
пенсійного страхування.

Другою стадією пенсійного процесу є оформлення пенсійної справи, що
можна зробити тільки через процедурно-організаційні правовідносини.
Йдеться про те, що закріплення права в законі та реалізація права є взаємо-
пов’язаними, але різними поняттями. Право без механізму реалізації є декла-
рацією. Якщо право не можна реалізувати, то воно безплідне і не спроможне
досягти своєї мети, оскільки не закріплення права, а його реалізація є сутністю
існування права як соціальної категорії.

Реалізувати право можна виключно через юридичну процедуру. Говорячи
про право на пенсію в загальному сенсі цього поняття йдеться про те, що про-
цедура є ланкою, яка поєднує право в законі та право в житті (дії) окремого
суб’єкта. Соціально-економічна криза, а також криза пенсійного законодавства
оголили недосконалість останнього та необхідність не тільки спорадичного
удосконалення, а й певного теоретичного переосмислення.

Не втрачають своєї актуальності думки класика науки права соціального
забезпечення і трудового права доцента Н. Б. Болотіної, яка вказувала на те що,
крім основних соціально-страхових правовідносин, у сфері соціального захи-
сту виникають й інші правовідносини – процедурні, процесуальні, організа-
ційно-розпорядчі й охоронні. Процедурні правовідносини, на думку вченої,
залежно від цільового спрямування поділяються на відносини щодо: встанов-
лення юридичних фактів та реалізації права на відповідний вид соціальних
виплат. Вони передують виникненню соціально-захисних правовідносин, і
водночас можуть супроводжувати ці правовідносини (при перерахунку пенсії)
та завершувати його (зняття групи інвалідності)3.

Процедурні правовідносини можуть бути як вольовими, так і не вольовими
(індексація пенсії), але найбільш цінним буде зазначити, що в системі пенсій-
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ного забезпечення процедурні правовідносини можна класифікувати за крите-
рієм стадії здійснення права на пенсію. Для позначення цього різновиду пра-
вовідносин краще послуговуватися терміном “процедурно-організаційні пра-
вовідносини у пенсійному забезпеченні”. Йдеться про два ключових аспекти:
по-перше, характер цих відносин очевидний – це процедура, а не матеріальні
відносини; по-друге, головною ознакою цієї процедури є організація, спряму-
вання, визначення дій суб’єктів матеріальних правовідносин. Отже, це проце-
дура, яка організовує на кожному етапі власний комплекс дій із притаманним
їм суб’єктним складом. Враховуючи викладене під процедурно-організаційни-
ми правовідносинами в пенсійному забезпеченні вбачаємо комплекс заходів
організаційного характеру, що визначається законодавством або договором,
метою якого є досягнення позитивного результату при здійсненні права на
пенсію.

Третьою стадією пенсійного процесу є безпосередня пенсійна виплата, що
здійснюється через пенсійно-забезпечувальні правовідносини які, як уже наго-
лошувалося раніше, є основою функціонування всієї пенсійної системи, її
метою, основним видом правовідносин пенсійного забезпечення, завдяки
якому виникають пенсійно-страхові, процедурно-організаційні правовідноси-
ни.

Метою пенсійно-забезпечувальних відносин, як це видно із назви, є пен-
сійне забезпечення у вузькому розумінні цього слова, тобто виплата пенсії.
Здійснення пенсійної виплати можливе за умови проходження усіх визначених
законодавством або пенсійним контрактом умов. Результатом проаналізованих
вище пенсійно-страхових, процедурно-організаційних правовідносин є поча-
ток пенсійної виплати. Якщо попередні правовідносини характеризуються
активністю застрахованої особи або її представників, то коли особа набуває
правового статусу пенсіонера і виникають пенсійно-забезпечувальні правовід-
носини, ця стадія пенсійного процесу характеризується пасивністю останнь-
ого, за винятком випадків, коли особа хоче здійснити перерахунок пенсії або
перейти на інший вид пенсійного забезпечення. 

Окремо варто наголосити на тому, що пенсія – це не тільки соціальне
право, воно ще є і правом майновим, адже отримані кошти є власністю особи.
Саме такий підхід сповідується у країнах Європейського Союзу, що, на нашу
думку, є правильним. Оскільки, як уже наголошувалося, матеріальна само-
стійність осіб похилого віку (людини) є однією із ознак її гідності, а остання,
як вказано у ст. 3 Конституції України, поряд із життям, здоров’ям, честю,
недоторканністю і безпекою є найвищою соціальною цінністю. Саме тому пен-
сійна реформа є однією із базових у демократичних країнах.

Четвертою, факультативною стадією пенсійного процесу є захист права на
пенсію. Проблема процесуально-захисних правовідносин у праві соціального
забезпечення загалом та пенсійному забезпеченні зокрема не є новою, але
багаторічні наукові дискусії не привели до спільного знаменника в теорії пра-
вовідносин у пенсійному забезпеченні. Наукову полеміку з окресленої пробле-
матики можна поділити на дві основні групи, які будуть нижче проаналізова-
ні. До першої належать наукові позиції, якими не визнається існування проце-
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суально-захисних правовідносин як частини пенсійного забезпечення і, відпо-
відно, ці правовідносини не включаються до пенсійного права, та ті, що,
навпаки, обстоюють їх існування. Прихильників останньої значно менше, але,
враховуючи сучасний стан законодавства і наукових пошуків у цій сфері, аргу-
ментів на користь ідеї про цілісність пенсійного забезпечення як процесу, еле-
ментом якого є процесуально-захисні правовідносини, стає більше.

На нашу думку, механізм захисту права на пенсію, який склався сьогодні і
який визначений чинним законодавством, повною мірою відповідає вимогам
Конституції України у тому, що Україна проголошується правовою, соціаль-
ною державою, у якій гарантується захист прав та законних інтересів у суді.

Пенсійне забезпечення, будучи комплексним утворенням, маючи в своєму
арсеналі рівноцінні і імперативний, і диспозитивний методи правового регу-
лювання, використовує дві процесуальні галузі права для захисту суб’єктив-
них права та законних інтересів осіб. 

На нашу думку, обґрунтованою є позиція, що процесуальні правовідноси-
ни, за посередництва яких відбувається вирішення спору, має захисний харак-
тер, оскільки особа уже перебуває в процесі захисту свого права. Тому засто-
совуватися саме термін «процесуально-захисні правовідносини», щоб підкрес-
лити сутність та спрямованість цих відносин. Водночас за допомогою таких
термінологічних підходів хочеться вкотре провести чітку межу між процесом
та процедурою. Йдеться про те, що процедурно-організаційні та процесуаль-
но-захисні відносини мають різні цілі, крім того, якщо процедурно-організа-
ційні правовідносини можуть стати передумовою виникнення процесуально-
захисних, то останні цього зробити не можуть.

У зв’язку з цим виникає важливе і навіть ключове питання галузевої
належності процесуально-захисних правовідносин у пенсійному забезпеченні.
Особливість процесуальних галузей права у тому, що їх тільки чотири (кримі-
нальний, цивільний, господарський та адміністративний процеси), а галузей
матеріального права багато. Напевно, тільки кримінальний і господарський
процеси можуть вважатися моногалузевими, оскільки кримінальне право –
відповідний процес. Отже, цивільний і адміністративні процеси обслуговують
не тільки цивільне та адміністративне право, а низку інших галузей: земельне,
сімейне, трудове, пенсійне, соціально-забезпечувальне, житлове право тощо.
Сутність цих процесуальних галузей полягає в тому, що вони універсальні, їх
структура вибудувана за принципом універсальної матриці, яка ефективно
може вирішити спір у різних галузях права. Спори у сфері пенсійного забез-
печення можуть бути предметом розгляду як у цивільному, так адміністратив-
ному провадженні. Такий спектр підсудностей, який притаманний сучасній
пенсійній системі України, є ще одним аргументом на користь високої автоно-
мізації пенсійного законодавства, та завершальної стадії формування – галузі
пенсійного право. Такий висновок можна зробити хоча б тому, що праву соці-
ального забезпечення, якщо не враховувати пенсійну систему, притаманний
тільки адміністративно-процесуальний порядок розгляду спорів внаслідок
публічності цієї галузі.
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У контексті викладеного необхідно сформулювати визначення пенсійного
спору, під яким слід розуміти – публічно-правовий спір, який характеризується
як розбіжності, що виникли між суб’єктами на стадії пенсійно-страхових, про-
цедурно-організаційних та пенсійно-забезпечувальних правовідносин у пен-
сійному забезпеченні, які вирішуються в суді; за своєю правовою природою як
належний солідарній та обов’язковій накопичувальній пенсійних системах.

П’ятою стадією пенсійного процесу, яка теж є факультативною, необхідно
визначити стадію виконання судового рішення, яке в сучасних умовах усклад-
нене.

Виконавче провадження є автономним та одночасно універсальним ком-
плексом правових норм, які складають невід’ємну частину правової системи
України. Без жодних сумнівів можна стверджувати, що правовий порядок
досягається завдяки швидкому та повному виконанню рішень суду. Cудові
рішення відповідно до ст. 124 Конституції України є обов’язковими до вико-
нання на всій території України. Судове рішення у адміністративній (пенсій-
ній) справі – це акт правосуддя, ухвалений згідно з нормами матеріального та
процесуального права і згідно з конституційними засадами та принципами
адміністративного судочинства. З початку 1999 р. у системі Міністерства
юстиції України діє державна виконавча служба. Крім цього, в Україні створе-
ний Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень.

Очевидним є те, що виконавче провадження ніколи не було предметом роз-
гляду науки права соціального забезпечення. Більше того, якщо у навчальній
та монографічній літературі відносять захист права на пенсію до предмета
права соціального забезпечення, про що йшлося у попередніх розділах, то про
виконавчі жодним чином не згадується. На нашу думку, виконавчі правовідно-
сини не є предметом правового регулювання пенсійного забезпечення, і мате-
ріальні норми права останнього не містять спеціальних процедур щодо вико-
нання рішень суду, проте ці відносини є важливою стадією пенсійного проце-
су, коли пенсійне право особи порушене і суд його відновив.

Виходячи з концепції комплексу правовідносин у пенсійному забезпеченні
існує логічна послідовність, визначена стадійність. Спершу пенсійне страху-
вання, після настання страхового випадку стадія підтвердження правоздатно-
сті за допомогою процедурно-організаційних правовідносин, завершальною
стадією є виплата пенсії – пенсійно-забезпечувальні правовідносини.
Наведений вище алгоритм функціонує у більшості випадків, однак на різних
стадіях можуть виникати ускладнення, щодо руху особи від однієї стадії до
іншої. Відбувається порушення пенсійних прав, у цьому сенсі необхідно роз-
різняти, право на пенсію та пенсійні права, оскільки право на пенсію – це інди-
відуальне право особи на отримання пенсійної виплати. Пенсійні права – це
комплекс прав, які охоплюють не тільки право на пенсію, а й низку процедур-
них прав, які у особи виникають у пенсійному забезпеченні, особливо на ста-
дії підтвердження пенсійної правоздатності.

Особливістю виконавчих (постпроцесуальних) правовідносин є те, що для
пенсійного забезпечення вони є факультативними і виникають тільки за
наявності процесуально-захисних правовідносин. Це важлива ознака, яка від-
різняє ці правовідносини та процесуально-захисні від інших, які є у пенсійно-
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му забезпеченні. Як наголошувалося, якщо на якійсь із стадій пенсійного про-
цесу виникає спір, то ці правовідносини зупиняються, їх рух може бути від-
новлений тільки за рішенням суду, яке повинне бути виконано відповідно до
норм виконавчого законодавства.

Отже, наведене дає змогу зробити висновок, що в сучасній науці права
соціального забезпечення, у частині пенсійного забезпечення, усталена кон-
цепція комплексного пенсійного правовідношення вже не відповідає вимогам
часу. Розроблена ж концепція комплексу правовідносин у пенсійному забезпе-
ченні, яка охоплює низку стадій пенсійного процесу є логічною, послідовною
і відображає не тільки потреби правозастосування, а й дає змогу докладно вив-
чати теоретичні аспекти правовідносин. 

1. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування: Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. 2. Про державну соціальну допо-
могу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам: Закон України від 18.05.2004
№ 1727 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/1727-15. 3. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: навч. посіб. /
Болотіна Н. Б. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2008. – С. 159–160.

Shumylo M. The concept of complex pension legal relationship or the concept of com-
plex legal relations in pension provision: problem of theory or time requirement

The aim of this study is to introduce into scientific use a qualitatively new concept of the
complex of legal relationships in pension provision instead of the dominant today concept of
complex legal relationships in the pension system. It is about the need to change the scientif-
ic tools for the study of legal phenomena that are in the pension system. Sporadic study of cer-
tain types of pension provision from the point of view of normativism today cannot answer
the question about the effectiveness of pension provision and prospects for its development.
That’s why the need for rethinking of the approaches to the study of legal relationships in this
area appeared. It was repeatedly stressed that the right to a pension, provided by the
Constitution of Ukraine and the relevant legislation is neither absolute nor non-equivalent
benefit as it was before the introduction of pension insurance. The point is that provided the
alimentary pension system existed, where persons could exercise their right to retire without
taking part in pension insurance, and pension capacity was obtained only in the event of social
risk or having achieved retirement age, under such conditions we can speak about the validi-
ty of the concept of the complex pension legal relationship.

The right to pension – is an opportunity provided by legal norms to defend oneself against
the loss of income in the future. Besides, to eliminate dependency on the state, insurance
mechanism is offered. The amount of pension of a particular person does not depend on deci-
sions of the executive body or the state budget filling, as for example this happens in case of
social benefit payments, but on the personal contribution of the insured. In this respect, we see
the essential element of autonomy of pension provision from social security. We believe that
it is time to explore legal relationship through the lens of legal norms application that can be
called a retirement process from the moment of right ensurance, which is pension insurance,
registration of a particular type of pension and the right realization (commencement of pen-
sion payment). If at some point difficulties appear, there may be additional stages in the form
of the right to a pension protection in the court and the restoration of the broken right through
implementing the court decision. All these stages regardless of the type of pension provision
accompany separate groups of legal relations, which have their own purpose, the method of
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regulation. This is about the existence of a complex of legal relationships in the pension pro-
vision, namely: pension-insurance, procedural-organizational, pension-provisional, procedur-
al-protective and executive (post-procedural). The foregoing legal relations are at the same
time stages of retirement process that is built on the basis of stages of the right to a pension
implementation by the individual.

Key words: pension provision, legal relationships in the pension system, legal
relationships in pension provision.
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ФОРМЫ ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ 
В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

В статье уделено внимание актуальной проблеме теории и практики трудового
права, а именно форме правореализации в механизме правового регулирования труда.
Обосновано делается вывод, что, объектом воздействия в правовом отношении
являются сознание и воля субъектов трудовых правоотношений. Обосновывается тот
факт, что рассматривая механизм правового регулирования труда в единстве соци-
ально-правовых процессов, обеспечивающих функционирование правовых норм и их реа-
лизацию в поведении субъектов, необходимо исходить из рассмотрения не только орга-
низационно-юридической стороны правореализации, но и системного воздействия иных
механизмов формирования правомерного поведения личности.

Ключевые слова: трудовое право, трудовые правоотношения, формы правореали-
зации, механизм правового регулирования труда.

Раманкулов К. С. Форми правореалізації в механізмі правового регулювання
праці

Стаття присвячена проблемі теорії і практики трудового права, а саме форми
правореалізації в механізмі правового регулювання праці. Аргументовано робиться
висновок, що об’єктом впливу в правовому сенсі є свідомість і воля суб’єктів трудових
відносин. Обґрунтовується той факт, що, розглядаючи механізм правового регулюван-
ня праці у єдності соціально-правових процесів, які забезпечують функціонування пра-
вових норм і їх реалізацію у поведінці суб’єктів, необхідно виходити із розгляду не тіль-
ки організаційно-юридичного боку правореалізації, а й системного впливу інших меха-
нізмів формування правомірної поведінки особистості.

Ключові слова: трудове право, трудові правовідносини, форми правореалізації,
механізм правового регулювання праці.

Ramankulov K. Forms of law implementation in the mechanism of legal regulation
of labor
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The study of the mechanism elements of labor legal regulation, which provide the stage of
law implementation within the employment legal relationship assumes the allocation of law
from the sphere of obligatory – normative into the sphere of the actual performance of the
labor process, so into the concept of “law implementation” in this case something different is
put. The object of the impact concerning legality are consciousness and will of its subjects.
Affecting the subjects of legal relations, placing them in the appropriate relative position, the
state achieves, therefore, certain manifestations of their will. And in respect of the develop-
ment of law multifaceted classification should be carried out.

Key words: labor law, labor legal regulation, forms of law implementation. 

Изучение элементов механизма правового регулирования труда, обеспечи-
вающих стадию правореализации в пределах трудового правоотношения пред-
полагает выделение права из сфер должного – нормативного в сферу реально-
го осуществления процесса труда, поэтому в само понятие «правореализация»
в данном случае вкладывается различное содержание, а в отношении самой
деятельности по развитию права должна проводиться многоаспектная квали-
фикация. Как отмечает В. Н. Карташов, «нельзя рассматривать в виде элемен-
тов структуры юридической деятельности сами по себе общественные отно-
шения, социальные (в том числе и правовые) нормы и социальные процессы и
явления. Лишь будучи включенные в конкретный юридический процесс, кон-
кретную деятельность, они предстают в качестве ее объектов, средств или
результатов»1. Само действие субъекта при этом является непосредственным
и положительным осуществлением материальной необходимости, осознанной
им, сознательно подчиняющим свою деятельность ее реализации2. 

Таким образом, объектом воздействия в правовом отношении являются
сознание и воля его субъектов. Воздействуя на субъектов правоотношения,
ставя их в соответствующее взаимное положение, государство добивается,
таким образом, определенного проявления их воли. Управомоченное и долж-
ное поведение в таком случае, отмечал М. П. Карпушин, выступает как реали-
зация правомочия и исполнение обязанности3. Из воли «нормотворческого
регулирования» она превращается, как образно заметил В. А. Ойгензихт, в
волю «реализационного регулирования»4. 

При этом следует отметить, что сознательно-волевые начала в сфере труда
опосредованы функционированием относительно самостоятельной системы –
социально-психологическим механизмом. Следовательно, рассматривая меха-
низм правового регулирования труда в единстве социально-правовых процес-
сов, обеспечивающих функционирование правовых норм и их реализацию в
поведении субъектов, мы должны исходить из рассмотрения не только органи-
зационно-юридической стороны правореализации, но и системного воздей-
ствия иных механизмов формирования правомерного поведения личности. 

Как заметил В. А. Сапун, изучение психологического механизма и соци-
ального действия права позволяет рассматривать правовые средства как юри-
дический инструментарий, применяемый в специальной деятельности для
решения конкретных жизненных ситуаций5. Правовые средства, по мнению
В. И. Курилова, составляют тот инструментарий, который обеспечивает дости-
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жение целей правового воздействия на личность, реализацию ее прав и обя-
занностей; стимулирует повышение социально-правовой активности; обес-
печивает свободу творчества, развитие личности рабочих и служащих6.
Будучи направленными на обеспечение оптимального правового поведения в
сфере трудовых отношений, правовую активность, правореализующую и пра-
воприменительную деятельность субъектов трудового права, правовые сред-
ства обособляются и образуют относительно самостоятельную часть (элемент)
механизма правового регулирования труда. 

Статическая часть данного механизма, отмечает С. П. Маврин, является
только исходной базой для всего правового регулирования, поэтому она
неизбежно должна дополняться динамической частью, которая включает ком-
плекс правовых средств, призванных способствовать воплощению в реальное
поведение людей тех идеальных правовых моделей, которые содержатся в
источниках права7. «Именно поэтому, – отмечает С. Ю. Филиппова, – рас-
смотрение правовой деятельности – реального воплощения правовых средств
в движении к достижению правовой цели – входит в концепцию инструмента-
лизма в качестве третьей (наряду с правовыми целями и правовыми средства-
ми) значимой составляющей»8. Как элемент механизма правового регулирова-
ния труда правовые средства имеют специфический трудоправовой характер,
а во взаимодействии с деятельностью по воплощению правовых требований в
процессе труда и формированию поведения субъектов трудового права в соот-
ветствии с трудовым законодательством, образуют особую подсистему этого
механизма – механизм правореализации.

Теперь обратимся непосредственно к формам правореализации, потому
что это позволяет их соотносить с юридическими правами и обязанностями, а
также вести о них речь не только как о формах реализации нормативно-право-
вых актов и содержащихся в них норм, но и как о формах реализации индиви-
дуальных юридических актов и содержащихся в них конкретных указаний на
права и обязанности субъектов9. При этом следует отметить, что формы реа-
лизации субъективных юридических прав и обязанностей, в то же время
являются и формами реализации правовых норм10. Так, Б. В. Шейндлин под
формами реализации права подразумевал следующие пять форм: 1) реализа-
ция правового статуса субъектов; 2) воздержание от запрещаемых действий;
3) выполнение компетентными лицами своих обязанностей и осуществления
правомочий; 4) фактическое осуществление субъективных прав и обязанно-
стей участников правоотношений; 5) применение правовых санкций11. Как
видно, здесь речь идет об ординарных, дробных формах правореализации. 

В литературе существует мнение, согласно которому каждому способу пра-
вового регулирования (дозволение, обязывание, запрет) соответствуют формы
реализации права (использование, исполнение, соблюдение)12, а применение в
силу правовой сложности является особой формой реализации права13. При
использовании субъективного трудового права реализуется управомачивающие
нормы, в диспозициях которых предусмотрены субъективные права.
Использование субъективных прав, предусмотренных управомачивающими
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нормами, зависит от выполнения определенных действий со стороны обязан-
ных лиц. Как правило, реализация таких норм предполагает проявление ини-
циативы со стороны управомоченных субъектов. Обязанная же сторона в ука-
занном случае должна выполнить предусмотренные нормой права требования,
хотя и не обязана проявлять инициативы в исполнении своих обязанностей. 

Например, в соответствии со ст. 133 ТК КР работник в случае рождения
ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников имеет право на
отпуск без сохранения заработной платы сроком до пяти календарных дней.
Использование данного субъективного права предусматривает проявление
активных действий, выражающихся в форме письменного заявления.
Использование норм трудового права может осуществляться и в виде бездей-
ствия (пассивного поведения). Например, использование норм о времени
отдыха (ст. 109 ТК КР) предусматривает освобождение работника от выполне-
ния трудовых функций, т.е. неисполнение им трудовых функций (ст. 108 ТК
КР). Следует отметить, что использование субъективных прав, предусмотрен-
ных управомачивающими нормами, не всегда обеспечивается корреспонди-
рующей связью с обязанной стороной трудового правоотношения по типу –
право – обязанность. 

Так, не имеет корреспондирующей обязанности право работника на объ-
единение, включая право создать профессиональные союзы и иные предста-
вительные органы работников для защиты своих интересов (ст. 19 ТК КР).
Этому праву работника не корреспондирует обязанность работодателя объеди-
нять работников в профессиональные союзы или иные представительные
органы. Как заметил В. И. Попов, «в противном случае право работников фак-
тически перестало бы быть правом»14. В приведенном случае речь должна
идти не о корреспондирующей обязанности, а опять же о праве, только уже
работодателя – создавать и вступать в объединения работодателей в целях
представительства и защиты своих прав и интересов (ст. 20 ТК КР).

При исполнении норм трудового права реализуются обязывающие нормы,
предусматривающие активные позитивные обязанности. Так, в соответствии
со ст. 211 ТК КР обязанности по созданию работником здоровых и безопасных
условий труда, выполнению требований охраны труда возлагаются на работо-
дателя и осуществляется за счет средств работодателя. В то же время как
исполнение активных действий, например, согласно диспозиции ст. 212 ТК КР
закреплены обязанности работника в области охраны труда. Этим конкретным
обязанностям нет корреспондирующего права другой стороны трудового пра-
воотношения. 

При их осуществлении не реализуются правомочия другого лица, как это
имеет место в большинстве связей корреспондирования между правами и обя-
занностями в трудовом правоотношении. Напротив, действия каждой из сто-
рон трудового правоотношения должны исполняться в силу предписания норм
закона о труде (ТК КР). Их активному характеру не соответствуют пассивные
права. Эти связи, с точки зрения реализации сторонами трудового правоотно-
шения указанных норм, позволяют отметить связь по типу обязанность – обя-
занность.
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При соблюдении норм трудового права реализуются запрещающие нормы.
Для соблюдения запретов необходимо воздерживаться от запрещенных дей-
ствий, т.е. речь идет о пассивном поведении. Так, запрещается привлечение к
работе в ночное время инвалидов и беременных женщин, кроме случаев, когда
такая работа не запрещена им по медицинским показаниям (ч. 5 ст. 97 ТК КР).
Не допускаются к работе в ночное время лица в возрасте до 18 лет (ч. 7
ст. 97 ТК КР). Как отмечает Т. А. Зыкина, заинтересованность работников в
реализации принадлежащих им прав проявляется за пределами действия
запретов, ограничений и обязывающих велений15. Правовые запреты реали-
зуются преимущественно под угрозой наступления неблагоприятных послед-
ствий в случае их нарушения. При этом запрет в трудовом праве ограничива-
ет, как правило, неправомерное поведение, не уточняя состава конкретного
правонарушения16. Исключение составляют случаи однократного грубого
нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ст. 83 ТК КР), а также
детальное перечисление оснований привлечения работника к полной матери-
альной ответственности (ст. 283 ТК КР). Вместе с тем своеобразие содержания
запретов, выраженное в пассивном поведении, т.е. в бездействии тех или иных
лиц по данному кругу вопросов, ставит запрет в особое положение. Это и
предопределяет особенности многих юридических средств и механизмов, при-
званных обеспечивать и проводить в жизнь юридические запреты, в частности
их юридическое опосредование в запрещающих нормах, их гарантирование в
основном при помощи юридической ответственности, их реализацию в осо-
бой форме – в форме соблюдения17. 

В качестве основной составляющей в системе правореализации в механиз-
ме правового регулирования труда наибольшее освещение в литературе полу-
чили вопросы применения права. Применение правовых норм есть особая
форма, вернее способ их реализации18. 

Применение трудового права – это осуществляемая компетентными субъ-
ектами путем принятия актов индивидуально (коллективно)-определенного
характера, нормативно урегулированная деятельность, направленная на уста-
новление (изменение, прекращение) субъективных прав и обязанностей рабо-
чих и служащих, их привлечение к юридической ответственности, а также
управление трудовым коллективом в целом и его структурными подразделе-
ниями19. В науке трудового права вопросы правоприменения активно иссле-
довали Е. М. Акопова20, А. К. Безина21, С. П. Маврин22, В. И. Никитинский23,
А. Ф. Нуртдинова24, В. И. Попов25, В. И. Савич26, В. И. Смалярчук27 и др. 

Важные выводы касательно вопросов правореализации в сфере трудового
права были сделаны Е. М. Акоповой в исследовании трудового процесса. Так,
по ее мнению, организационным выражением правоприменения является тру-
довой процесс, который (в широком смысле его понимания) представляет
собой совокупность различного рода правоприменительных действий основ-
ного и вспомогательного характера, исходящий от субъектов правоприменения
и других органов или лиц, управомоченных законом на совершение опреде-
ленных функций в процессе применения норм трудового права28. Однако
исходным при этом, на наш взгляд, также должно быть признание самостоя-
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тельности отдельных видов и форм в структуре правореализации в трудовых
правоотношениях. Теоретически и практически это обосновано тем, что каж-
дая форма (вид) в качестве фактического результата предполагает самостоя-
тельную правовую деятельность в процессе труда, а выяснение роли и значе-
ния различных форм правореализации, поиск устойчивых классификацион-
ных оснований позволяет рассмотреть сложную структуру правореализации в
сфере применения несамостоятельного труда. 
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Ramankulov K. Forms of law implementation in the mechanism of legal regulation
of labor

The study of the mechanism elements of labor legal regulation, which provide the stage
of law implementation within the employment legal relationship assumes the allocation of law
from the sphere of obligatory – normative into the sphere of the actual performance of the
labor process, so into the concept of “law implementation” in this case something different is
put. The object of the impact concerning legality are consciousness and will of its subjects.
Affecting the subjects of legal relations, placing them in the appropriate relative position, the
state achieves, therefore, certain manifestations of their will. And in respect of the develop-
ment of law multifaceted classification should be carried out.

Studying the mechanism of legal regulation of labor in the unity with social and legal
processes that ensure the functioning of legal rules and their implementation in the behavior
of the subjects, we must proceed from a consideration of not only the organizational-legal side
of law implementation, but systemic impact of other mechanisms of lawful behavior of the
individual formation.

As an element of the mechanism of legal regulation of labor, legal means are of a specif-
ic labor-legal nature, and in conjunction with activities of putting into practice of the legal
requirements in the labor process and the formation of the behavior of labor law subjects in
accordance with the labor legislation, form a special subsystem of this mechanism – the mech-
anism of law implementation.

However, the starting point here, in our view, should also be the recognition of the inde-
pendence of separate types and forms in the structure of law implementation in labor relations.
Theoretically and practically it is justified by the fact that each form (type) as the actual result
assumes independent legal activity in the labor process, and clarification of the role and
importance of various forms of law implementation, the search of stable bases of classifica-
tion allows to consider the complex structure of law implementation in the sphere of non-self
labour application.

Key words: labor law, labor legal regulation, forms of law implementation. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
З ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: 

ЕТАПИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Зазначається, що основною формою гармонізації земельного законодавства
України з земельним законодавством ЄС є його адаптація, тобто приведення у відпо-
відність з земельним законодавством країн ЄС. Виділяються три етапи такої адап-
тації. Доводиться, що перший етап адаптації земельного законодавства України до
земельного законодавства ЄС розпочався як проведення земельної реформи, спрямова-
ної на запровадження ринкових механізмів у регулювання земельних відносин. Початок
другого етапу такої адаптації пов’язаний з прийняттям у 2004 р. Закону України “Про
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу“. На цьому етапі проведення адаптації земельного законодав-
ства України до відповідного законодавства ЄС здійснювалося не прямо, а через адап-
тацію суміжних галузей законодавства – екологічного та аграрного, та характеризу-
ється невисокою ефективністю. Новий етап адаптації пов’язується з розробкою у
2015 р. Єдиної комплексної стратегії та плану дій розвитку сільського господарства
та сільських територій в Україні на 2015-2020 рр. як програмного документа, який
передбачає адаптацію ширшого спектра земельного законодавства України до земель-
ного законодавства ЄС.

Ключові слова: земля, законодавство, ЄС, гармонізація, адаптація 

Кулинич П. Ф. Гармонизация законодательства Украины с законодательством
ЕС в сфере земельных отношений: этапы, проблемы, перспективы. 

Отмечается, что основной формой гармонизации земельного законодательства
Украины с земельным законодательством ЕС является его адаптация, т. е. приведение
в соответствие с земельным законодательством стран ЕС. Выделяются три этапа
такой адаптации. Обосновывается, что первый этап адаптации земельного законо-
дательства Украины к земельному законодательству ЕС начался как проведение
земельной реформы, направленной на введение рыночных механизмов в регулирование
земельных отношений. Начало второго этапа такой адаптации связан с принятием в
2004 г. Закону Украины “Об Общегосударственной программе адаптации законода-
тельства Украины к законодательству Европейського Союза“. На этом этапе прове-
дение адаптации земельного законодательства Украины к соответствующему зако-

Розділ 5

АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  АГРАРНОГО,  ЗЕМЕЛЬНОГО,
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нодательству ЕС осуществлялось не прямо, а посредством адаптации смежных
отраслей законодательства – экологического и аграрного, и характеризуется невысо-
кой эффективностью. Новый этап адаптации связывается с разработкой в 2015 г.
Единой комплексной стратегии и плана действий развития сельского хозяйства и сель-
ских территорий в Украине на 2015-2020 гг. как программного документа, предусмат-
ривающего адаптацию более широкого спектра земельного законодательства
Украины к земельному законодавству ЕС.

Ключевые слова: земля, законодательство, ЕС, гармонизация, адаптация

Kulinich Р. Harmonization of legislation of Ukraine with legislation of EU in the
sphere of land relations: stages, problems, prospects.

It is pointed out, that main form of harmonization of legislation of Ukraine with legisla-
tion of EU in the sphere of land relations consists in its adaptation, it means putting of
Ukrainian land legislation in accordance with land legislation of EU countries. There are
three stages of the adaptation. It is proved that first stage of adaptation of Ukrainian land leg-
islation to land legislation of EU has started as land reform which was aimed at introduction
of market mechanism into legal regulation of land relations in Ukraine. The beginning of sec-
ond state of the adaptation of land legislation of Ukraine is connected with adoption in 2004
of Law of Ukraine “On Common state program of adaptation of legislation of Ukraine to leg-
islation of European Union”. At this stage the adaptation of land legislation of Ukraine to
proper legislation of EU have conducted not directly, but through adaptation of adjacent
branches of legislation, namely ecological and agrarian legislations, and was not very effec-
tive. 

Next stage of the adaptation has coincided with preparation in 2015 Single complexed
strategy and action plan for development of agriculture and rural territories in Ukraine for
2015-2020. This document can be regarded as a program for adaptation of wider range of
land legislation of Ukraine to land legislation of EU.

Keywords: land, building, construction, legal regime, synchronization

Європейський вибір є стратегічним напрямом не тільки соціально-еконо-
мічного, а й правового розвитку України. Реалізація цього вибору у правовій
сфері відбувається насамперед через механізм гармонізації законодавства
України із законодавством ЄС. Суть такої гармонізації полягає у вдосконален-
ні правового регулювання суспільних відносин на основі його адаптації з пра-
вовим регулюванням аналогічних відносин у країнах ЄС. Як визначено у роз-
ділі ІІ Закону України від 18 березня 2004 р. «Про Загальнодержавну програ-
му адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»1,
метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу є досягнення відповідності правової системи України acquis commu-
nautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС)
до держав, які мають намір вступити до нього. Отже, вітчизняний законода-
вець визнає, що рівень розвитку законодавства у країнах ЄС з точки зору пра-
вового регулювання суспільних відносин в умовах ринкової економіки є
вищим, ніж рівень розвитку відповідного законодавства України. У переваж-
ній більшості випадків таке визнання відповідає дійсності.

В юридичній літературі при аналізі даної проблематики використовуються
різні терміни, зокрема гармонізація і апроксимація законодавства. Вперше у
вітчизняній правовій літературі цей термін був вжитий Н. Р. Малишевою в
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праці «Гармонізація екологічного законодавства у Європі»2. Під адаптацією
законодавства, на її думку, слід розуміти однобічний процес приведення у від-
повідність певної правової системи (зокрема, національного законодавства) з
іншою правовою системою (зокрема, права інтеграційного утворення, членом
якого держава бажає стати) в напрямі та обсязі, що визначаються системою, до
якої адаптується законодавство. А апроксимація законодавства є наближенням
правових систем з метою розширення співробітництва між ними, встановлен-
ня партнерських відносин у тих чи інших галузях або в цілях можливої в май-
бутньому інтеграції однієї системи до іншої3. На нашу думку, основною фор-
мою гармонізації земельного законодавства України з відповідним законодав-
ством ЄС на етапі підготовки України до приєднання до цього співтовариства
має бути адаптація.

Адаптація земельного законодавства України до земельного законодавства
країн ЄС є офіційно визнаною формою його гармонізації. Так, згідно зі ст. 51
Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтова -
риствами та Україною, наша держава зобов’язувалася вжити заходів для забез-
печення поступового приведення її законодавства у відповідність до законо-
давства Співтовариства4. Будучи підписаною та ратифікованою Верховною
Радою України у 1994 р., Угода набула чинності лише 1 березня 1998 р., а поча-
ток її виконання – ще пізніше. 

Зазвичай офіційний початок процесу адаптації законодавства України, у
тому числі й земельного, з відповідним законодавством ЄС пов’язують з при-
йняттям Закону «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу». На нашу думку, таке твер-
дження можна вважати правильним лише частково. Справа в тому, що адапта-
ція земельного законодавства України до земельного законодавства країн з рин-
ковою економікою, насамперед країн ЄС, розпочалася значно раніше від підпи-
сання вищезазначеної Угоди та прийняття згаданого Закону України. Зокрема,
вітчизняний досвід проведення земельної реформи дає підстави стверджувати,
що зародження адаптації вітчизняного земельного законодавства до відповід-
ного законодавства країн з розвиненою ринковою економікою слід пов’язувати
з прийняттям 18 грудня 1990 р. Земельного кодексу УРСР та Постанови
Верховної Ради УРСР «Про земельну реформу». Саме цими правовими актами
вперше введені у земельне законодавство України правові інститути оренди
землі та фермерського господарювання, які були основоположними правовими
інститутами земельного законодавства у всіх країнах ЄС. З метою формування
ринкових відносин у сфері використання та охорони земель у 1992 р. була при-
йнята нова редакція цього Кодексу, якою у земельне законодавство України був
введений інститут права приватної власності на землю. І хоча сфера його засто-
сування регулюванні земельних відносин була дуже обмеженою, можливість
набуття громадянами України права власності на землю символізувала вжиття
Україною нового кроку на шляху до приведення власного земельного законо-
давства у відповідність з земельним законодавством ЄС.

Слід відмітити, що певною мірою процесу адаптації земельного законо-
давства України до відповідного законодавства ЄС сприяла реалізація
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Світовим банком, Агентством США з міжнародного розвитку, Європейським
Союзом та окремими країнами-членами ЄС проектів технічної допомоги у
галузі реформування аграрних та земельних відносин. Однак переважна біль-
шість таких проектів була зорієнтована на вдосконалення відносин правового
забезпечення використання земель на основі ринкових механізмів та ігнорува-
ла необхідність вдосконалення їх правової охорони. Відповідно здійснювана за
участю проектів технічної допомоги адаптація земельного законодавства
України до відповідного законодавства ЄС у 90-х роках ХХ ст. мала однобіч-
ний характер.

Наступний етап гармонізації законодавства України з законодавством країн
ЄС у сфері використання та охорони земель можна кваліфікувати як офіцій-
ний. Він пов’язаний з прийняттям у 2004 р. Закону «Про Загальнодержавну
програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу». Цим законом були визначені певні пріоритетні сфери адаптації зако-
нодавства України до законодавства ЄС, до яких ввійшли охорона довкілля та
сільське господарство. Відповідно адаптація земельного законодавства
України взагалі та законодавства про сільськогосподарські землі зокрема до
права Європейського Союзу здійснювалася не безпосередньо, а опосередкова-
но, тобто через досягнення відповідності acquis communautaire норм тих галу-
зей законодавства України, які, регулюючи суспільні відносини щодо охорони
довкілля та ведення сільського господарства, тісно взаємодіють з земельним
законодавством. 

Виходячи з того, що земля є важливим компонентом навколишнього при-
родного середовища та засобом виробництва продовольчої продукції, правова
охорона довкілля та контроль якості продуктів харчування є тими сферами,
через які до земельного законодавства України могли бути внесені зміни, що
випливають з acquis communautaire.

Однак при проведенні адаптації законодавства України до законодавства
ЄС у сфері земельних відносин не були, на наш погляд, враховані відмінності
структури правової системи нашої держави та правових систем країн ЄС. Як
відомо, в Україні земельні відносини регулюються окремою галуззю права –
земельним правом, тоді як у країнах ЄС охорона земель регулюється нормами
цивільного та екологічного права. Так, Екологічна стратегія ЄС розглядає про-
блему охорони ґрунтів як елементу довкілля. Директива 75/268/ЄЕС5, яка
спрямована на стимулювання ведення сільського господарства на уражених
ерозією ґрунтах, виходить з того, що ґрунт – це комплексне середовище, яке
має складні зв’язки з іншими середовищами і виконує множинні функції
(резервуар і фільтр для води, комора первинних мінеральних речовин, базис
людської діяльності)6. 

Водночас охорону ґрунтів в Європі до недавнього часу не виділяли як пріо-
ритетний напрям охорони довкілля. Для європейців-жителів міст ґрунт існував
як місце для скидання відходів або поверхня для будівництва. Тільки нещо-
давно політика охорони ґрунтів як проблемна стратегія отримала підтримку в
рамках 6-ї Програми дій охорони довкілля7.
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Таким чином, вплив адаптації законодавства на розвиток правового регу-
лювання земельних відносин в Україні через удосконалення екологічного та
аграрного законодавств шляхом його адаптації до відповідного законодавства
ЄС не є відчутним.

Слід відмітити, що протягом другого періоду гармонізації земельного зако-
нодавства України з земельним законодавством ЄС важливу роль у адаптації
вітчизняного законодавства про землю до кращих світових практик зіграла
технічна допомога Світового банку, який сприяв формуванню в нашій країні
єдиної системи державної реєстрації прав на землю та іншу нерухомість. Так,
до 2004 р. через протистояння різних відомств у питаннях державної реєстра-
ції прав на земельну та неземельну нерухомість права на землю реєстрували-
ся органами Державного комітету України по земельних ресурсах, а права на
будівлі і споруди – бюро технічної інвентаризації, які підпорядковувалися
Міністерству юстиції України та місцевим радам. Відповідно кожне відомство
намагалося пролобіювати закріплення своїх інтересів у нормативно-правових
актах. Так, наприклад, 17 лютого 2003 р. був прийнятий Указ Президент
України «Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації
земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного
земельного кадастру»8, який не відносив землю до об’єктів нерухомого майна.
І саме завдяки сприянню експертів Світового банку 1 липня 2004 р. був при-
йнятий Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обмежень»9, який заклав правові засади єдиної системи державної
реєстрації прав на нерухоме майно, включаючи й права на земельні ділянки. І
хоча цей Закон був введений у дію 8 серпня 2004 р., однак через бездіяльність
Держкомзему України, який мав би забезпечити державну реєстрацію прав на
земельну і неземельну нерухомість на основі цього Закону, тривалий час він не
застосовувався на практиці, основні ідеї цього законодавчого акта були реалі-
зовані у його новій редакції, яка набрала чинності з 1 січня 2013 р.10.

Загалом маємо відмітити, що реалізація Закону «Про Загальнодержавну
програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу» не забезпечила всебічну адаптацію земельного законодавства України
до земельного законодавства країн ЄС. Тому Україна має віднайти інші шляхи
для розв’язання цієї проблеми. На нашу думку, можливість кардинального
оновлення земельного законодавства України на засадах його гармонізації з
відповідним законодавством країн ЄС з’явилася після у 2014 р. Угоди між
Україною та ЄС про асоціацію. 

Вважаємо, підписання цієї Угоди цілком правомірно вважати початком тре-
тього етапу гармонізації законодавства України з законодавством ЄС щодо
земельних відносин. Так, на виконання Угоди між Україною та ЄС про асоціа-
цію під егідою Міністерства аграрної політики та продовольства України була
створена робоча група вітчизняних та європейських експертів, яка протягом
2015 р. розробила Єдину комплексну стратегію та план дій розвитку сільсько-
го господарства та сільських територій в Україні на 2015–2020 рр.11. Цей доку-
мент схвалений Національною радою реформ при Президентові України. Так,
розділом 2 «Земельна реформа» цього документа передбачено забезпечити
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вдосконалення земельного законодавства України з метою: 1) запровадження
повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення, дерегуляції
обороту прав на землю, стале землекористування та консолідації землеволо-
діння та землекористування; 2) вдосконалення кадастру та реєстрації речових
прав на нерухоме майно шляхом наповнення бази даних кадастру відомостями
про земельні ділянки та обмеження у їх використанні, об’єднання кадастрової
системи та системи реєстрації речових прав на нерухоме майно в рамках одні-
єї інформаційної системи та забезпечення відкритого доступу до цієї системи,
а також запровадження електронного документообігу при внесенні інформації
до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земель-
ного кадастру та користування такими відомостями; 3) забезпечення та захист
прав на земельні ділянки.

Крім того, важливі напрями адаптації земельного законодавства України до
відповідного законодавства ЄС містяться у розділі 7 «Сільський розвиток –
відродження українського села» Єдиної комплексної стратегії та плану дій роз-
витку сільського господарства та сільських територій в Україні на
2015–2020 рр. Він передбачає, зокрема, забезпечення успішного розвитку сіль-
ської місцевості за лідерства самих сільських громад. 

На нашу думку, важливим кроком у реалізації цього програмного докумен-
та розвитку сільських територій України має стати прийняття Закону України
«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)»,
який 15 липня 2015 р. був поданий на розгляд Верховної Ради України
Президентом України та пройшов 31 серпня 2015 р. перше читання. Цей зако-
нопроект проголосив проведення в нашій країні адміністративно-територіаль-
ної реформи, одним із завдань якої є формування спроможних територіальних
громад, у тому числі й сільських, що забезпечуватиметься передачею їм у
комунальну власність земель, які розташовані як у межах населених пунктів,
так і за їх межами.

Реалізація принципу спроможності місцевого самоврядування передбачає
необхідність розширення земельних повноважень органів самоврядування
територіальних громад, у тому числі й сільських. На нашу думку, основними
напрямами розширення земельних повноважень рад територіальних громад
має стати внесення змін до Земельного кодексу України, Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та деяких інших законодавчих актів, якими
слід передбачити:

1) забезпечення пріоритету права комунальної власності на землі в межах
громади шляхом: а) передачі переважної більшості земель державної власнос-
ті, які розташовані на території громади, у комунальну власність територіаль-
ної громади; б) встановлення презумпції належності територіальній громаді на
праві власності земель, власник яких не встановлений;

2) надання органу місцевого самоврядування територіальної громади –
раді територіальної громади – повноважень щодо здійснення планування вико-
ристання та охорони всіх земель громади, включаючи й землі державної та
приватної власності. Так, у межах населених пунктів ради повинні здійснюва-
ти таке планування шляхом затвердження генеральних планів (планів земель-
но-господарського устрою), а за їх межами – документації щодо природно-
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сільськогосподарського районування земель (ст. 179 Земельного кодексу
України), а також шляхом встановлення та зміни цільового призначення
земель;

3) зарахування земельного податку з усіх земель територіальної громади до
бюджету територіальної громади, а також надання раді територіальної грома-
ди права на встановлення та скасування пільг щодо сплати земельного подат-
ку та орендної плати за землі комунальної власності;

4) надання раді територіальної громади права здійснення контролю за
дотриманням власниками і користувачами земельних ділянок, розташованих
на території територіальної громади, вимог чинного земельного, містобудівно-
го та екологічного законодавства.

Таким чином, реалізація законотворчого плану дій, спрямованого на забез-
печення виконання Єдиної комплексної стратегії та плану дій розвитку сіль-
ського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки,
сприятиме завершенню адаптації земельного законодавства України до
земельного законодавства ЄС по таких ключових напрямах як формування
цивілізованого ринку земель, реєстрація та захист земельних прав, а також
розвиток земельних відносин за участю територіальних громад. Однак, цей
документ не передбачає кардинальне вдосконалення земельного законодавства
України у частині протидії деградації сільськогосподарських земель країни,
яка з запровадженням у законодавство ринкових механізмів регулювання
земельних відносин істотно посилилася.

Водночас вважаємо, що гармонізація вітчизняного законодавства з законо-
давством ЄС не передбачає уніфікації галузевої структури правової системи
країни з галузевими структурами таких систем країн ЄС. На нашу думку, наяв-
ність у правовій системі України земельного права як окремої галузі, законо-
давчою основою якої є Земельний кодекс, надає більше можливостей для спе-
ціалізованого, адресного регулювання переважної більшості земельних відно-
син. Тому ми вважаємо, що після завершення основних заходів адаптації зако-
нодавства України до законодавства ЄС у сфері регулювання земельних відно-
син будуть створені передумови для проведення апроксимації земельного
законодавства України та країн ЄС. Однак апроксимація цього законодавства
може розпочатися після вступу України до ЄС на правах членства.
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Kulinich P. Harmonization of legislation of Ukraine with legislation of EU in the
sphere of land relations: stages, problems, prospects.

It is pointed out, that main form of harmonization of legislation of Ukraine with legisla-
tion of EU in the sphere of land relations consists in its adaptation, it means putting of
Ukrainian land legislation in accordance with land legislation of EU countries. There are
three stages of the adaptation. It is proved that first stage of adaptation of Ukrainian land leg-
islation to land legislation of EU has started as land reform which was aimed at introduction
of market mechanism into legal regulation of land relations in Ukraine. At this stage there was
no one official document to serve as a program for adaptation of land legislation of Ukraine
to Land legislation of EU. The leading role of the adaptation of land legislation have played
international donors” technical assistance projects, first of all USAID and European Union
projects. As a rule they have being selected separate very narrow sphere of land relations to
assist Ukraine in market transformation of them. That is why the adaptation was not system-
atic enough during the first stage. The subject of adaptation was restricted to introduction into
land legislation provisions about private ownership to land plots. However legal provisions
regarding protection of land were not part of the adaptation.

The beginning of second state of the adaptation of land legislation of Ukraine is connect-
ed with adoption in 2004 of Law of Ukraine “On Common state program of adaptation of leg-
islation of Ukraine to legislation of European Union”. At this stage the adaptation of land leg-
islation of Ukraine to proper legislation of EU have conducted not directly, but through adap-
tation of adjacent branches of legislation, namely ecological and agrarian legislations, and
was not very effective. 

Next stage of the adaptation has coincided with preparation in 2015 Single complexed
strategy and action plan for development of agriculture and rural territories in Ukraine for
2015-2020. This document can be regarded as a program for adaptation of wider range of
land legislation of Ukraine to land legislation of EU. The Single strategy will promote to fin-
ishing adaptation of Ukrainian land legislation to European one on such key directions as leg-
islation on formation of transparent land market, state registration of rights to land and its
protection as well as transfer of majority of public land into communal ownership of local
communities. However the Single strategy does not propose any actions on adaptation of
Ukrainian land legislation to land legislation of EU in the sphere of protection of agricultur-
al land from degradation which has increase dramatically with land market transformations
in Ukraine.

It is stressed that harmonization of Ukrainian legislation with European one does not pur-
sue the goal of unification of branch structure of Ukrainian legal system with branch struc-
ture of legal system of European countries. Presence in the legal system of Ukraine of a sep-
arate its branch of land law with Land Code in it creates more preconditions and possibilities
for specialized and streamlined legal regulation of majority of land relations. 

Keywords: land, building, construction, legal regime, synchronization
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ 
У ЗВ’ЯЗКУ З АКТИВНИМ ВИДАЛЕННЯМ КОСМІЧНОГО СМІТТЯ

На прикладі конкретного міжнародного космічного проекту «LEOSWEEP», у реа-
лізації якого бере участь Міжнародний центр космічного права при Інституті держа-
ви і права імені В. М. Корецького НАН України, у статті проаналізовані правові про-
блеми, що виникають у зв’язку з активним видаленням космічного сміття. 
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Nataliia R. Malysheva. International legal problems associated with the active space
debris removal 

On thehe International Space Law Center under Institute of State and Law named after
VM Koretsky (National Academy of Sciences of Ukraine), this article analyzes the legal issues
arising in connection with the active space debris removal.
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Упродовж останнього десятиліття проблема космічного сміття набула
ознак однієї з найактуальніших проблем сучасної космонавтики.

Космічне сміття, також відоме як орбітальне сміття (США), мотлох чи кос-
мічні відходи, є сукупністю штучних нефункціонуючих об’єктів на орбіті
навколо Землі – супутників, що, будучи запущені в космічний простір, вико-
ристали свій експлуатаційний ресурс або з іншої причини стали нефункціо-
нуючими, залишаючись на навколоземній орбіті; ступенів ракет-носіїв, які
виводили їх на орбіту; а також фрагменти розпаду чи зіткнень космічних об’єк-
тів, продукти їх ерозії чи іншої деградації. Такі об’єкти (їх частини) створюють
реальну, геометрично зростаючу загрозу чинним космічним об’єктам (супутни-
кам, космічним станціям), у тому числі пілотованій космонавтиці, суттєво
обмежуючи доступ людства як до ближнього, так і до далекого кос мосу.

Станом на 2009 р. на навколоземній орбіті нижче 2000 кілометрів було
зареєстровано та відстежувалось приблизно 19000 об’єктів сміття завбільшки
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5 см і приблизно 300 000 об’єктів від 1 до 5 см1, причому їх потік тут є щіль-
нішим за метеоритний. Це серед іншого пил від твердопаливних ракетних дви-
гунів, продукція ерозії поверхні космічних об’єктів, зокрема, відшарування
фарби, чи рештки замороженої охолоджуючої рідини з атомних супутників. 

Так, на орбіті Міжнародної космічної станції в діапазоні 300 – 400 км було
зареєстровано понад 2000 можливостей зіткнень і приблизно стільки ж – у діа-
пазоні від 800 до 900 кілометрів. І тільки завдяки наявності в МКС спеціаль-
ного екранування вдавалося уникати серйозних збитків; однак зіткнень з улам-
ками завбільшки 10 см вдається уникати лише шляхом маневрування2.

Офіційний статус на міжнародному рівні проблема отримала після допові-
ді Генерального секретаря ООН під назвою «Вплив космічної діяльності на
навколишнє середовище» 10.12.1993 р., де особливо відзначено, що проблема
має міжнародний, глобальний характер: немає засмічення національного
навколоземного космічного простору, є засмічення космічного простору Землі,
що однаково негативно впливає на всі країни. 

Масштаби проблеми та темпи її розвитку посилюють міждисциплінарний
інтерес фахівців космічної сфери, який дедалі активніше зосереджується на
вирішенні питань мінімізації техногенного сміття. Не стоять осторонь від
розв’язання відповідного завдання й правознавці. 

Проблему на макрорівні можна розглядати в двох аспектах: 1) мінімізація
утворення космічного сміття; 2) забезпечення видалення вже наявного у кос-
мосі техногенного сміття. Звичайно, технічно простіше запобігти будь-якому
небезпечному явищу, аніж долати його наслідки. Однак реалії сьогодення
складаються так, що за попередній нетривалий період розвитку космонавтики
засміченість космосу набула таких масштабів, що лише заходами з мінімізації
утворення нового сміття проблему не розвёязати. Тому різні космічні держави
зосереджують свої зусилля на пошуку найбільш ефективних, безпечних, еко-
номічно та технологічно доцільних шляхів активного видалення космічного
сміття з найбільш «завантажених» орбіт: низької навколоземної – нижче
2000 км (ННО), геостаціонарної (ГСО) та сонячно-синхронної (ССО). 

Одна із найбільш перспективних технологій видалення крупномасштабно-
го космічного сміття з ННО розробляється в рамках українсько-європейського
проекту “LEОSWEEP”, що виконується в межах сьомої рамкової програми ЄС.
Технологічно проект передбачає створення можливості активного видалення
сміття з допомогою іонного пучка, який походитиме із борту космічного апа-
рату (умовна назва – «Пастух»), розташованого перед об’єктом сміття, що без-
контактно впливатиме на об’єкт, поступово зсуваючи його та виводячи з орбі-
ти. Правовий супровід проекту здійснюється Міжнародним центром косміч-
ного права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
Далі супинимось на низці правових проблем, які постали перед розробниками
проекту. При цьому є розуміння необхідності опрацювання правових проблем
до початку реалізації проекту, оскільки відповідні питання є певним чином
визначальними для вибору технічних рішень проекту.

Правові засади мінімізації засмічення космосу можуть розглядатися крізь
призму двох аспектів: 1) формально-юридичного (чим регулюється); 2) зміс-
товного (як регулюється). Почнемо з першого.
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Насамперед зазначимо, що міжнародне космічне право взагалі не оперує
поняттям «космічне сміття». Ця галузь міжнародного права створювалася в
60 – 70-х роках ХХ століття, коли космонавтика тільки робила перші кроки та
домінував підхід до космічного простору як до безмежного; необмеженою вва-
жалася також ємність космічних орбіт (концепція «відкритого неба», запуски
в космос за принципом «вистрелити й забути»). Тому закономірно, що жоден
із п’яти основних договорів ООН з питань космічного простору не містить
вимоги «прибирання» своїх не функціонуючих об’єктів з орбіти, що дає під-
стави більшості держав-засмічувачів відмежовуватися від цієї проблеми, буду-
чи впевненими в безкарності такого підходу.

Наведене не означає, що у відповідній сфері існує повний правовий ваку-
ум, заповнити який не здійснюються жодні спроби. Певні кроки по формуван-
ню міжнародно-правового режиму поводження з космічним сміттям роблять-
ся під егідою різних міжнародних організацій, як універсального, так і регіо-
нального характеру. Кілька спеціальних юридичних інструментів розвёязання
проблеми було, зокрема, вироблено:

– Міжагентським координаційним комітетом з космічного сміття (IADC) –
Керівні принципи щодо попередження утворення космічного сміття3;

– Комітетом з космічних досліджень (COSPAR)4 – Політика планетарного
захисту5;

– Комітетом ООН з питань космосу (UN COPUOS) – Керівні принципи
Комітету з використання космічного простору в мирних цілях щодо поперед-
ження утворення космічного сміття6.

Міжнародною організацією зі стандартизації в останні роки у відповідній
сфері прийнято низку міжнародних стандартів. Серед них: ISO 24113: 2011
«Кос мічні системи. Вимоги запобігання утворенню космічного сміття» (Space
systems – Space debris mitigation requirements). – Technical Committee ISO/TC 20,
Aircraft and space vehicles, Subcommittee SC 14, Space systems and operations7.

Європейське космічне агентство у 2000 р. ухвалило Резолюцію про охоро-
ну космічного середовища від засмічення; у 2004 р. – Європейський кодекс
поведінки для обмеження космічного сміття8; а у 2014 р. – Політику
Європейського космічного агентства для агентських проектів з мінімізації
космічного сміття9.

У всіх документах міжнародних організацій привертають до себе увагу
такі обставини. По-перше, основний акцент у них робиться на запобіганні
утворенню нового сміття, тоді як питання видалення вже існуючого техноген-
ного сміття розглянуті схематично, у сенсі того, чого слід досягти, а не це має
бути зроблено. По-друге, всі вони за змістом приблизно збігаються і перехрес-
но посилаються один на одного, невелика відмінність існує лише в юридичній
силі цих документів, хоча, строго кажучи, жоден з них не має обов’язкової
сили, всі вони мають рекомендаційний характер, тобто є актами т. зв.
«м’якого права». Більшість держав використовують їх як індикативний (довід-
ковий) матеріал при встановленні національних рамок обмеження космічного
сміття. Проте, мабуть, найбільш високим (хоча й рекомендаційним) є юридич-
ний статус документа UN COPUOS, оскільки членами цього Комітету ООН на
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сьогодні є вже понад 70 держав, а спостерігачами – до 10 міжнародних органі-
зацій, тоді як до складу IADC на початок 2016 р. входять спеціалізовані агент-
ства лише 12 країн (Китаю, Франції, Італії, Індії, Німеччини, Великої Британії,
РФ, України, США, Японії, Канади, Кореї) та ЄКА, 4 члени якого (космічні
агентства Франції, Італії, Німеччини та Великої Британії) самі є повноправни-
ми членами IADC. По-третє, практично всі рекомендації міжнародних органі-
зацій ставлять лише техніко-технологічні цілі, практично не зачіпаючи суто
правових питань; мабуть, лише частково ці аспекти включені до стандарту ІSО
24113: 2011, причому шляхом посилання на договірну базу ООН з космосу.
По-четверте, всі наведені документи, звертаючись до держав і відзначаючи
свій рекомендаційний характер, вказують на те, що впровадження вимог, що
в них містяться, слід здійснювати через створювані національні інстру-
менти або через угоди між зацікавленими державами.

Останній момент є важливим дороговказом в умовах, коли на міжнародно-
правовому рівні до теперішнього часу немає обов’язкових інструментів, що
стосуються космічного сміття. Слід при цьому зазначити, що багато держав
відгукнулися на ці заклики, включивши вимоги щодо мінімізації засмічення
орбіт до своїх національних законодавств.

Вивчаючи національні інструменти мінімізації космічного сміття, ми
насамперед звертаємося до спеціальних національних законів про космічну
діяльність. За нашими даними, такі спеціальні закони ухвалені на даний
момент у 18 державах світу: Австралія (1998), Австрія (2011), Бельгія (2005, в
ред. 2012), Канада (2012), Китай (2003), Німеччина (2007), Казахстан (2012),
Нідерланди (2006), Норвегія (1969), Республіка Корея (2005), Російська
Федерація (1993, з наступними змінами), ПАР (1993 з наступними змінами),
Швеція (1982), Україна (1996 з наступними змінами), Велика Британія (1986),
США (1958, 1998), Франція (2008), Японія (1969).

Звичайно, далеко не у всіх національних космічних законах є норми, що
регулюють поводження з космічним сміттям. У спеціальні закони про косміч-
ну діяльність такі статті стали включатися лише в ХХІ ст., причому здебіль-
шого в його другому десятилітті. Так, у Законі Австрії «Про відкритий кос-
мос» 2011 р. цим питанням присвячено статті 4–5, якими, зокрема, надається
обов’язкова юридична сила механізмам мінімізації космічного сміття, перед-
баченим Керівними настановами IADC, причому важливо, що відсутність роз-
роблених вимог щодо космічного сміття зумовлює ненадання дозволів на кос-
мічну діяльність. Закон також зобов’язує використовувати при плануванні від-
повідних заходів Європейський кодекс з мінімізації космічного сміття та стан-
дарт ІSO 24113. 

Закон Бельгії «Про діяльність щодо запуску, управління польотами, керів-
ництву космічними об’єктами» 2005 р. (ст. 4, 5, 8) вимагає при вирішенні
питань мінімізації космічного сміття керуватися рекомендаціями міжнародних
організацій, а саме: UN COPUOS, IADC, ITU – R S.1003, а також
Європейським кодексом з питань космічного сміття.

Цікаві та деталізовані вимоги з аналізованих питань містить законодавство
Канади. Зокрема, Циркуляром по ліцензуванню космічних станцій 2014 р. для
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отримання ліцензії потрібно обов’язково мати План дистанційного усунення
супутника. Встановлені також вимоги до ліцензіатів з розроблення плану зни-
щення, де необхідно вказати, який метод використовується, його надійність;
орієнтовна тривалість процесу видалення; кількість сміття, яке досягне Землі,
розмір, територія ураження; рівень надійності, його розрахунок; назви і кіль-
кість небезпечних матеріалів, що містяться в кожному супутнику наприкінці
експлуатації; орбітальні елементи, час усунення для кожного супутника; оцін-
ка засміченості космосу внаслідок випадкового вибуху, орбітальної несправ-
ності, умисної поломки, і заходи, спрямовані на зменшення впливу космічно-
го сміття. Видалення сміття з ГСО, за законодавством Канади, слід здійснюва-
ти відповідно до норм, розробленими ITU-R S. 1003-2; що ж стосується інших
орбіт (не геостаціонарних) – відповідно до кращих практик, які застосовують-
ся в цій царині.

Активно розробляються стандарти та рекомендації щодо обмеження кос-
мічного сміття в США10.

Слід вказати, що спеціальні інструменти з мінімізації сміття прийняті і в
деяких країнах, які не мають спеціальних законів про космічну діяльність.

Про наявність обов’язкових юридичних інструментів з мінімізації косміч-
ного сміття повідомили ООН, крім названих, такі держави, як: Франція,
Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Нігерія, Велика Ббританія, США, РФ,
а також Україна.

Загалом, за інформацією, отриманою на даний момент Юридичним підко-
мітетом UN СОPUOS від 22 держав, рівно половина з них мають власні націо-
нальні інструменти з мінімізації засмічення космосу, багато з яких затвердже-
ні не на законодавчому, а на підзаконному рівні, в т.ч. в Україні11.

В Україні Закон «Про космічну діяльність» не регулює питань космічного
сміття. На підзаконному (відомчому) рівні у 2006 р. НКАУ затверджений стан-
дарт УРКТ-11.03 «Правила космічної діяльності в Україні». Обмеження засмі-
чення навколоземного космічного простору при експлуатації космічної техні-
ки. Ці Правила є обов’язковими для всіх суб’єктів космічної діяльності та
поширюються на всі космічні апарати, включаючи ті, що створюються на
замовлення іноземних організацій, якщо інше не передбачене зовнішньоеко-
номічним договором, а також на засоби їх виведення. У цілому Правила підго-
товлені відповідно до рекомендацій міжнародних організацій і містять всі
необхідні вимоги щодо мінімізації космічного сміття. При цьому важливо, що
Правила підкреслюють контрольні обов’язки Українського Центру контролю
космічного простору в частині спостереження та реєстрації орбітальних пара-
метрів великогабаритних фрагментів космічних об’єктів, зареєстрованих
Україною, експлуатація яких припинена, прогнозу еволюції їх орбіт тощо
(п. 9.2–9.3).

Слід у цій частині зробити ремарку: відомо, що в усьому світі основним
механізмом забезпечення державою виконання відповідних вимог до теперіш-
нього часу був механізм ліцензування суб’єктів космічної діяльності, коли дер-
жава через уповноважений орган, надаючи дозвіл суб’єктам космічної діяль-
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ності, перевіряє відповідність запланованої діяльності певним вимогам. В
Україні також з часу введення в дію Закону про космічну діяльність таке ліцен-
зування здійснювалося, будучи врегульовано як на законодавчому, так і на під-
законному рівні. Однак 28.06. 2015 р. набрав чинності Закон України «Про
ліцензування видів господарської діяльності», ст. 7 якого визначено види гос-
подарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. На жаль, з метою т. зв.
«дерегуляції» та істотного скорочення ліцензованих видів діяльності, ліцензу-
вання всіх видів космічної діяльності з сфери регулювання цього Закону вза-
галі було виключено12.

Підсумовуючи короткий огляд формально-юридичних аспектів мінімізації
космічного сміття, зазначимо, що в умовах відсутності спеціальних договірних
міжнародно-правових механізмів поводження з космічним сміттям, процес
запобігання техногенному засміченню космосу, а також активного видалення
об’єктів сміття з найбільш завантажених орбіт повинен скеровуватися поло-
женнями п’яти основних договорів ООН з космосу (особливо загальними нор-
мами екологічного забарвлення, такими як ст. IX Договору з космосу), а також
рекомендаціями, настановами міжнародних організацій, національним законо-
давством, угодами між зацікавленими сторонами, а також напрацьованими
кращими практиками.

Застосування чинної міжнародно-правової бази до правовідносин щодо
обмеження засмічення космосу, однак пов’язане з низкою проблем. Вони похо-
дять від: відсутності правових визначень базових термінів та їх неоднакового
тлумачення; відсутності чітких механізмів реєстрації космічних об’єктів та
відповідальності за порушення встановлених у цій частині правил; різної
практики держав запуску щодо реєстрації космічних об’єктів; системи зв’язків
між державою реєстрації та всіма державами запуску (якщо їх декілька), обся-
гу та строків поширення юрисдикції держави реєстрації над космічними
об’єктами, відповідальності за шкоду, спричинену при видаленні сміття з орбі-
ти; застосовності та меж дії національного законодавства в конфліктних ситуа-
ціях; ліцензування діяльності з видалення космічного сміття, особливо в між-
народних проектах, деяких інших проблем.

Ключовим питанням, від якого значною мірою залежить поширення між-
народного космічного права на регулювання відносин щодо боротьби з засмі-
ченням космічного простору, є тлумачення самого поняття «космічного сміт-
тя». Узагальнене визначення цього терміна на основі великої кількості керів-
ництв, міжнародних і національних стандартів є зрозумілим на науково-тех-
нічному рівні, але недостатнім при вирішенні міжнародно-правових проблем.
Чому? Тому що міжнародне космічне право, не оперуючи поняттям космічно-
го сміття, широко застосовує поняття космічного об’єкта*. Для нашого дослід-
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* Слід зазначити, що поняття «космічний об’єкт» також не є визначеним у міжна-
родних договорах з космосу. І хоча такі спроби робилися (зокрема, у процесі розроб-
лення Конвенції про відповідальність 1972 р.), жодна пропозиція не отримала консен-
сусу, а тому визначення не набуло міжнародного договірного характеру. Незважаючи на
це, міжнародно-правовий режим космічних об’єктів є доволі чітко визначеним.



ження важливо розуміти, чи можна міжнародно-правовий режим космічного
об’єкта поширити на космічне сміття – повністю або частково. Чітких право-
вих орієнтирів на цей рахунок не існує. А доктринальні погляди у відповідній
площині розходяться. Частина правознавців вважають, що космічні об’єкти,
що вийшли з ладу або з-під контролю, а також створені в результаті вибуху
осколки не повинні розглядатися як космічні об’єкти або їх складові (в сенсі
міжнародного космічного права), зокрема, шкода, заподіяна таким сміттям,
перебуває поза сферою дії Конвенції про відповідальність. 

Інші дослідники (таких більшість) вважають, що космічне сміття повинне
охоплюватися поняттям космічного об’єкта (його складових частин), а значить
і відповідним правовим режимом. Питання складне й неоднозначне: адже у
всіх визначеннях космічного сміття мова, крім цілих об’єктів, йдеться про
фрагменти, уламки, супутні чи похідні компоненти тощо. Причому в космосі
знаходяться сотні тисяч об’єктів сміття, які найчастіше неможливо ідентифі-
кувати, а у разі заподіяння шкоди таким об’єктом – покласти відповідальність
на конкретну державу. Питання потребує серйозного концептуального міжна-
родно-правового опрацювання.

На нинішньому науково-технічному рівні розуміння проблеми, помноже-
ному на потреби правозастосування, пропонується виходити з того, що ста-
тус комічних об’єктів (у сенсі юрисдикції, контролю та відповідальності)
поширюється на функціонуючі та нефункціонуючі штучні об’єкти (їх час-
тини), які знаходяться в космічному просторі та, виходячи з технічно
доступних засобів, здатні бути ідентифікованими. 

Звичайно, ми розуміємо недосконалість такого підходу в частині віднос-
ності і неформалізованості поняття «технічно доступних засобів» ідентифіка-
ції космічних об’єктів. Це поняття не є сталим, слід шукати резерви вдоскона-
лення відповідних засобів, насамперед шляхом поліпшення маркування кос-
мічних об’єктів, що запускаються в космос. Крім того, важливою запорукою
ідентифікації космічних об’єктів (їх частин) є співпраця держав, передусім,
тих, що мають засоби моніторингу космічних об’єктів, відстежують та супро-
воджують їх, з тими, хто, не маючи таких засобів, зазнає шкідливого впливу
відповідних об’єктів.

Визначаючи юрисдикцію космічного сміття (тобто правовий зв’язок між
відповідним об’єктом і конкретною державою), слід відповісти на питання:
хто здійснює юрисдикцію, а значить і контроль над таким сміттям; які часові
рамки поширення юрисдикції на космічні об’єкти, у тому числі ті, що втрати-
ли своє корисне призначення; який обсяг відповідної юрисдикції; який зв’язок
між юрисдикцією і правом власності на об’єкт?

Відповідаючи на запитання «Хто?», ми передусім маємо на увазі державу
запуску. Однак в умовах сучасного розвитку кооперації в космічній сфері дер-
жав запуску зазвичай є кілька. Під їх визначення, відповідно до ст. 1 Конвенції
про відповідальність і ст. 1 Конвенції про реєстрацію, підпадають чотири
категорії держав: 1) держава, що здійснює запуск космічного об’єкта;
2) держава, що організовує запуск; 3) держава, з території якої здійснюється
запуск; 4) держава, з установок якої здійснюється запуск. Усі ці чотири катего-
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рії за міжнародним правом є державами запуску, незалежно від того, до чого
вони домовилися між собою. 

А ось щодо того, хто зареєструє об’єкт і перебуватиме з ним у правовому
зв’язку під час його знаходження в космосі, всі держави запуску повинні між
собою домовитися, так само як і про те, яким чином розподілятиметься відпо-
відальність у разі заподіяння космічним об’єктом шкоди. На це орієнтує ст. ІІ
Конвенції про реєстрацію, при цьому не закріплюючи жорстко юрисдикцію і
контроль за державою реєстрації. Резолюцією ООН № 62/101 від 17 грудня
2007 р. «Рекомендації щодо вдосконалення практики реєстрації космічних
об’єктів державами і міжнародними міжурядовими організаціями» рекомендо-
вано: «Державі, з території або установок якої був здійснений запуск об’єкта,
слід, якщо немає попередньої домовленості, зв’язатися з державами або між-
народними міжурядовими організаціями, які можуть бути кваліфіковані як
«держави запуску», щоб спільно визначити, якій державі чи якій організації
слід зареєструвати цей космічний об’єкт».

Держави запуску можуть домовитися про те, що космічний об’єкт реєс-
трується однією державою, а юрисдикція та контроль покладаються на іншу
державу запуску. Таке твердження випливає із застереження абз. 2 ст. ІІ
Конвенції про реєстрацію: «без шкоди для відповідних угод, які укладені або
можуть бути укладені між державами запуску з питань юрисдикції та контро-
лю над космічним об’єктом і будь-яким його екіпажем». Однак якщо такої
угоди немає, то юрисдикцію здійснює держава реєстрації. На жаль, міжнарод-
не космічне право не визначає правових наслідків невиконання державами
обов’язку щодо реєстрації космічних об’єктів, що часто призводить до ігнору-
вання деякими суб’єктами міжнародного права цієї норми. При цьому міжна-
родне космічне право не встановлює правил щодо покладання юрисдикції та
контролю над незареєстрованими об’єктами13. 

Дуже важливим для правового режиму космічного сміття є часові рамки,
протягом яких космічний об’єкт знаходиться під дією норм міжнародного кос-
мічного права, тобто визначення початку й особливо закінчення відповідного
строку. Космічне сміття підпадає під дію норм міжнародного космічного права
з моменту запуску (спроби запуску) в космічний простір. До цього моменту
статус відповідного об’єкта регулюється лише національним космічним пра-
вом. Момент припинення міжнародних правовідносин держави з космічним
об’єктом є дискусійним. Доктринальні погляди тут розділилися на дві групи:
1) момент завершення корисного функціонування об’єкта; 2) весь час перебу-
вання об’єкта в космічному просторі. Ми дотримуємося другої позиції, яка
підкріплюється Договором з космосу, а саме його ст. VIII: «Держава, до реєс-
тру якої внесений об’єкт, запущений у космічний простір, зберігає юрисдик-
цію та контроль над таким об’єктом і над будь-яким екіпажем цього об’єкта
під час їхнього перебування в космічному просторі, у тому числі й на небес-
ному тілі. У зв’язку з цим не можемо підтримати позицію російських учених-
міжнародників, які вважають, що достатньо державі реєстрації поінформувати
Генерального секретаря ООН про ліквідацію космічного об’єкта або про від-
мову від суверенних прав на нього, як міжнародні правовідносини юрисдик-
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ційного характеру припиняються14. Вважаємо, що такий підхід є шкідливим
для кардинального розв’язання проблеми космічного сміття, оскільки пропо-
нує розглядати об’єкт, який завершив свій корисний цикл, як безхазяйний, над
яким ніхто не здійснює юрисдикцію та не несе відповідальності за шкоду, яка
ним може бути заподіяна.

Викладені положення мають значення для реалізації проекту LEOSWEEP,
у рамках якого передбачається видалення з орбіти розгінного блоку ракети-
носія «Зеніт-3, що вивів на орбіту перший із зареєстрованих Україною косміч-
них об’єктів – супутник «Січ-1». Оскільки між державами запуску (Україною
та РФ) спеціальна угода не укладалася, то юрисдикцію та контроль за об’єк-
том, у тому числі на стадії його переходу в категорію космічного сміття, має
здійснювати держава реєстрації, тобто Україна. 

Закріплення юрисдикції за однією з кількох держав запуску не означає
покладення саме на цю державу всієї повноти відповідальності за можливу
шкоду, що може бути спричинена таким об’єктом. У цьому контексті ст. VII
Договору з космосу містить чітку норму, що кожна держава запуску несе між-
народну відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами чи їх скла-
довими частинами на Землі, у повітряному чи космічному просторі, включаю-
чи Місяць та інші небесні тіла, іншій державі, її фізичним чи юридичним осо-
бам. Така відповідальність держав запуску за загальним правилом ст. V
Конвенції про відповідальність є солідарною, якщо держави не домовилися
про інше. Однак наявність держави реєстрації в багатьох випадках спрощує
порядок звернення претензій щодо компенсації шкоди.

Ще одне питання, яке важливо мати на увазі при плануванні акції з актив-
ного видалення космічного сміття, полягає в співвідношенні юрисдикції та
права власності на об’єкт. У цій частині існують різні точки зору. Деякі дослід-
ники (здебільшого не юристи) ставлять знак рівності між цими категоріями15.
Наша позиція у цій частині полягає в тому, що міжнародні правовідносини
юрисдикційного характеру не зачіпають відносин права власності на від-
повідний об’єкт, які залишаються сталими і за загальним правилом підпада-
ють під дію національного цивільно-правового регулювання кожної з держав
походження об’єкта (його частини). Щодо цього є пряме регулювання ст. VIII
Договору з космосу, а саме: «Права власності на космічні об’єкти, запущені у
космічний простір, включно з об’єктами, доставленими чи спорудженими на
небесному тілі, та на їх складові частини залишаються непорушними під час
їх знаходження у космічному просторі або на небесному тілі, а також після їх
повернення на Землю». Сказане стосується й відносин власності на окремі
частини космічного об’єкта, які належать різним суб’єктам.

Специфіка проекту видалення космічного сміття з орбіти (в нашому випад-
ку – з ННО) пов’язана з можливістю різних сценаріїв заподіяння шкоди в про-
цесі здійснення акції, причому шкода може бути заподіяна як об’єктом – вико-
навцем місії, так і самим об’єктом космічного сміття, що вилучається. Не
вдаючись у межах даної статті до аналізу всіх аспектів відповідальності (це є
предметом самостійного аналізу), зазначимо, що в наведеному контексті важ-
ливо визначити держави запуску як щодо об’єкта, що здійснює вилучення, так
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і щодо об’єкта, який передбачається вилучати. В якості аксіоми пілотного про-
екту LEOSWEEP встановимо, що вилучатись буде розгінний блок космічного
апарата «Січ-1», розробленого ДКБ «Південне» (Україна), виготовленого
Південним машинобудівним заводом (Україна), запущеного в 1995 р. з терито-
рії Російської Федерації (космодром «Плесецьк») ракетою-носієм «Циклон-3»
(Україна). Державами запуску супутника «Січ-1», таким чином, за міжнарод-
ним правом визнаються Україна та Російська Федерація. За домовленістю між
ними державою реєстрації об’єкта виступила Україна*. Що стосується запла-
нованої місії з видалення сміття, то передбачається, що вона буде здійснюва-
тись у межах європейсько-українського проекту, де державами запуску висту-
патимуть Україна (з допомогою її ракети-носія «Циклон-4» буде здійснено
запуск), Європейське космічне агентство (ЄКА) або одна із його держав-чле-
нів, що буде визначена державою, що здійснює та організовує запуск); держа-
ва, з території якої буде здійснено запуск (наприклад, ЄКА або Франція, кос-
модром Куру)**. Таким чином, Україна та ЄКА та/або його держава(и)-член(и)
виступатимуть державами запуску космічного об’єкта «Пастух». Вони повин-
ні укласти між собою угоду про те, хто з них зареєструє відповідний об’єкт, а
значить, здійснюватиме над ним юрисдикцію та контроль протягом усього
періоду перебування в космічному просторі, якщо про інше немає домовле-
ності. При цьому важливо, що ЄКА може бути визнане державою реєстрації,
але юрисдикцію і контроль у цьому випадку в договірному порядку слід буде
покласти на одну з його держав-членів, або на іншу державу-запуску, оскільки
міжнародна організація не може бути наділена такими правами.

Крім того, що чинне міжнародне космічне право не покладає обов’язку
видалення сміття на конкретних суб’єктів, жодна міжнародно-правова норма
чітко не встановлює коло суб’єктів, що мають право на активне видалення кос-
мічного сміття. Це дає підстави деяким дослідникам довільно тлумачити під
цим кутом зору ст. VIII Договору з космосу. Так, Д. Е. Дарстен і Б. Верб (США)
висловлюють позицію, що всякий суб’єкт (урядова або приватна компанія), що
вдасться до спроби видалити космічне сміття з орбіти, може отримати позов
від держави реєстрації відповідного об’єкта16. Ми вважаємо таке тлумачення
ст. VIII Договору з космосу таким, що не має правового підґрунтя. Однак певні
застереження щодо суб’єкта видалення все ж таки доцільно зробити.
Видається, що відповідні дії можуть вчинятися будь-якими суб’єктами, які
виконали всі передбачені міжнародним правом умови щодо оповіщення, між-
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* Визначення об’єкта вилучення наразі не є остаточним. Крім вказаного розгляда-
ється також варіант вилучення верхньої ступені ракети-носія «Циклон-4», яким буде
виведено на орбіту супутник «Пастух», з допомогою якого буде здійснюватись місія.

** Відповідно до ст. ХХІІ Конвенції про відповідальність та ст. VІІ Конвенції про
реєстрацію всі положення цих актів щодо «держав» поширюються на міжнародні між -
урядові організації, що здійснюють космічну діяльність, якщо ця організація заявила
про прийняття на себе прав і обов’язків за відповідними конвенціями та більшість її
держав-членів є учасниками як цих конвенцій (відповідно), так і Договору з космосу.
Саме таким є статус Європейського космічного агентства, яке є учасником обох назва-
них конвенцій і Договору з космосу, так само, як і більшість його держав-членів



народних консультацій, укладення договорів щодо держави реєстрації об’єкта,
розподілу відповідальності, страхування тощо. 

Одним із перспективних міжнародно-правових інструментів космічної
діяльності, який набуває розвитку у процесі роботи значної кількості робочих,
консультативних груп, у резолюціях Генеральної Асамблеї ООН, рекомендаці-
ях міжнародних міжурядових та неурядових організацій, є заходи з посилення
транспарентності та підвищення обізнаності щодо космічної діяльності, що
включають механізми інформування, міжнародних консультацій, можливості
спостережень міжнародної спільноти за польотами «чужих» космічних об’єк-
тів, взаємодопомоги тощо17. Екстраполюючи ці вимоги на проект LEOSWEEP,
зазначимо, що до початку місії держави запуску об’єкта «Пастух» мають опо-
вістити принаймні другу, крім України, державу запуску космічного об’єкта,
який планується видаляти (в нашому випадку – Російську Федерацію) про
передбачену діяльність. Способи інформування можуть бути різними.
Найбільш прийнятним у нинішній політичній ситуації (коли укладення будь-
яких угод між нашими державами пов’язане зі складностями) вбачається опо-
віщення всіх зацікавлених сторін про заплановану акцію через Генерального
секретаря ООН, з пропозицією надсилати свої коментарі, заперечення чи
застереження протягом чітко встановленого періоду. Відсутність такого реагу-
вання вважатиметься згодою держав запуску та інших заінтересованих сторін
на проведення місії. 

У зарубіжній літературі пропонуються різні економіко-правові методи, що
можуть бути застосовані як до тих, хто продукує космічне сміття (зробити це
дорогим і невигідним), так і до тих, хто збирається його видаляти (передба-
чивши економічні стимули). Серед пропозицій – створення спеціальних фон-
дів за рахунок платежів тих, хто передбачає запуски космічних об’єктів без
програми їх наступного видалення після закінчення строку корисного фун-
кціонування, формування страхових пулів тощо. Для стимулювання операто-
рів видалення космічного сміття розглядаються різні методи визначення вар-
тості видалення кожного об’єкта (низки об’єктів) на базі загальних правових
критеріїв з виплатою операторам із відповідних фондів, або укладення ними
окремих контрактів з продуцентами космічного сміття тощо18.

Є й чимало інших правових проблем, які слід враховувати, плануючи місію
з активного видалення космічного сміття, які неможливо охарактеризувати в
межах однієї статті. При цьому важливо усвідомлювати, що в умовах тимча-
сової відсутності чи недостатності відповідного міжнародно-правового регу-
лювання центр ваги у правовому убезпеченні місій з видалення космічного
сміття повинен бути перенесений на двосторонні чи багатосторонні домовле-
ності між учасниками конкретних міжнародних правовідносин, а також, де це
можливо, – на застосування національного законодавства з відповідних
питань.
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Nataliia R. Malysheva. International legal problems associated with the active space
debris removal 

On the example of the particular international space project «LEOSWEEP», in the imple-
mentation of which is involved the International Space Law Center under Institute of State and
Law named after VM Koretsky (National Academy of Sciences of Ukraine), this article ana-
lyzes the legal issues arising in connection with the active space debris removal. The problem
is considered in two interrelated aspects: formally legal and substantial. The conclusion is that
the international space law, elaborated in the 60s – 70s of the 20th century, never uses the term
“space debris”. The resulting legal gaps are now trying to fill in so-called acts «Soft law»: rec-
ommendations, guidelines of the specific international organizations, standards of the
International Organization for Standardization, as well as acts of national legislations. In an
analysis of substantive issues to minimize space debris, it is noted that the relevant legal prob-
lems related to the uneven interpretation of basic terms; the lack of clear mechanisms for reg-
istering space objects, and liability for violation of the regulations in this part; different prac-
tice of launching states in the field of registration of space objects; relationship between the
state of registration and other launching states (if any), the volume and timing of dissemina-
tion of jurisdiction of the the State of registration over space objects, liability for harm caused
by the debris removal from orbit; applicability and the limits of national legislation in the con-
flict situations; licensing activities on space debris removal, especially related international
projects, some other problems. In considering these issues, the article focuses on the
range of extension of the legal regime of the space object to space debris objects, regulat-
ed by international space law. The questions of the jurisdiction of States and international
organizations in implementing them on the active debris removal activities are discussed. The
problems of the legal relationship between the launching States which are carrying out a mis-
sion to remove debris, and those who are the launching States on removal of the object are
considered. It is concluded that under the conditions of the temporary absence of the multi-
lateral international instruments in the field of space debris mitigation, center of gravity in the
regulation of the international relations on the specific space projects must be carried in the
level of mutual agreements between the parties of the relevant relationship.

Key words: space debris, space object, active space debris removal, International Space
Law, national space legislation, LEOSWEEP project. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

У статті розкрито зміст поняття «комплексний і сталий розвиток сільських
територій»; досліджено позитивні та негативні тенденції правового регулювання еко-
логічної, економічної та соціальної складових сталого і комплексного розвитку сіль-
ських територій України. Незважаючи на існування великої кількості законів та підза-
конних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію концепції сталого і
комплексного розвитку сільських територій, ефективність правового регулювання є
низькою внаслідок суттєвих юридичних дефектів, серед яких: нестабільність законо-
давчих приписів, особливо у сфері оподаткування; юридичні прогалини правового регу-
лювання охорони земель; невизначеність подальшої правової долі мораторію на відчу-
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ження земель товарного сільськогосподарського виробництва; надмірна диференціація
правового регулювання окремих видів сільськогосподарського виробництва; деклара-
тивність приписів законодавства про безпеку продуктів харчування; відставання зако-
нодавчого регулювання правового становища суб’єктів аграрних відносин від потреб
практики.

Ключові слова: сільські території, комплексний розвиток, аграрне право, сільсько-
господарська діяльність, аграрна реформа, соціальний розвиток села.

Коваленко Т. А. Правовые аспекты обеспечения комплексного и устойчивого
развития сельских территорий Украины

В статье раскрыто содержание понятия «комплексное и устойчивое развитие
сельских территорий»; исследованы позитивные и негативные тенденции правового
регулирования экологической, экономической и социальной составляющих устойчивого
и комплексного развития сельских территорий Украины. Несмотря на существование
большого количества законов и подзаконных нормативно-правовых актов, направлен-
ных на реализацию концепции устойчивого и комплексного развития сельских терри-
торий, эффективность правового регулирования является низкой вследствие суще-
ственных юридических дефектов, среди которых: нестабильность законодательных
предписаний, особенно в сфере налогообложения; юридические пробелы правового регу-
лирования охраны земель; неопределенность дальнейшей правовой судьбы моратория
на отчуждение земель товарного сельскохозяйственного производства; чрезмерная
дифференциация правового регулирования отдельных видов сельскохозяйственного
производства; декларативность предписаний законодательства о безопасности про-
дуктов питания; отставание законодательного регулирования правового положения
субъектов аграрных отношений от потребностей практики.

Ключевые слова: сельские территории, комплексное развитие, аграрное право,
сельскохозяйственная деятельность, аграрная реформа, социальное развитие села.

Kovalenko T. Legal Aspects of Integrated and Sustainable Development of Rural
Areas of Ukraine

This article deals with the concept of «integrated and sustainable rural development»;
author researched positive and negative trends of legal regulation of environmental, econom-
ic and social components of sustainable and integrated development of rural areas of
Ukraine.

Keywords: rural areas, integrated development, agricultural law, agricultural activities,
agrarian reform, social rural development.

У Законі України «Про основні засади державної аграрної політики на
період до 2015 року» від 18 жовтня 2005 р. серед стратегічних цілей держав-
ної аграрної політики зазначено сталий і комплексний розвиток сільських
територій (ст. Кабінет Міністрів України у Концепції розвитку сільських тери-
торій, схваленій розпорядженням від 23 вересня 2015 р. № 995-р, вказує на
потребу в комплексному підході до розв’язання проблем розвитку сільських
територій, в основу якого закладаються принципи сталого розвитку. 

Поняття «сільські території» у законодавстві України не розкривається.
Також не визначено ознак чи критеріїв «сталості» та «комплексності» розвит-
ку сільських територій. Закон України «Про основні засади державної аграр-
ної політики на період до 2015 року» обмежується лише переліком основних
напрямів такого комплексного розвитку.
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В українській аграрно-правовій науці до проблем правового регулювання
розвитку сільських територій у контексті соціального розвитку села зверта-
ються у своїх дослідженнях М. Я. Ващишин, О. В. Гафурова, В. М. Єрмоленко,
В. В. Латишева, П. Ф. Кулинич, І. М. Кульчий, С. І. Марченко, В. В. Носік,
О. О. Погрібний, І. С. Сащенко, В. І. Семчик, А. М. Статівка, Н. І. Титова,
В. Ю. Уркевич, В. З. Янчук та ін. Особливостям формування категорії «сталий
розвиток сільських територій» присвячено спеціальне дослідження
В. М. Єрмоленка1. Проблеми сталого розвитку сільських територій аналізу-
ються також у роботах О. В. Гафурової, А. М. Статівки, В. Ю. Уркевича та ін.

У сучасних умовах, які характеризуються економічною кризою, незавер-
шеністю аграрної і земельної реформ, збройною агресією з боку Російської
Федерації, переорієнтацією національного аграрного товаровиробника на нові
ринки збуту, необхідністю адаптації національного законодавства до вимог ЄС
актуальним завданням аграрно-правової науки є: комплексний аналіз сучасно-
го стану правового забезпечення сталого розвитку сільських територій, вияв-
лення його дефектів та обґрунтування організаційно-правових механізмів
мінімізації їх негативного впливу. Метою даної статті є розкриття змісту
понять «комплексний» і «сталий» розвиток сільських територій, а також з’ясу-
вання позитивних та негативних тенденцій його правового регулювання.

В аграрно-правовій науці України існують різні підходи до визначення
поняття «сільські території». Так, на думку В. Ю. Уркевича, сільською терито-
рією можна вважати територію, що лежить поза межами міст і до якої входять
як сільські населені пункти, так і переважно зони сільськогосподарського
виробництва та сільської забудови2. Більш повно визначає сільську територію
В. М. Єрмоленко – як «просторово-географічне середовище проживання й
виробничої діяльності населення, яке здебільшого займається сільськогоспо-
дарським виробництвом та організоване переважно в межах окремого сіль-
ського населеного пункту з територіальним органом управління на рівні сіль-
ської ради, а також – середовище розміщення виробничих і рекреаційних
ресурсів, необхідних для забезпечення життєдіяльності сільського населення
та сільськогосподарської діяльності на цій території»3. Приєднуючись до вка-
заних наукових підходів, зазначимо, що законодавство України орієнтує на
розвиток сільських територій на засадах сталості та комплексності.

У матеріалах Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку у
Ріо-де-Жанейро (1992 р.) вказується, що сталий розвиток – це такий розвиток
суспільства, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу
здатність наступних поколінь задовольняти свої власні потреби.
Словосполучення «сталий розвиток» у перекладі з англійської мови терміна
«sustainable development» означає «розвиток, що підтримується» (sustain –
опора, підтримувати, витримувати). До основних чинників, що забезпечують
сталий розвиток, відносять: екологічний (визначає умови й межі відновлення
екологічних систем унаслідок їх експлуатації), економічний (передбачає фор-
мування економічної системи, гармонізованої з екологічним чинником розвит-
ку) та соціальний (утверджує право людини на високий життєвий рівень в
умовах екологічної безпеки й благополуччя)4. В українській аграрно-правовій
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науці В. М. Єрмоленко визначає поняття «сталий розвиток сільських терито-
рій» як систему організаційних, економічних, політичних і правових заходів,
спрямованих на забезпечення пропорційних і одночасних, незворотних і ста-
більних прогресивних змін у виробничій, соціальній і екологічній сферах, які
відбуваються пропорційно й одночасно у кожній зі складових сільської тери-
торії5. Таким чином, виходячи з етимології слова «комплекс» як сукупності
предметів, явищ, дій, властивостей, що становлять одне ціле, комплексність та
сталість розвитку сільських територій передбачає органічний взаємозв’язок,
взаємопоєднання екологічної, економічної та соціальної складових у розвитку
сільських територій.

Розглянемо особливості правового забезпечення реалізації на практиці
кожної зі складових сталого розвитку сільських територій та забезпечення їх
органічного взаємозв’язку.

На забезпечення реалізації екологічної складової сталого та комплексного
розвитку сільських територій спрямована значна кількість нормативно-право-
вих актів екологічного, земельного та аграрного законодавства. Так, в Україні
прийняті спеціальні закони: «Про охорону земель» від 19 червня 2003 р., «Про
державний контроль у сфері використання та охорони земель» від 19 червня
2003 р., «Про меліорацію земель» 14 січня 2000 р. та інші нормативно-правові
акти. У 2015 р. було запроваджено мінімальний строк оренди земель сільсько-
господарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господар-
ства6, а також законодавчо встановлено заборону на приватизацію об’єктів
інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель державної і кому-
нальної власності, на яких ці об’єкти розташовані7. Водночас упродовж остан-
ніх 25 років формування національного аграрного законодавства, не прийняті
обґрунтовані у юридичній науці законопроекти, спрямовані на регулювання
охорони ґрунтів (В. Л. Мунтян, П. Ф. Кулинич, Н. С. Гавриш), консервації
земель (Л. В. Ришкова), консолідації сільськогосподарських земель (П. Ф. Ку -
линич, О. П. Куцевич), визначення спеціального правового режиму сільсько-
господарських земель і агроландшафтів (П. Ф. Кулинич). У п. 15 розділу Х «Пе -
рехідні положення» Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р. закріп-
лено необхідність прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського
призначення, який до цього часу знаходиться на розгляді у парламенті. В
Україні не затверджені нормативи в галузі охорони земель та відтворення
родючості ґрунтів, передбачені ст. 30 Закону України «Про охорону земель».
Всупереч приписам ст. 22 згаданого Закону в державі відсутні загальнодержав-
ні і регіональні програми використання та охорони земель. Ще у 2004 р. про-
екти законів України про Загальнодержавну програму використання та охо рони
земель та про Національну програму охорони родючості ґрунтів були направ-
лені на повторне перше читання, проте залишаються неприйнятими й досі.

В екологічному та земельному законодавстві відсутні ефективні механізми
забезпечення ландшафтного підходу як умови сталого землекористування у
процесі сільськогосподарського виробництва. Правове регулювання збережен-
ня агроландшафтів в Україні є нестабільним та недостатньо ефективним. Так,
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у 2009 р. законодавство було доповнено спеціальними приписами, які запро-
ваджували: а) використання земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва відпо-
відно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів зем-
леустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель (ст. 22
Земельного кодексу України) та б) нормативи оптимального співвідношення
культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах для
досягнення високих і стабільних урожаїв та запобігання виснаженню і втраті
родючості ґрунтів внаслідок ґрунтовтоми (ст. 33-1 Закону України «Про охо-
рону земель»)8. Набрання чинності цими приписами передбачалося з 2010 р.,
потім – з 2012 р., після цього – з 2013 р., а реалізація вимог ст. 22 Земельного
кодексу України були обмежені на період до 1 січня 2015 р. лише випадками
використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею
більш як 100 га. У 2015 р. зазначені приписи, які так і не набрали чинності,
були виключені із Земельного кодексу та Закону України «Про охорону
земель»9.

У даний час певні позитивні тенденції удосконалення законодавчого регу-
лювання реалізації екологічної складової розвитку сільських територій спос-
терігаються у сфері забезпечення екологізації аграрного виробництва в
Україні: у 2014 р. було викладено у новій редакції Закон «Про основні при-
нципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»; у 2016 р. набе-
ре чинності Закон «Про побічні продукти тваринного походження, не призна-
чені для споживання людиною».

Впродовж останніх десяти років в Україні прийняті спеціальні закони,
спрямовані на регулювання виробництва продукції дитячого харчування, орга-
нічного сільськогосподарського виробництва, забезпечення біобезпеки при
виробництві, транспортуванні та застосуванні генетично-модифікованих орга-
нізмів (далі – ГМО). Аналіз приписів зазначених законів засвідчує, що пере-
важна їх більшість має декларативний характер. Зокрема, на виконання Закону
України «Про дитяче харчування» від 14 вересня 2006 р. й досі не розроблена
система економічного стимулювання виробництва продовольчої сировини та
продуктів дитячого харчування; вимоги до безпечності та якості продуктів
дитячого харчування не приведені у відповідність до вимог Кодексу алімента-
ріус; не затверджений перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до вико-
ристання у спеціальній сировинній зоні; не розроблені стандарти і регламенти
виробництва продуктів дитячого харчування відповідно до європейських
вимог, а також методичні рекомендації проведення моніторингу безпечності та
якості продуктів дитячого харчування10.

У системі законодавства України у сфері біобезпеки неврегульованими
залишаються питання транспортування та утилізації ГМО, реєстрації ГМО,
які використовуються в сільському господарстві та харчовій промисловості.
Потребує затвердження Порядок видачі дозволу на вивільнення ГМО у від-
критій системі тощо11. В Україні на практиці обмежились маркуванням про-

280 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



дукції, яка містить, а точніше, не містить ГМО, що призвело до «законодавчо-
го абсурду» – покладення обов’язку на виробників та імпортерів харчових
продуктів вказувати позначку «без ГМО» навіть на тих продуктах, які потен-
ційно не можуть містити генетично модифіковані організми (сіль, вода, харчо-
ві продукти, де відсутній білок та інше).

Таким чином, незважаючи на існування значної кількості законів та підза-
конних нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення реалізації
екологічної складової сталого та комплексного розвитку сільських територій
шляхом правової охорони земель, агроландшафтів, ґрунтів та інших природ-
них ресурсів у процесі сільськогосподарського виробництва, гарантування
якості та безпечності сільськогосподарської продукції, ефективність правово-
го регулювання вказаної складової є низькою внаслідок істотних змістовних та
техніко-юридичних дефектів.

Реалізація другої складової сталого та комплексного розвитку сільських
територій – економічної, забезпечується насамперед нормами аграрного зако-
нодавства, які: а) визначають особливості правового становища різних суб’єк-
тів аграрної підприємницької діяльності; б) встановлюють спеціальні вимоги
до виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції, її переробки
та реалізації; в) передбачають заходи державної підтримки сільськогосподар-
ських товаровиробників. Законодавство у цій сфері є найбільш об’ємним за
кількістю нормативно-правових актів і тенденція до все більшої диференціації
правового регулювання зберігається уже тривалий час. Водночас маємо кон-
статувати, що проведення аграрної та земельної реформ на засадах розпаю-
вання земель та майна недержавних сільськогосподарських підприємств,
насамперед колективних сільськогосподарських підприємств (далі – КСП) на
підставі указів Президента України 1994–2000 років, призвело до руйнування
великотоварного сільськогосподарського виробництва. 

Виробництво окремих видів сільськогосподарської продукції переважно
забезпечується селянами, які ведуть особисті селянські господарства.
Відсутність стратегії реформування аграрного сектору економіки України,
недоліки законодавчого забезпечення аграрної та земельної реформ практично
знівелювали законодавчо закріплений на початку 90-х років ХХ ст. принцип
передачі землі у власність тим, хто її обробляє. В Україні більше десяти років
діє мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення.
Розпаювання майна КСП фактично призвело до втрати власника у сільському
господарстві. В Україні виникла загроза монополізації аграрного та земельно-
го ринків агрохолдингами.

Відстає від потреб правового регулювання сучасних аграрних відносин
законодавче закріплення правового становища суб’єктів аграрного господарю-
вання. Так, на початку 2000 р. переважна більшість КСП була реструктуризо-
вана відповідно до Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо
прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 3 грудня 1999 р.,
однак Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від
14 лютого 1992 р. не скасований. Проте створені у процесі реструктуризації
КСП приватно-орендні підприємства не мають окремого законодавчого регу-
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лювання, хоча необхідність прийняття Закону України «Про приватно-орендні
підприємства» була неодноразово обґрунтована в аграрно-правовій науці12.
Внаслідок приєднання виділених у натурі земельних часток (паїв) до земель-
них ділянок для ведення особистого селянського господарства такі господар-
ства фактично втратили підсобний характер, що не узгоджується із Законом
України «Про особисте селянське господарство» від 15 травня 2003 р.

Реалізація економічної складової комплексного та сталого розвитку сіль-
ських територій забезпечується також правовим регулюванням окремих видів
сільськогосподарського виробництва. У цій сфері діє близько 30 законів та
понад 80 підзаконних нормативно-правових актів. Проте єдиний, комплексний
нормативно-правовий акт, який був би спрямований на визначення загальних
правових засад, форм, видів виробництва сільськогосподарської продукції, в
Україні відсутній. Залишаються нереалізованими пропозиції вчених про при-
йняття окремого Закону України про товарне сільськогосподарське виробниц-
тво (С. І. Марченко) чи внесення змін до Господарського кодексу України
(Н. І. Титова, М. Я. Ващишин) з метою врегулювання аграрного підприєм -
ництва.

Позитивний вплив на економічну складову сталого та комплексного роз-
витку сільських територій має законодавство України у сфері державної під-
тримки суб’єктів аграрного господарювання шляхом надання кредитних та
страхових субсидій, заставної закупівлі зерна, запровадження механізму
аграрних розписок тощо. В Україні діє комплексний Закон «Про державну під-
тримку сільського господарства України» від 24 червня 2004 р.; прийняті спе-
ціальні закони «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції
з державною підтримкою» від 9 лютого 2012 р. та «Про аграрні розписки» від
6 листопада 2012 р.; запроваджено пільгові режими оподаткування у
Податковому кодексі України від 2 грудня 2010 р. Водночас з 1 січня 2015 р.
спостерігається тенденція до зменшення податкових пільг для суб’єктів аграр-
ного підприємництва. Так, фіксований сільськогосподарський податок було
замінено на єдиний податок за спрощеною системою оподаткування, обліку та
звітності, що призвело до збільшення податкових платежів більш ніж у
20 разів – до двох мільярдів на рік.

Отже, на реалізацію економічної складової сталого та комплексного роз-
витку сільських територій спрямовано значну кількість нормативно-правових
актів, метою яких є врегулювання спеціального правового становища суб’єк-
тів аграрного підприємництва, їх державної підтримки та забезпечення вироб-
ництва, переробки і реалізації окремих видів сільськогосподарської продукції.
Проте негативними факторами є: нестабільність законодавчих приписів, особ-
ливо у сфері оподаткування; невизначеність подальшої правової долі морато-
рію на відчуження земель товарного сільськогосподарського виробництва;
надмірна диференціація правового регулювання окремих видів сільськогоспо-
дарського виробництва; відставання законодавчого регулювання правового
становища суб’єктів аграрних відносин від потреб практики.

Третьою складовою сталого та комплексного розвитку сільських територій
є соціальна. Закон України «Про основні засади державної аграрної політики
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на період до 2015 року» проголошує метою державної аграрної політики збе-
реження селянства як носія української ідентичності, культури і духовності
нації. Законодавство України у сфері забезпечення соціальних потреб селян є
найбільш раннім, оскільки почало формуватися з 1990 р. з прийняттям Закону
Української РСР «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропро-
мислового комплексу в народному господарстві України», який діє в редакції
від 15 травня 1992 р. Аналіз ефективності зазначеного Закону показує, що дія
більшості його статей періодично зупинялася законами про Державний бюд-
жет на певний рік внаслідок відсутності фінансових механізмів їх реалізації.

В Україні постійно приймаються різні нормативно-правові акти програм-
ного характеру, спрямовані на відродження соціальної інфраструктури, забез-
печення зайнятості сільського населення, поліпшення демографічної ситуації
та вирішення інших соціальних проблем на селі, серед яких: Державна про-
грама розвитку соціальної сфери села на період до 2005 р., затверджена Указом
Президента України від 15 липня 2002 р.; Основні засади розвитку соціальної
сфери села, схвалені Указом Президента України від 20 грудня 2000 р.;
Концепція Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період
до 2011 р., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 сер-
пня 2004 р.; Концепція Комплексної програми підтримки розвитку україн-
ського села на 2006–2010 рр., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 21 грудня 2005 р.; Державна цільова програма розвитку україн-
ського села на період до 2015 р., затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 19 вересня 2007 р. № 1158; Концепція розвитку сільських терито-
рій, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня
2015 р. № 995-р, та інші нормативно-правові акти. 

Проте ситуація у соціальній сфері українського села стає все більш катас-
трофічною, що свідчить про низьку ефективність норм аграрного законодав-
ства у цій сфері. Так, на підставі комплексного дослідження правових проблем
соціального розвитку села О. В. Гафурова дійшла висновку, що внаслідок нега-
тивних тенденцій, які активно формуються у соціальній сфері села, є необхід-
ним введення до наукового обігу терміна «соціальна деградація села»13.

Таким чином, починаючи з 1990 р., в аграрному законодавстві України було
прийнято більше двох десятків нормативно-правових актів, спрямованих на
реалізацію соціальної складової комплексного та сталого розвитку сільських
територій України. Проте їх ефективність є низькою, визначені в них заходи,
спрямовані на подолання кризового стану в соціальній сфері села, практично
не мають відповідних механізмів реалізації.

Підсумовуючи, сформулюємо такі висновки:
1) у аграрному законодавстві України до пріоритетів державної аграрної

політики України віднесено сталий і комплексний розвиток сільських терито-
рій, що передбачає органічний взаємозв’язок, взаємопоєднання екологічної,
економічної та соціальної складових у розвитку таких територій;

2) ключова роль у забезпеченні сталого і комплексного розвитку сільських
територій належить правовому регулюванню, яке забезпечується приписами
аграрного, земельного та екологічного законодавства України;
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3) для сучасного правового забезпечення екологічної, економічної та соці-
альної складових сталого і комплексного розвитку сільських територій влас-
тиві колізії, прогалини, декларативність приписів, надмірна диференціація
правового регулювання і інші юридичні дефекти, які негативно впливають на
впровадження концепції сталого розвитку сільських територій в Україні та
потребують застосування спеціально-юридичних механізмів мінімізації їх
негативного впливу.
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Kovalenko T. Legal Aspects of Integrated and Sustainable Development of Rural
Areas of Ukraine

This article deals with the concept of «integrated and sustainable rural development»;
author researched positive and negative trends of legal regulation of environmental, econom-
ic and social components of sustainable and integrated development of rural areas of Ukraine.
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Ukrainian agrarian legislation considers to the priorities of the state agrarian policy of
Ukraine sustainable and integrated rural development. This assumes organic interrelation of
environmental, economic and social components in the development of such areas. A key role
in ensuring of sustainable and integrated rural development belongs to legal regulation, which
is provided by the requirements of agrarian, land and environmental legislation of Ukraine.

For current legal regulation of environmental, economic and social components of sus-
tainable and integrated rural development conflicts of law, legal gaps, declarative prescrip-
tions, excessive legal regulation and other legal defects are inherent. This negatively affects
the implementation of sustainable rural development in Ukraine and requires implementation
of special legal mechanisms to minimize the negative impact of mentioned legal defects.

Despite the existence of large number of laws and regulations, designed to ensure the
implementation of the environmental component of sustainable and integrated rural develop-
ment by means of legal protection of land, agrarian landscapes, soils and other natural
resources in the process of agricultural production, guarantee quality and safety of agricultur-
al products, efficiency of legal regulation of indicated component is low due to significant
legal defects. Over the past 25 years of the formation of national agrarian legislation draft
laws, aimed at regulation of soil protection, are not passed. Ukraine has not adopted standards
in land protection and restoration of soil fertility. There are no national and regional programs
of land use and protection. In environmental and land legislation there are no effective mech-
anisms to ensure landscape approach as a condition for sustainable land use in the agricultur-
al production.

Large number of regulations is aimed at implementation of economic component of sus-
tainable and integrated rural development. Their goal is to regulate special legal status of agri-
cultural business subjects, to guarantee their state support and to ensure production, process-
ing and marketing of certain agricultural products. However, negative factors are: instability
of legal requirements, especially in the field of taxation; uncertainty of further legal destiny of
the moratorium on agricultural lands alienation; excessive differentiation of legal regulation
of certain types of agricultural production; backlog of legislative regulation of legal status of
agrarian relations’ subjects from the needs of practice. Thus, from January 1, 2015 there is a
trend to reduce tax exemptions for the subjects of agrarian business. Over last ten years
Ukraine has adopted special laws to regulate production of baby food, organic agricultural
production, to ensure biosafety in the production, transportation and use of genetically modi-
fied organisms. However, analysis of the requirements of these laws shows that the vast
majority of them are declarative.

Since 1990 Ukraine adopted more than twenty regulations aimed at implementation the
social component of integrated and sustainable rural development. However, their effective-
ness is low. Defined in laws measures to overcome crisis in the rural social sphere practically
have no mechanisms of implementation.

Keywords: rural areas, integrated development, agricultural law, agricultural activities,
agrarian reform, social rural development.

285РОЗДІЛ 5 • Актуальні проблеми аграрного, земельного, екологічного та…



УДК 347.85
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кандидат юридичних наук

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШКОДИ, 
ЯКА МОЖЕ БУТИ СПРИЧИНЕНА КОСМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 

З ЯДЕРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ НА БОРТУ

У статті розглядається існуючий режим міжнародної космічної відповідальності
за шкоду, спричинену космічними об’єктами з ядерними джерелами енергії на борту,
проводиться порівняльно-правовий аналіз визначення термінів «шкода» та «ядерна
шкода», що застосовуються відповідно у міжнародному космічному праві та міжна-
родному ядерному праві, на підставі проведеного аналізу надані рекомендації щодо
вдосконалення визначення терміна «шкода» у Конвенції про міжнародну відповідаль-
ність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами.

Ключові слова: ядерна шкода, шкода, заподіяна космічними об’єктами з ядерними
джерелами енергії на борту, міжнародна космічна відповідальність, цивільна відпові-
дальність за ядерну шкоду, ядерні джерела енергії.

Кишко–Ерли О. Б. Правовое регулирование определения ущерба, который
может быть нанесен космическими объектами с ядерными источниками энергии
на борту

В статье рассматривается существующий режим международной космической
ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами с ядерными
источниками энергии на борту, осуществляется сравнительно-правовой анализ опре-
делений терминов «ущерб» и «ядерный ущерб», которые употребляются соответ-
ственно в международном космическом праве и в международном ядерном праве, на
основании проведенного анализа предоставлены рекомендации по усовершенствованию
определения термина «ущерб» в Конвенции об международной ответственности за
ущерб, причиненный космическими объектами.

Ключевые слова: ядерный ущерб, ущерб, причиненный космическими объектами с
ядерными источниками энергии на борту, международная космическая ответствен-
ность, гражданская ответственность за ядерный ущерб, ядерные источники энергии.

Kyshko-Yerli O. Legal regulation of damage definition, which might be caused by
space objects with nuclear sources of energy on the board

In article the current regime of international space liability for damage, caused by space
objects with nuclear sources of energy, is considered, comparative-legal analyze of terms
“damage” and “nuclear damage” as they are used accordingly in international space law
and international nuclear law is conducted, on the base of conducted analyze are provided
recommendations on improvement term “damage” in Convention on International Liability
for Damage Caused by Space Objects.

Key words: nuclear damage, damage, caused by space objects with nuclear sources of
energy on the board, international space liability, civil liability for nuclear damage, nuclear
sources of energy.

Завдяки науково-технічному прогресу в ХХ ст. відбулося поєднання кос-
мічних та ядерних технологій, результатом чого стало створення космічних
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об’єктів з ядерними джерелами енергії на борту. Значні перспективи в майбут-
ньому щодо використання таких об’єктів у космічних місіях та той факт, що як
безпосередньо сама космічна діяльність, характеризується підвищеним рівнем
небезпеки, так і особливо діяльність, пов’язана з використанням ядерних мате-
ріалів, зумовлюють актуальність питання відповідальності за шкоду, яка може
бути спричинена космічними об’єктами з ядерними джерелами енергії на бор -
ту, та безпосередньо правового визначення шкоди, яка підлягає компенсації.

При цьому в міжнародному праві сформувалися два окремі інститути –
інститут міжнародної космічної відповідальності в межах міжнародного кос-
мічного права та інститут цивільної відповідальності за ядерну шкоду в межах
міжнародного ядерного права.

Проблематика правового регулювання міжнародної космічної відповідаль-
ності була предметом розгляду багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених,
зокрема М. Н. Малишевої, В. М. Боричевського, Г. П. Жукова, Ю. М. Колосова,
В. В. Семеняки., С. П. Малкова.

Питаннями цивільної відповідальності за ядерну шкоду займалися такі
вчені, як Г. І. Балюк, Ю. М. Крупка, М. Шмидт-Пройс, К. Стойбер та ін.

Резолюцією 47/68 Генеральної Асамблеї ООН «Принципи, що стосуються
використання ядерних джерел енергії у космічному просторі»1 встановлюєть-
ся, що відповідно до ст. VII Договору про принципи діяльності держав щодо
дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші
небесні тіла2 і положень Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду,
заподіяну космічними об’єктами (далі – Конвенція про відповідальність)3,
кожна держава, яка здійснює або організує запуск космічного об’єкта, і кожна
держава, з території чи установок якої здійснюється запуск космічного об’єк-
та, несе міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну такими космічними
об’єктами або їх складовими частинами. Це положення повною мірою засто-
совується у випадку, коли такий космічний об’єкт має ядерне джерело енергії
на борту. Коли дві держави або більше спільно здійснюють запуск космічного
об’єкта, вони несуть солідарну відповідальність за будь-яку заподіяну шкоду
згідно зі ст. V вищезгаданої Конвенції.

Як випливає з вищенаведеного, до випадків спричинення шкоди за участю
космічних об’єктів з ядерними джерелами енергії на борту застосовується
загальний правовий режим міжнародної космічної відповідальності без ураху-
вання особливостей, пов’язаних із застосуванням ядерних матеріалів.

Водночас дія міжнародних конвенцій, що були прийняті з метою забезпе-
чення цивільної відповідальності за ядерну шкоду (зокрема, йдеться про
Віденську конвенцію про цивільну відповідальність за ядерну шкоду 1963 р.,
яка була переглянута в 1997 р4, Паризьку конвенцію про відповідальність
перед третьою стороною у сфері ядерної енергії 1960 р5, Спільний Протокол
про застосування Віденської конвенції та Паризької конвенції 1988 р.6,
Брюссельська додаткову конвенцію 1963 р.7 та Конвенцію про додаткову ком-
пенсацію за ядерну шкоду 1997 р.8), не поширюється на можливі випадки
заподіяння ядерної шкоди за участю космічних об’єктів з ядерними джерела-
ми енергії на борту.
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Вважаємо, що порівняльно-правовий аналіз визначення термінів «шкода»,
як це передбачено в Конвенції про відповідальність, та «ядерна шкода», як це
передбачено в правових актах міжнародного ядерного права, дасть змогу знай-
ти шляхи вдосконалення цього визначення з метою забезпечення належної
компенсації у разі заподіяння шкоди космічними об’єктами з ядерними джере-
лами енергії на борту.

Відповідно до ст. І Конвенції про відповідальність термін «шкода» для
цілей цієї Конвенції означає:

– позбавлення життя, 
– тілесне ушкодження або інше ушкодження здоров’я, 
– знищення або пошкодження майна держав, або фізичних або юридичних

осіб, або майна міжнародних міжурядових організацій.
Цей перелік має вичерпний і закритий характер. Якщо космічний об’єкт

призведе до наслідків, що не передбачені у цьому переліку, то відповідальність
не настане.

Згідно зі ст. ХІІ Конвенції про відповідальність компенсація, яку запускаю-
ча держава зобов’язана виплатити на підставі цієї Конвенції за завдану шкоду,
визначається відповідно до міжнародного права і принципів справедливості, з
тим, щоб забезпечити відшкодування шкоди, що відновлювало б фізичній або
юридичній особі, державі або міжнародній організації, від імені яких подаєть-
ся претензія, становище, яке існувало б, якби шкоди не було завдано.

Визначення терміна «ядерна шкода» в міжнародному ядерному праві має
тривалу історію і час від часу змінювалося в зв’язку з прийняттям нових пра-
вових актів. У цій статті спинимось на трансформації визначення ядерної
шкоди за Віденською конвенцією 1963 р., оскільки Україна приєдналася саме
до цієї конвенції9, та за Протоколом про внесення доповнень до Віденської кон-
венції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 12 вересня 1997 р.

Відповідно до п. к) ст. І Віденської конвенції 1963 р. «ядерна шкода» озна-
чає:

і) смерть, будь-яке тілесне ушкодження або будь-яку втрату майна, або
будь-яку шкоду майну, що виникають як результат радіоактивних якостей або
комбінації радіоактивних якостей з токсичними, вибуховими та іншими небез-
печними якостями ядерного палива, або радіоактивних продуктів чи відходів
на ядерній установці, або ядерного матеріалу, який надходить з ядерної уста-
новки, вироблений у ній або направлений на ядерну установку;

іі) будь-яку іншу втрату чи шкоду, які виникають таким чином або є резуль-
татом цього, якщо це передбачено законом компетентного суду, і в межах вста-
новлених таким законом; та 

ііі) якщо це передбачено законодавством держави, що відповідає за уста-
новку, смерть, будь-яке тілесне пошкодження або будь-яку втрату майна або
будь-яку іншу шкоду майну, які випливають або є результатом іншого іоні-
зуючого випромінювання всередині ядерної установки. 

Таким чином, шкода, відповідальність і компенсація за яку передбачена у
Віденській конвенції 1963 р., безпосередньо пов’язана зі шкодою, спричине-
ною фізичним особам та їх майну. На інші види шкоди дія Конвенції поширю-
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ється тільки у випадках, якщо це передбачено законом компетентного суду і в
межах, встановлених таким законом. Отже, шкода навколишньому середови-
щу в цілому сама по собі виходить за межі режиму цивільної відповідальнос-
ті і може підлягати відшкодуванню лише у випадку, якщо це передбачено мате-
ріальним законодавством, що підлягає застосуванню. Фактично після чорно-
бильського інциденту стало зрозумілим, що різні правові системи держав, де
була завдана шкода, найбільш вірогідно будуть давати різні відповіді на питан-
ня про те, чи можуть бути віднесені до ядерної шкоди різноманітні матеріаль-
ні втрати, які можуть виникнути в результаті ядерного інциденту, і в яких
межах10.

Як зазначає Ю. М. Крупка, на початку 1960-х років, коли було прийнято
ядерні конвенції, екологічне законодавство перебувало ще на ранній стадії
формування, тож не дивно, що питання відшкодування шкоди довкіллю не
знайшли відбиток у цих конвенціях. Протягом останніх 30-ти років було при-
йнято чимало міжнародних конвенцій та норм національного законодавства
щодо охорони навколишнього середовища, які, зокрема, стосуються цивільної
відповідальності за шкоду навколишньому середовищу внаслідок забруднення
нафтою, небезпечними відходами, отруйними речовинами та ін. 

Це справило відповідний вплив на розвиток міжнародно-правового режи-
му цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Досвід, накопичений у галузі
екологічного законодавства, було використано, зокрема, у процесі перегляду
положень Віденської конвенції, які стосуються визначення ядерної шкоди. При
цьому головна увага приділялася питанням визначення шкоди навколишньому
середовищу, а також меж шкоди, яка підлягає відшкодуванню11.

Отже, Протоколом про внесення доповнень до Віденської конвенції про
цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 12 вересня 1997 р., метою при-
йняття якого було передбачити більш широку сферу застосування, більш висо-
кі розміри відповідальності оператора ядерної установки і посилені заходи
забезпечення адекватного і справедливого відшкодування, як зазначається в
його преамбулі, встановлюється, що «ядерна шкода» означає:

і) смерть або тілесне ушкодження;
іі) втрату майна або шкоду майну; і наступне з кожного підпункту в межах,

що встановлюються законом компетентного суду:
ііі) економічні втрати, що виникають у результаті втрат або шкоди, що зга-

дані в підпунктах і) або іі), остільки, оскільки вони не охоплюються цими під-
пунктами, якщо їх зазнає особа, що має право на подання позову стосовно
таких втрат або шкоди;

іv) витрати на заходи, спрямовані на відновлення навколишнього середо-
вища, стан якого погіршився, за винятком незначного погіршення, якщо такі
заходи фактично були застосовані або повинні бути застосовані і остільки,
оскільки це не охоплюється підпунктом «іі»;

v) втрату доходів, що одержуються від економічного інтересу в будь-якому
застосуванні або використанні навколишнього середовища, в результаті знач-
ного погіршення стану цього середовища і остільки, оскільки це не охоплю-
ється підпунктом «іі»;
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vі) витрати на превентивні заходи і вартість подальших втрат або шкоди,
спричинених такими заходами;

vіі) будь-які інші економічні втрати, крім будь-яких втрат, що викликані
погіршенням стану навколишнього середовища, якщо це допускається загаль-
ним законом про цивільну відповідальність компетентного суду,

у випадку підпунктів «і» – «v» і «vіі» вище тією мірою, якою втрати або
шкода виникають в силу або є результатом іонізуючого випромінення, що
випускається будь-яким джерелом випромінення всередині ядерної установки
або випускається ядерним паливом або радіоактивними продуктами, або від-
ходами на ядерній установці або ядерного матеріалу, що надходить з ядерної
установки, що вироблений на ній або відпускається з неї, незалежно від того,
чи виникають вони внаслідок радіоактивних властивостей такої речовини або
комбінації радіоактивних властивостей з токсичними, вибуховими або іншими
небезпечними властивостями такої речовини.

Таким чином, новою редакцією визначення терміна «ядерна шкода» перед-
бачається введення трьох нових категорій так званої економічної шкоди – це
економічні втрати, які виникають у результаті смерті, тілесного ушкодження,
втрати майна або його пошкодження, які несе особа, що має право на подання
позову щодо цих втрат або шкоди, друга категорія – так звані «чисті економіч-
ні втрати», які несе особа незалежно від шкоди, спричиненої майну такої особи,
а до третьої категорії за залишковим принципом віднесені «чисті економічні
втрати», що не пов’язані з погіршенням стану навколишнього середовища. 

Також ще одним новим видом шкоди, що відрізняється від цих трьох кате-
горій, є витрати на заходи щодо відновлення навколишнього середовища, стан
якого погіршився. У зв’язку зі складністю грошовою оцінки екологічної
шкоди, у Протоколі про внесення доповнень до Віденської конвенції про
цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 12 вересня 1997 р. був застосо-
ваний підхід, що базується на обмеженні компенсації витратами на фактично
застосовані або такі, що підлягають застосуванню заходи з відновлення навко-
лишнього середовища, стан якого погіршився. Компетентний суд буде вста-
новлювати межі, в яких даний вид шкоди підлягатиме відшкодуванню.
Останній новий вид шкоди, відшкодування якої передбачено в Протоколі – це
витрати на превентивні заходи.

Підсумовуючи, можна зробити висновок про те, що в міжнародному ядер-
ному праві був досягнутий значний прогрес у визначенні ядерної шкоди,
зокрема, в частині включення до цього поняття витрат на заходи з відновлен-
ня навколишнього середовища. Така ситуація, коли існуючий правовий режим
відповідальності за шкоду, яка може бути спричинена космічними об’єктами з
ядерними джерелами енергії на борту, не враховує особливостей відшкодуван-
ня саме ядерної шкоди є, з нашої точки зору, неприйнятною. Вважаємо, що
визначення терміна «шкода» в Конвенції про відповідальність має бути роз-
ширене з урахуванням останніх правових напрацювань з цього приводу.

1. Резолюція 47/68 Генеральної Асамблеї ООН «Принципи, що стосуються викорис-
тання ядерних джерел енергії у космічному просторі» 1992 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_492. 2. Договір ООН про при-
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нципи діяльності держав щодо дослідження та використання космічного простору,
включаючи Місяць та інші небесні тіла, 1967 р. [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_480. 3. Конвенція про міжнародну відпові-
дальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами, 1972 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_126. 4. Віденська конвенція про
цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21.05.1963 р. // Офіційний вісник
України. – 2005 р. – № 21. – Ст. 1180. 5. Паризька конвенція про відповідальність перед
третьою стороною у сфері ядерної енергії від 29.07.1960 р. // Ядерне законодавство:
збірник нормативно-правових актів / За ред. Ю. С. Шемшученка: У 2-х т. – Т. 2. – К.,
1999 – 440 с. – С. 153. 6. Спільний Протокол про застосування Віденської конвенції та
Паризької конвенції 1988 р. // Ядерне законодавство: зб. нормативно-правових актів / За
ред. Ю. С. Шемшученка: У 2-х т. – Т. 2. – К., 1999. – 440 с. – С. 178. 7. Брюссельська
додаткова конвенція 1963 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oecd-
nea.org/law/brussels-supplementary-convention.html. 8. Конвенція про додаткову компен-
сацію за ядерну шкоду 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/951_010. 9. Про приєднання України до Віденської
конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду: Закон України // Відомості
Верховної Ради України – 1996. – № 44. – Ст. 222. 10. Венская конвенция 1997 года о
гражданскои� ответственности за ядерныи� ущерб и Конвенция 1997 года о
дополнительном возмещении за ядерныи� ущерб. Пояснительный текст. Публикация
МАГАТЭ. – 2004 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.iaea.org/About/
Policy/GC/GC48/Documents/Russian/gc48inf-5expltext_rus.pdf. 11. Крупка Ю. М. Від -
шкодування ядерної шкоди (міжнародний і національний аспекти): Монографія. – К.,
1999. – 200 с. – С. 30.

Legal regulation of damage definition, which might be caused by space objects with
nuclear sources of energy on the board

Due to scientific-technical progress in XX century happened combining space and nuclear
technologies, what resulted in creation space objects with nuclear sources of energy on the
board. Great perspectives in future for use of such objects in space missions and the fact that
space activity and activity connected with usage of nuclear materials are characterized as a
specially dangerous, make the issue of liability for damage, which might be caused by space
objects with nuclear sources of energy on the board especially actual, and in particular legal
definition of term “damage”, which is subject for compensation.

In the international law are formed two separately institutes – institute of international
space liability in the framework of international space law and institute of civil liability for
nuclear damage in the framework of international nuclear law. 

For the cases of damage, caused by space objects with nuclear sources of energy on the
board, is applied general legal regime of international space liability without considering
peculiarities connected with usage on nuclear materials. 

List of damage is fix in art. I of Convention on International Liability for Damage Caused
by Space Objects. It means loss of life, personal injury or other impairment of health; or loss
of or damage to property of States or of persons, natural or juridical, or property of interna-
tional intergovernmental organizations.

This list has exclusive and closed character. If space object will caused consequences,
which are not determined in this list, responsibility will not occur.

That is why international regime of damage compensation caused by space objects is not
covering, for example, compensation of damage caused to environment. Definition of term
“nuclear damage” in international nuclear law has a long history. In article is analyzed
transformation of this definition in Vienna convention on civil liability for nuclear damage,
since Ukraine joined to it.
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In Vienna convention in redaction of 1963 damage, for which is established liability and
compensation, is directly connected with damage caused for physical persons and their prop-
erty. For other kinds of damage Convention can apply only in case when it is foreseen by law
of competent court and in framework provided by such law.

In Protocol to amend Vienna convention (1997) was introduce new definition of nuclear
damage, which include three new categories of so called economical damage and such new
kind of damage as a cost of measures for reinstatement impaired environmental, unless such
impairment is insignificant, and the cost of preventive measures, and further loss or damage
caused by such measures.

Thereby, in international nuclear law was achieved significant progress in definition of
nuclear damage. We think that definition of term “damage” in Convention on International
Liability for Damage Caused by Space Objects should be extended in accordance with last
legal achievements in this area. 

Key words: nuclear damage, damage, caused by space objects with nuclear sources of
energy on the board, international space liability, civil liability for nuclear damage, nuclear
sources of energy.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОРАДЧИХ ПОСЛУГ

У статті проведено дослідження сучасного стану та зарубіжного досвіду право-
вого регулювання надання сільськогосподарських дорадчих послуг. Запропоновані захо-
ди з удосконалення правового регулювання надання сільськогосподарських дорадчих
послуг – Міністерство аграрної політики та продовольства України має надавати
сільськогосподарські дорадчі послуги.

Ключові слова: сільське господарство, послуги, дорадча діяльність, проекти

Бусуйок Д. В. Пути совершенствования правового регулирования предоставле-
ния сельскохозяйственных консультативных услуг

В статье проведено исследование современного состояния и зарубежного опыта
правового регулирования предоставления сельскохозяйственных консультативных
услуг. Предложены мероприятия по усовершенствованию правового регулирования пре-
доставления сельскохозяйственных консультативных услуг. Целесообразно, чтобы
Министерство аграрной политики и продовольствия предоставляло сельскохозяй-
ственные консультативные услуги.

Ключевые слова: сельское хозяйство, услуги, консультативная деятельность, про-
екты

Busuiok D. V. The ways of improving the legal adjusting of agricultural consultative
service

A study of modern state and foreign experience of the legal adjusting of agricultural con-
sultative service has been done in the article. There are propositions how to improve the legal
adjusting of agricultural consultative service. Ministry of agricultural policy and food
Ukraine has to become state consultative service. 

Keywords: agriculture, services, consultative activity, projects
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Політичні й економічні події 2014–2015 рр. призвели до кардинальної
зміни передумов розвитку вітчизняного сільського господарства1. Падіння
курсу гривні, руйнація вітчизняної фінансової, зокрема банківської системи,
високі процентні ставки за кредитами, підвищення ціни на пальне та на енер-
гоносії, здорожчання вартості насіннєвого матеріалу та добрив може негатив-
но відбитись на діяльності не лише дрібних, а й великих виробників сільсько-
господарської продукції. Вони не зможуть вчасно приступити до посівної
через брак матеріальних ресурсів. Обсяг виробленої продукції може зменши-
тися порівняно з обсягом виробленої продукції у попередніх роках. Через брак
коштів та підвищення цін на продукти харчування може зменшитись купі-
вельна спроможність населення. Це спричинить скорочення штату працюючих
у сільському господарстві, що, у свою чергу, призведе до зростання рівня без-
робітних на селі та зубожіння населення. 

Для запобігання настанню таких негативних наслідків держава має негай-
но вжити заходів щодо підтримки насамперед найбільш незахищених суб’єк-
тів виробництва сільськогосподарської продукції: особистих селянських гос-
подарств, фізичних осіб – підприємців, фермерських господарств, сільсько-
господарських кооперативів. Одним із таких способів державної підтримки є
сільськогосподарське дорадництво. 

На особливу увагу заслуговує досвід Румунії щодо створення мережі
дорадчих служб2. У 1998 р. під керівництвом Міністерства сільського госпо-
дарства і сільського розвитку (MARD) було утворено Національне агентство
сільськогосподарських консультаційних послуг (ANCA).

Стратегічною метою діяльності ANCA було визначено підтримку реформ у
сільському господарстві шляхом забезпечення тренінгів та надання технічної
допомоги сільськогосподарським виробникам. Крім того, агентство виконує
роль посередника у відносинах між виробниками та науковими й навчальними
інституціями. Протягом періоду підготовки приєднання країни до вступу в ЄС
основним суб’єктом трансформаційної аграрної політики MARD були дрібні
домогосподарства, споживчі та напівспоживчі, з метою підвищення їх ринко-
вої орієнтації та формування на їх базі конкурентоспроможних сімейних фер-
мерських господарств. Більшість із них не мали доступу до інформації щодо
наслідків приєднання країни до ЄС. Цю місію на себе взяло агентство. Проте,
крім забезпечення інформаційних ресурсів, поширення знань і досвіду, воно
мало взяти на себе функцію підтримки фермерів у підготовці для включення в
європейську систему бюджетних субсидій. На першому етапі через відсутність
координації та взаємодії між ANCA, MARD, науково-дослідними та навчаль-
ними інститутами ефективність роботи агентства була доволі низькою.
Зрештою, один чи два працівники представництва ANСА на місцях не могли
об’єктивно охопити всі сфери господарської діяльності фермерів (агрономія,
менеджмент та аудит, нарахування субсидій тощо). Була сформована трирівне-
ва система консультативних послуг, яка включала центральний офіс на націо-
нальному рівні у кількості 70 працівників, понад 430 працівників районних
офісів та 600 працівників муніципальних офісів, діяльність яких фінансувала-
ся з державного бюджету. Більшість працівників (85%) мали технічну або сіль-
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ськогосподарську освіту й лише 3% – економічну. Згодом частка працівників з
економічною освітою трохи збільшилася, що було зумовлено потребами
надання консультаційних послуг у сфері управління та розвитку бізнесу (в
тому числі не аграрного).

У 2001 р. районні офіси агентства отримали більше свободи у своїй діяль-
ності. Проте від такої децентралізації влади було більше негативних наслідків
через відволікання працівників від основної своєї діяльності. Тому у 2005 р.
було здійснено спробу інтеграції зусиль центрального офісу та локальних
представництв для ефективнішої роботи шляхом активного залучення науко-
вого потенціалу країни шляхом: створення демонстративних господарств для
поширення нових видів рослин та тварин, технологій тощо; проведення
навчальних курсів, семінарів, круглих столів за участю науковців, сільськогос-
подарських виробників; демонстрації передових наукових досягнень на
виставках національного, локального рівнів; широкої видавничої кампанії для
поширення інформації про досягнення в галузі аграрної науки та сільського
розвитку.

Очевидно, що адаптація аграрного сектору Румунії до європейських умов
розширила межі здійснюваної політики в сільській місцевості, що виходило за
рамки поняття аграрний розвиток і включало широке коло питань: диверсифі-
кації аграрної й не аграрної зайнятості; підвищення якості знань та людського
капіталу; формалізації соціальних відносин на селі та розвитку соціального
капіталу громад та інші. Звичайно, обмежена кількість локальних центрів
ANCA не могла на місцях охопити все коло питань, оскільки, як правило, один
працівник обслуговував декілька сіл.

Для розв’язання цієї проблеми було налагоджено більш тісну взаємодію
між офісами на всіх трьох рівнях. Так, центральний офіс ANCA забезпечував
підтримку із загальних питань (законодавства, внутрішніх та зовнішніх ринко-
вих цін, умов доступу та фінансування з європейських фондів тощо), викорис-
товуючи власні можливості доступу до інформації різних міністерств. Районні
центри забезпечували спеціалізовану та кваліфіковану підтримку представни-
ків на місцях шляхом: контактів спеціалістів з представниками ANCA; прове-
дення тренінгів та семінарів; технічної підтримки локальних проектів тощо.
Локальні центри безпосередньо працювали з фермерами та селянами над вирі-
шенням їх поточних питань.

Сформована мережа консультативних центрів у Румунії доволі результа-
тивно працювала на етапі підготовки країни до вступу в ЄС завдяки систем-
ному підходу організації її роботи.

Беручи до уваги наявний зарубіжний досвід правового регулювання надан-
ня сільськогосподарських дорадчих послуг, ми підтримуємо висловлену
науковцями позицію, відповідно до якої ефективним інструментом впровад-
ження державної аграрної політики, забезпечення інновацій ного розвитку
сільського господарства та сільських територій, подолання бідності на селі має
стати державна система сільсько господарського дорадництва, яка довела свою
ефективність і життєздатність в усіх розвинутих країнах3.
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Відповідно до сучасних умов соціально-економічного розвитку ми вважає-
мо, що постійне надання дорадчих послуг виробникам сільськогосподарської
продукції в усіх областях і районах на безоплатній основі могло б забезпечити
Міністерство аграрної політики та продовольства України. Одним із джерел
фінансування діяльності цього органу могло б стати бюджетне фінансування
соціально спрямованих дорадчих послуг. 

Виходячи з правового статусу Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України як органу виконавчої влади та беручи до уваги той факт, що
надавати дорадчі послуги будуть державні службовці, це підвищить відпові-
дальність за здійснення дорадчої діяльності – надання консультацій, прове-
дення семінарів, видання відповідної літератури тощо.

Ми вважаємо за доцільне:
1. У Законі України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» перед-

бачити надання дорадчих послуг ЦОВВ – Міністерством аграрної політики та
продовольства України. Воно може функціонувати поряд з наявними дорадчи-
ми службами або відповідний структурний підрозділ міністерства може бути
створений на їх базі.

2. З метою оформлення правового статусу Міністерства аграрної політики
та продовольства України потрібно постановою Кабінету Міністрів України
внести зміни до Положення про Міністерство аграрної політики та продоволь-
ства України і в ньому передбачити надання ним дорадчих послуг.

3. До завдань Міністерства аграрної політики та продовольства України
варто віднести надання адміністративних послуг у аграрній сфері. 

4. Дорадчі послуги Міністерством аграрної політики та продовольства
України мають надаватись на центральному та місцевому рівнях – на рівні
областей та районів.

До повноважень Міністерства аграрної політики та продовольства України
на центральному рівні може бути віднесене: загальне керівництво системою
надання дорадчих послуг в Україні; координація відносин між сільськогоспо-
дарськими товаровиробниками, науковими та навчальними закладами. 

До повноважень Міністерства аграрної політики та продовольства України
на місцевому рівні може бути віднесене здійснення практичної діяльності:
організація публічно-приватного партнерства у сфері аграрної діяльності;
організація аграрних кластерів; створення демонстративних господарств для
поширення нових видів рослин та тварин, технологій тощо; демонстрація
передових наукових досягнень на виставках національного, локального рівнів;
надання консультацій у сфері аграрної діяльності; проведення виставок, кон-
ференцій, семінарів та тренінгів у сфері аграрної діяльності; видання мето-
дичної літератури з питань дорадчої діяльності.

5. Працівники Міністерства аграрної політики та продовольства України,
які надаватимуть дорадчі послуги, мають бути державними службовцями.

6. Дорадчі послуги мають надаватись виробникам сільськогосподарської
продукції безкоштовно. До виробників сільськогосподарської продукції, які
можуть отримувати дорадчі послуги безкоштовно, доцільно віднести: фізич-
них осіб, які ведуть особисті селянські господарства; фізичних осіб підприєм-
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ців, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції та/або
обслуговуванням сільськогосподарської діяльності; фермерські господарства;
сільськогосподарські кооперативи.

7. Фінансування діяльності з надання Міністерством аграрної політики та
продовольства України дорадчих послуг має відбуватись за рахунок
Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів грантів, міжнарод-
ної допомоги та інших джерел, не заборонених законом.

Вважаємо, що наведені положення сприятимуть удосконаленню правого
регулювання надання сільськогосподарських дорадчих послуг та функціону-
вання Міністерства аграрної політики та продовольства України.

1. Бусуйок Д. В. Правові аспекти надання сільськогосподарських дорадчих послуг /
Д. В. Бусуйок // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. – С. 207–212.
2. Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку : мате-
ріали наук.-практ. конф., (Київ, 16 жовт. 2013 р.). – К. : Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки», 2013. – С. 39–41. 3. Соціально-економічні засади роз-
витку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент) : монографія /
[Малік М. Й., Кропивко М. Ф., Булавка О. Г. та ін.]; за ред. М. Й. Маліка. – К. : ННЦ
ІАЕ, 2012. – С. 611.

Busuiok D. V. The ways of improving the legal adjusting of agricultural consultative
service

A study of modern state and foreign experience of the legal adjusting of agricultural con-
sultative service has been done in the article. The political and economic events of 2014-2015
years have completely changed the development of agricultural sphere Ukraine. Due to finan-
cial crisis there can be critical problems in agricultural sphere. To avoid theme the government
has to support agricultural producers. The current way to support agricultural producers is
nongovernmental agricultural consultative services. They do not work properly. There is no
the system of such services. They work temporarily due to special programs ‘money. 

The experience of other countries how to improve agricultural consultative service has
been studied. Agricultural consultative services exist in different ways. The state consultative
services act in Romania and have good results. That is why it is worth to adopt Romania’s
practice.

There are propositions how to improve the legal adjusting of agricultural consultative
service. Ministry of agricultural policy and food Ukraine has to become state consultative
service. The function of Ministry of agricultural policy and food Ukraine as state consultative
service has to be included in Law of Ukraine «About agricultural consultative activity». It can
function next to present nongovernmental consultative services or be created on their base.
With the aim to proclaim the legal status of Ministry of agricultural policy and food Ukraine
as state consultative service Decree of Cabinet Council Ukraine «About Ministry of agricul-
tural policy and food Ukraine» must be changed. 

Ministry of agricultural policy and food Ukraine as state consultative service will func-
tion on central and local levels. As powers of central state consultative service can be taken:
common guidance of the system of state consultative service in Ukraine, co-ordination of rela-
tions among agricultural producers, scientific and educational establishments. Realization of
practical activity – giving the consultations, realization of seminars, trainings, and publishing
activity can become the competence of local consultative services. These kinds of services
will be free of charge for small (medium) agricultural producers. 

Keywords: agriculture, services, consultative activity, projects.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ У СФЕРІ
УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Аналізується зміст принципу субсидіарності та його застосування при управлінні
водними ресурсами в умовах децентралізації повноважень органів влади.
Досліджується взаємозв’язок між принципом субсидіарності та басейновим принци-
пом управління водними ресурсами. Вивчені умови перерозподілу повноважень між
органами державної влади спеціальної компетенції та органами місцевого самовряду-
вання в частині управління водними ресурсами. Проаналізовано зарубіжний досвід на
прикладі Іспанії. Внесено пропозиції для вдосконалення законодавства України в час-
тині визначення повноважень органів влади при управлінні водними ресурсами в умовах
їх децентралізації.

Ключові слова: децентралізація, принцип субсидіарності, басейновий принцип,
повноваження, органи влади, управління водними ресурсами, зарубіжний досвід.

Муравская М. Л. Децентрализация полномочий органов власти в сфере управ-
ления водными ресурсами: правовой аспект

Анализируется содержание принципа субсидиарности и его использование при
управлении водными ресурсами в условиях децентрализации полномочий органов вла-
сти. Исследуется взаимосвязь между принципом субсидиарности и бассейновым прин-
ципом управления водными ресурсами. Изучены условия перераспределения полномочий
между органами государственной власти специальной компетенции и органами мест-
ного самоуправления в части управления водными ресурсами. Проанализирован зару-
бежный опыт на примере Испании. Внесены предложения по усовершенствованию
законодательства Украины в части определения полномочий органов власти при
управлении водными ресурсами в условиях их децентрализации.

Ключевые слова: децентрализация, принцип субсидиарности, бассейновый прин-
цип, полномочия, органы власти, управление водными ресурсами, зарубежный опыт.

Muravska M. Decentralization of authorities’ power in the field of water manage-
ment: legal aspect 

The content of the principle of subsidiarity and its use in the water management under
decentralization of authorities’ powers was analyzed. The interconnection between the prin-
ciple of subsidiarity and the principle of basin water management was researched. The con-
ditions for the redistribution of powers in the water management between public authorities
that have special competence and local authorities were studied. The judicial practice and
legislation of Spain that defines the powers of authorities in the water management were ana-
lyzed. As a result of the research there were proposed the ways to improve Ukrainian legisla-
tion that defines the powers of the authorities in the water management under the conditions
of decentralization.

Key words: decentralization, the principle of subsidiarity, the basin principle, powers,
authorities, water management, foreign experience.

Проведення реформи з децентралізації влади в Україні є актуальним зав-
данням сьогодення. Відповідно до ч. 3 ст. 4 Європейської хартії місцевого
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самоврядування1 порядок розподілу повноважень органів влади має ґрунтува-
тись, зокрема, на принципі субсидіарності. Згідно з цим принципом повнова-
ження здійснюються, як правило, тими органами влади, які є найбільш набли-
женими до громадян, тобто органами місцевого самоврядування. Як слушно
зазначається в літературі, цінність місцевого самоврядування полягає в тому,
що, будучи рівнем публічної влади, найбільш наближеним до людини, а отже,
й найкраще обізнаним із повсякденними проблемами життєдіяльності меш-
канців територіальних громад, воно може найкраще забезпечити населення
широким спектром публічних послуг: соціальних, побутових, торговельних,
культурних, освітніх та інших2.

Юридичним фактом визначення повноважень органів місцевого самовря-
дування в умовах проведення децентралізації влади в Україні стане прийняття
закону «Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації
влади», який був схвалений Постановою Верховної Ради України № 656-19 від
31.08.2015 р. «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до
Конституції України щодо децентралізації влади»3. Відповідно до п. 40
висновку Венеціанської комісії № CDL-PI(2015)016 «Попередня думка щодо
запропонованих змін до Конституції, які відбуваються в рамках судової рефор-
ми в Україні»4 принцип субсидіарності був дотриманий у зазначеному зако-
нопроекті.

Так, згідно зі змінами, які вносяться законопроектом до ст. 143 Конституції
України5 територіальні громади наділяються такими повноваженнями, як:
управління майном, що є в комунальній власності; затвердження бюджету від-
повідної громади і контроль за його виконанням; затвердження програми соці-
ально-економічного та культурного розвитку і контроль за їх виконанням;
встановлення місцевих податків і зборів; забезпечення реалізації результатів
місцевих референдумів; утворення, реорганізація та ліквідація комунальних
підприємств, організацій і установ, а також здійснення контролю за їх діяль-
ністю; вирішення інших питань місцевого значення, віднесених законом до її
компетенції. До повноважень обласних рад віднесено затвердження обласного,
районного бюджету для виконання спільних проектів та контроль за його вико-
нанням; вирішення інших питань, віднесених законом до їх компетенції.

Слід підкреслити, що зазначений перелік повноважень органів місцевого
самоврядування, з другого – не містить повноважень щодо управління водни-
ми ресурсами, а з іншого боку, не є вичерпним. Відповідно, повноваження
органів місцевого самоврядування, а також повноваження органів державної
влади щодо управління водними ресурсами мають визначати спеціальні акти
законодавства, зокрема Водний кодекс України6 (далі – ВК України). Тобто в
результаті набрання чинності законом України «Про внесення змін до Кон -
ституції України щодо децентралізації влади» має бути поставлено завдання
переглянути повноваження органів державної влади та органів місцевого само-
врядування щодо управління водними ресурсами, закріпленими в ВК України.

Зважаючи на те, що відповідно до п. d ч. 1 ст. 361 Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співто-
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вариством з атомної енергетики і їхніми державами-членами, з іншої сторони7

співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення
якості навколишнього середовища, захист громадського здоров’я, розсудливе
та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на
міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних
проблем навколишнього середовища, зокрема, у сфері управління водними
ресурсами, при визначенні повноважень органів влади з управління водними
ресурсами в Україні необхідно брати до уваги вимоги Водної рамкової
Директиви ЄС8 (далі – ВРД ЄС). 

Так, з одного боку, відповідно до п. 18 преамбули ВРД ЄС ця Директива
має координувати та об’єднувати і у далекій перспективі розвивати далі
загальні принципи і структури для охорони і стабільного використання води у
Співтоваристві відповідно до принципу субсидіарності. Водночас, з другого
боку, у зв’язку з тим, що відповідно до ст. 13 ВК України державне управлін-
ня водними ресурсами здійснюється за басейновим, а не за адміністративно-
територіальним принципом, виникає питання, яким чином має бути застосова-
ний принцип субсидіарності при розподілі повноважень з управління водними
ресурсами. Адже основною одиницею управління на основі басейнового при-
нципу відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 2 ВРД ЄС є район річкового басейну, межі
якого не відповідають межам адміністративно-територіальних одиниць. Тому
передача необмеженої кількості повноважень щодо управління водними
ресурсами органам місцевого самоврядування обмежить можливості ефектив-
ного управління басейном річки в цілому. Однак все ж таки органи місцевого
самоврядування в частині управління водними ресурсами мають вирішувати
та впливати на вирішення завдань, які стосуються інтересів певної територі-
альної громади.

Цікавий досвід щодо розподілу повноважень між органами державної
влади та органами місцевого самоврядування реалізований у законодавстві
Іспанії. Так, відповідно до ч. 1 ст. 103 Конституції Іспанії9 державне управлін-
ня здійснюється на основі принципів ефективності, ієрархії, децентралізації,
деконцентрації та координації. Крім того, у ст. 137 Конституції Іспанії закріп-
лено принцип автономії, тобто всі автономні співтовариства користуються
автономією для вирішення завдань, які стосуються їх інтересів. Водночас на
відміну від Конституції України, у Конституції Іспанії закріплені повноважен-
ня органів державної влади та місцевого самоврядування в частині управління
водними ресурсами як важливого об’єкта правового регулювання.

Так, виключними повноваженнями органів державної влади відповідно до
ст. 149 Конституції Іспанії є, зокрема, регулювання правових відносин щодо
морської риболовлі, захисту довкілля, але без втручання до сфери повнова-
жень Автономних Співтовариств; законодавче забезпечення, управління та
надання прав на експлуатацію водних ресурсів, коли вони протікають по тери-
торії більше ніж одного автономного співтовариства; проведення робіт, які
забезпечують загальнодержавні інтереси, або якщо їх проведення впливатиме
на територію більше ніж одного автономного співтовариства.
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Повноваження автономних співтовариств визначені в ст. 148 Конституції
Іспанії: територіальне планування, містобудування; управління в сфері захис-
ту довкілля; проектування, будівництво й експлуатація гідроенергетичних спо-
руд, каналів та систем зрошення для забезпечення інтересів автономного спів-
товариства, правові відносини щодо мінеральних і термальних вод, риболовлі
у внутрішніх водах, ловлі ракоподібних та аквакультури.

Таким чином, зважаючи на те, що влада в Іспанії є децентралізованою,
визначення повноважень з управління водними ресурсами на основі принципу
субсидіарності, згідно з яким управління здійснюється органами влади, най-
більш наближеними до громадян, відбувається з урахуванням басейнового
принципу управління, на основі якого об’єктом управління є район річкового
басейну, а не адміністративно-територіальна одиниця. У зв’язку із цим пріо-
ритет в управлінні водними ресурсами наданий органам державної влади, а не
органам місцевого самоврядування. Конституційний Суд Іспанії надав таке
обґрунтування пріоритету державного управління водними ресурсами: 1) згід-
но з логікою адміністративного управління не є раціональним визначати пра-
вовий режим і управління водними ресурсами кожного водотоку та його при-
токів з урахуванням меж кожного автономного співтовариства. Адже очевид-
но, що водокористування та експлуатація гідротехнічних споруд, які здійсню-
ються на території одного з них, впливає на можливості використання вод тих
самих водних об’єктів в межах інших автономних співтовариств, по території
яких вони протікають; 2) з технічної точки зору також очевидно, що води одно-
го річкового басейну утворюють єдине ціле, яким необхідно управляти рівно-
мірно (п. 15 Постанови № 227/1988 від 29.11.1988 р.10).

З урахуванням норм Конституції Іспанії загальні принципи та повноважен-
ня органів влади з управління водними ресурсами деталізовані в Законі Іспанії
«Про води»11 (далі – ЗІ «Про води»). Так, управління водними ресурсами
здійснюється на основі принципів, закріплених в ст. 14 ЗІ «Про води»:
1) єдності управління, комплексного відновлення, економії вод, деконцентра-
ції, децентралізації, координації, ефективності та участі користувачів;
2) врахування єдності річкового басейну, гідравлічних систем та гідроло гіч -
ного циклу; 3) поєднання державного управління водними ресурсами з про-
сторовим плануванням, збереженням, захистом та відновленням навколиш-
нього природного середовища.

У ст. 17 ЗІ «Про води» закріплені такі повноваження органів державної
влади спеціальної компетенції щодо управління водними ресурсами: 1) гідро-
логічне планування та реалізація державних планів щодо гідравлічної інфрас-
труктури; 2) застосування заходів, необхідних для управління водними ресур-
сами згідно з міжнародними угодами та конвенціями; 3) надання прав на
користування водними ресурсами, які виходять за межі території одного авто-
номного співтовариства; 4) надання дозволів на водокористування в річкових
басейнах, які виходять за межі території одного автономного співтовариства, а
також контроль за їх дотриманням.

Автономні співтовариства реалізують виключні повноваження щодо управ -
ління водними ресурсами в річкових басейнах, які повністю знаходяться на їх
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території. Однак представники автономних співтовариств беруть участь в
управлінні водними ресурсами держави, зокрема, шляхом їх залучення до
складу державних органів управління водними ресурсами з метою захисту
прав водокористувачів (ст. 18 ЗІ «Про води»).

Так, відповідно до ст. 19 ЗІ «Про води» найвищим органом управління вод-
ними ресурсами Іспанії є Національна рада з водних ресурсів (El Consejo
Nacional del Agua). Цей орган підпорядковується Міністерству навколишнього
природного середовища. До її складу входять представники Генеральної дер-
жавної адміністрації, автономних співтовариств, органів місцевої влади,
басейнових органів управління, місцевих професійних та економічних органі-
зацій, профспілок та організацій роботодавців, некомерційних організацій.

Для управління річковими басейнами, які виходять за межі одного авто-
номного співтовариства, створюються басейнові органи управління (ст. 21 ЗІ
«Про води»), які є автономними органами. Представники автономних співто-
вариств, за їх рішенням, можуть бути представлені у складі керівного органу
басейнових органів управління не менше ніж одним голосом. Кількість пред-
ставників провінцій (автономні співтовариства поділяються на провінції) у
складі керівного органу басейнових органів управління визначається пропор-
ційно до частки їх території, яка знаходиться в межах річкового басейну (ст. 27
ЗІ «Про води»).

Водночас ЗІ «Про води» не заперечується вірогідність виникнення конку-
руючих повноважень між, зокрема, басейновими органами управління та
Автономними Співтовариствами, які, проте, зобов’язуються узгоджувати такі
повноваження, якщо вони виникають під час управління водними ресурсами,
та враховувати вірогідний вплив на територіальне планування. Зокрема, згід-
но з п. 5 прикінцевих положень ЗІ «Про води» повноваження автономних спів-
товариств щодо територіального планування не повинні порушуватись обме-
женням у землекористуванні та резервуванні територій у зв’язку із: визначен-
ням зон сервітутів та охоронних зон поверхневих водосховищ, озер та лагун,
управлінням повененебезпечними територіями (ст. 6 та ст. 11); впливом гідро-
логічного планування або водокористування на ведення сільського господар-
ства, забудову, промисловість, експлуатацію енергетичних об’єктів та плану-
вання території (п. d ч. 1 ст. 20, ст. 43). Крім того, мають братися до уваги
вимоги до дотримання доступності водних ресурсів, їх якості та захисту, а
також обов’язки інформувати один одного та спільно співпрацювати при ство-
ренні нових та реалізації чинних проектів (ст. 128 ЗІ «Про води»). Умови спів-
праці басейнових органів управління та автономних співтовариств можуть
бути врегульовані шляхом укладання угоди про співробітництво (ст. 25 ЗІ
«Про води»). Нарешті, якщо діяльність та проекти автономних співтовариств
стають джерелом нових вимог до водокористування, то вони мають подавати
запит до басейнових органів управління, а басейнові органи управління мають
інформувати автономні співтовариства про наявність або відсутність достат-
ньої кількості поверхневих водних ресурсів для забезпечення відповідної
діяльності та реалізації проектів. Тобто автономні співтовариства та басейнові
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органи управління тісно співпрацюють під час управління водними ресурсами
з урахуванням виключних повноважень кожного органу управління.

Крім державних законів, повноваження автономних співтовариств щодо
управління водними ресурсами закріплюють їх органічні закони. Проте, як
правило, вони дублюють норми Конституції Іспанії та ЗІ «Про води». Зокрема,
відповідно до п. 36 ч. 1 ст. 9 Органічного Закону Автономного співтовариства
Екстремадура12 воно наділене виключною компетенцією щодо регулювання,
планування та управління водними ресурсами, які протікають виключно по її
території, зокрема, визначає умови: водокористування та експлуатації гідро-
технічних споруд, а також надання відповідних прав; планування, будівництва
та експлуатації гідравлічних споруд та об’єктів гідравлічної інфраструктури,
каналів та іригаційних споруд, які не становлять інтересу для держави та не
впливають на інші автономні співтовариства.

Водночас окремі статті органічних законів деяких автономних співтова-
риств, які регулюють водні правові відносини, під час їх прийняття містили
норми, які суперечили нормам Конституції Іспанії. Це стало причиною їх
оскарження в Конституційному суді Іспанії. Так, на підставі позову Дорадчого
органу Ради Автономного співтовариства Екстремадури Конституційний суд
Іспанії прийняв постанову № 30/2011 від 16.03.2011 р.13, в якій висловив
думку щодо конституційності ст. 51 Органічного Закону Андалусії14. Даною
статтею закріплювались ексклюзивні повноваження Андалусії щодо управлін-
ня басейном річки Гвадалквівір, води якої протікають виключно по її терито-
рії та не впливають на територію інших автономних співтовариств. Однак у
дійсності"на території Андалусії знаходиться більша, проте не вся територія
басейну річки Гвадалквівір. 

Тому відповідно до зазначеної постанови Конституційного суду Іспанії
така норма порушує п. 22 ч. 1 ст. 149 Конституції Іспанії та принцип, закріп-
лений у ст. 17 ЗІ «Про води», згідно з якими повноваженням з управління вод-
ним басейном, який виходить за межі одного автономного співтовариства наді-
ляється держава. На думку Конституційного суду Іспанії, ст. 51 Органічного
Закону Андалусії могла б спричинити такий розподіл повноважень: частина
басейну Гвадалквівір, яка знаходиться в межах Андалусії, була б об’єктом
управління Автономного співтовариства Андалусія, а управління частиною
басейну, що виходить за межі Андалусії, – держави. Отже, Конституційний суд
Іспанії визнав ст. 51 Органічного Закону Андалусії неконституційною та ска-
сував її.

З тієї ж причини Дорадчий орган Ради Автономного співтовариства
Екстремадури в судовому порядку оскаржив ч. 1 ст. 75 Органічного Закону
Автономного Співтовариства Кастилії та Леону15. Відповідно до даної норми
були закріплені виключні повноваження Кастилії та Леону щодо управління
басейном річки Дуеро та підкреслювалось, що межі зазначеного річкового
басейну не поширюються на територію інших автономних співтовариств, а
лише на територію Португалії. Проте це не відповідало дійсності, адже межі
басейну річки Дуеро поширювались на територію більше ніж одного автоном-
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ного співтовариства. У своїй постанові №32/2011 від 17.03.2011 р. Конститу -
ційний суд Іспанії дійшов висновку, що ч. 1 ст. 75 Органічного Закону Кастилії
та Леону є неконституційною, адже повноваження, закріплені зазначеною нор-
мою, є сферою компетенції держави16. Відповідно, при децентралізації влади
повноваження органів місцевого самоврядування в частині управління водни-
ми ресурсами мають визначатись їх нормативними актами після встановлення
меж району кожного річкового басейну, який є одиницею управління водними
ресурсами. Це дозволить приймати нормативно-правові акти різних адмініс-
тративно-територіальних одиниць в частині управління водними ресурсами,
які не міститимуть норм, що в майбутньому ставатимуть причиною спорів в
судах між їх органами управління.

Описаний досвід Іспанії є корисним для законодавця України з позиції роз-
поділу повноважень органів влади при формуванні правового механізму
управління водними ресурсами при взаємодії двох принципів субсидіарності
та басейнового. На основі басейнового принципу формується об’єкт управлін-
ня – річковий басейн. Водночас, межі річкового басейну є відмінними від меж
адміністративно-територіальних одиниць. Тому, управління водними ресурса-
ми є сферою як державного, так і місцевого правового регулювання. 

При визначенні повноважень органів влади щодо управління водними
ресурсами пріоритет має надаватись басейновим органам управління, які є
органами державної влади спеціальної компетенції. Адже, органи місцевого
самоврядування не можуть отримати необмежений комплекс повноважень
щодо управління частиною річкового басейну, розташованого в межах їх адмі-
ністративно-територіальної одиниці. Водночас, при управлінні водними
ресурсами до уваги мають братися інтереси мешканців усіх адміністративно-
територіальних одиниць, на території яких знаходиться річковий басейн і на
які може вплинути водокористування та експлуатація водних об’єктів та гід-
ротехнічних споруд. Органи місцевого самоврядування є найбільш ознайомле-
ними із такими інтересами. Тому, рішення басейнових органів управління, які
впливають на інтереси окремої територіальної громади, доцільно узгоджувати
із відповідними органами місцевого самоврядування. Для участі у прийнятті
рішень басейнових органів управління, які впливають на інтереси певної тери-
торіальної громади, представники органів місцевого самоврядування входять
до складу басейнових органів управління. Участь органів місцевого самовря-
дування, які найбільшою мірою знайомі з інтересами та потребами мешканців
кожної адміністративно-територіальної одиниці, у прийнятті рішень щодо
управління водними ресурсами забезпечуватиме дотримання принципу субси-
діарності. Водночас, органи місцевого самоврядування слід зобов’язати узгод-
жувати свої рішення, які стосуються користування річковим басейном або
його частиною, із басейновими органами управління. Це дозволить уникнути
вірогідного негативного впливу від діяльності мешканців різних адміністра-
тивно-територіальних одиниць на екологічний стан водних ресурсів. 

Отже, в результаті проведення реформи децентралізації влади в ВК
України має бути закріплений ефективний механізм співпраці басейнових
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органів управління та органів місцевого самоврядування щодо управління вод-
ними ресурсами, який ґрунтуватиметься на взаємодії двох принципів басейно-
вого та субсидіарності.
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Muravska M. Decentralization of authorities’ power in the field of water manage-
ment: legal aspect 

The reform of authorities’ decentralization is an actual task in Ukraine. According to the
part 3 of article 4 of Charter of Local Self-Government the order of distribution of the author-
ities’ powers has to be based, in particular, on the principle of subsidiarity. According to this
principle as a rule the powers are made by the authorities, who are closest to citizens, i.e. by
local authorities.

While determining of authorities’ powers of water management in Ukraine it is necessary
to take into account demands of EU Water Framework Directive. From one side according to
the paragraph 18 of EU Water Framework Directive’s preamble this Directive should provide
for such a framework and coordinate and integrate, and, in a longer perspective, further
develop the overall principles and structures for protection and sustainable use of water in the
Community in accordance with the principles of subsidiarity. At the same time, from another
side, due to the fact that according to the article 13 of the Water Code of Ukraine state water
management is based on the basin principle and not on the administrative-territorial princi-
ple, it is necessary to answer how should be used the principle of subsidiarity while deter-
mining of authorities’ powers of water management.

An interesting experience on the division of powers between state authorities and local
authorities was implemented in the legislation of Spain. The principle of autonomy was
enshrined in the art. 137 of the Constitution of Spain. It means that all autonomous commu-
nities have autonomy to solve the tasks concerning their interests. At the same time powers of
state and local authorities in water management were enshrined in the Constitution of Spain
as an important object of legal regulation.

The priority in water management in Spain was given to state authorities and not to local
authorities. The Constitutional Court of Spain explained the priority of state water manage-
ment this way: 1) according to the logic of administrative management it is not rational to
determine the legal regime and management of each water body and it’s inflows taking into
account the borders of each autonomous community. Because it’s obvious that water use and
exploitation of hydraulic structures that are done on the territory of one of them, influence the
possibility to use water of the same water bodies that flows on the territory of others
autonomous communities; 2) on technical point it’s obvious that water of one river basin are
forming a whole that should be managed evenly. That is why autonomous communities of
Spain realize exclusive authority of water management in river basins that are situated entire-
ly on their territory.

At the same time the Spain Law "On Water" does not deny the probability of existing of
competing powers between, in particular, basin authorities and autonomous community. But
they have to coordinate such powers if they arise while water management, and take into
account the possible impact on spatial planning.

As a result of the research there were made recommendations to improve the current leg-
islation of Ukraine. In particular as a result of the reform of authorities’ decentralization the
effective mechanism of cooperation between basin authorities and local governments should
be enshrined in the Water Code of Ukraine.

Key words: decentralization, the principle of subsidiarity, the basin principle, powers,
authorities, water management, foreign experience.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН
У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

У статті розглядаються види гарантій реалізації прав громадян. Основна увага
приділяється організаційно-правовим гарантіям реалізації прав громадян у сфері вико-
навчої влади. Наведена характеристика юридичних гарантій забезпечення прав грома-
дян та їх тісний зв’язок із організаційними гарантіями. 

Робиться висновок про подальше удосконалення правового механізму реалізації
прав громадян та необхідність активної позиції громадян у обстоюванні свої прав і
свобод.

Ключові слова: права людини, гарантії прав громадян, правові гарантії реалізації
прав громадян.

Андрийко О. Ф. Организационно-правовые гарантии реализации прав граждан
в сфере исполнительной власти

В статье рассматриваются виды гарантий реализации прав граждан. Основное
внимание уделяется организационно-правовым гарантиям реализации прав граждан в
сфере исполнительной власти. Дается характеристика юридических гарантий реали-
зации прав граждан и рассматривается их тесная связь с организационными гаран-
тиями. 

На основании проведенного анализа делается вывод о необходимости усовершен-
ствования организационно-правового механизма реализации прав граждан в сфере
исполнительной власти и активной позиции граждан в реализации своих прав и свобод.

Ключевые слова: права человека, гарантии прав граждан, организационно-право-
вые гарантии реализации прав граждан.

Andriyko O. Organizational and Legal Guarantees of Realization of Citizens’ Rights
in the Sphere of Executive Authority

The article considers the types of guarantees of realization the rights of man and citizen.
The main attention is focused on the organizational and legal guarantees of realization of cit-
izens’ rights in the sphere of Executive authority.

On the basis of the conducted analysis, the author concluded on the necessity of improve-
ment of organizational and legal mechanism of guaranteeing of citizens’ rights in the sphere
of Executive authority.

Розділ 6

ПРОБЛЕМИ  АДМІНІСТРАТИВНОГО  ПРАВА 
ТА  ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ 



Keywords: human rights, guarantees of citizens’ rights, legal guarantees of realization of
citizens’ rights.

Дотримання прав людини завжди є свідченням досягнень демократичного
розвитку держави і суспільства в цілому, показником рівня його цивілізова-
ності. Рівень забезпечення прав людини безпосередньо впливає на рівень її
розвитку, життя, здоров’я, безпеку, честь і гідність. Тому проблема прав люди-
ни завжди привертала і продовжує привертати до себе увагу та є визначальною
під час перетворень, що відбуваються в суспільстві, активним учасником яких
має бути сама людина.

Події, що відбулися і відбуваються в Україні – окупація частини території
України, військова агресія з боку сусідньої держави та необхідність захисту
свого вибору життя, інших його цінностей щодо утвердження та забезпечення
прав і свобод людини, потребують створення дієвого механізму захисту прав і
свобод людини, розв’язання системних проблем у цій сфері. 

Забезпечення прав і свобод людини поряд із першочерговими завданнями
щодо зміцнення національної безпеки, подолання економічної кризи, рефор-
мування державного управління залишається головним обов’язком держави,
зокрема органів виконавчої влади, та має визначати зміст і спрямованість
діяльності держави в усіх її зусиллях.

Ще в 1998 р. спрямування загальнополітичної позиції держави по забезпе-
ченню прав людини отримало відображення у підготовленій Міністерством
юстиції України Концепції державної політики у галузі прав людини. Розробка
цього документа була відповіддю на висновок Парламентської Асамблеї Ради
Європи від 26 вересня 1995 р. щодо необхідності прийняття Україною «рам-
кового документа про правову політику України у сфері захисту прав люди-
ни». Однак подальші дії щодо правової легалізації Концепції, розробки стра-
тегії і тактики забезпечення прав людини державою не були здійснені, хоча на
різних рівнях державної влади питання гарантій реалізації прав громадян були
предметом обговорення, дискусій у наукових колах та державних структурах.

У затвердженій Указом Президента України від 25.07.2015 р. № 501 (2015)
Національній стратегії у сфері прав людини отримали відображення зміст і
спрямованість діяльності держави щодо забезпечення прав громадян.
Важливість прийняття цього документа зумовлена складними умовами побу-
дови незалежної, демократичної, правової держави та необхідністю об’єднан-
ня усього суспільства довкола усвідомлення цінності прав і свобод людини та
необхідності їх охорони і захисту різними державними інституціями.
Основним спрямуванням стратегії є впровадження ефективного механізму
захисту прав і свобод громадян. Стратегічними цілями, які мають бути досяг-
нуті до 2020 р., визначені: створення належних умов для реалізації прав і сво-
бод людини та ефективна система їх захисту; права і свободи людини є визна-
чальними чинниками державної політики, якими органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування керуються від час прийняття рішень. На
забезпечення прав громадян спрямований і підписаний Міністерством юстиції
та Міністерством внутрішніх справ меморандум про захист прав громадян. 
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Закріплені в Конституції України права і свободи людини характеризують-
ся як основні (основоположні).

Основоположні права людини визначаються як певні її можливості, котрі
необхідні для задоволення потреб існування та розвитку в конкретних істо-
ричних умовах, об’єктивно зумовлюються досягнутим рівнем розвитку сус-
пільства і забезпечені обов’язком інших суб’єктів1. Якщо в суспільстві, дер-
жаві відбуваються певні зміни, що є об’єктивними процесами їх розвитку, то
права, свободи та обов’язки людини і громадянина, закріплені в розділі II
Конституції, ні за яких обставин не можуть бути змінені, оскільки вони зали-
шаються як права на досягнуті демократичні свободи.

В Україні концепція прав людини офіційно є визначеною як на конститу-
ційному рівні, так і через приєднання до міжнародних договорів про права
людини. Ідеї прав людини та необхідність захисту цих прав були і залишають-
ся визначальними у обстоюванні українським народом своєї незалежності,
свого вибору побудови та подальшого розвитку держави і сьогодні у боротьбі
з агресором за цілісність та її єдність.

В Основному Законі України визначається, що права і свободи людини
гарантуються і не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів або
внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу
існуючих прав і свобод (ст. 22), права і свободи людини є невідчужуваними та
непорушними (ст. 21), їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності
держави (ст. 3). Отже, діяльність держави та її органів і посадових осіб у взає-
мовідносинах з громадянами має бути спрямована на захист інтересів людини,
на служіння їй, а норми Конституції є нормами – гарантіями їх.

Проблема гарантій прав громадян є надзвичайно важливою, оскільки
недостатньо задекларувати їх у Конституції. Необхідним є вироблення належ-
них механізмів гарантій реалізації прав людини, такі права без реальних меха-
нізмів і можливостей їх реалізації та охорони залишаються декларацією.

Сам термін «гарантії» широко використовується в різних сферах діяльнос-
ті, при цьому в нього може закладатися різний зміст. Так, під гарантією розу-
міють поруку в чомусь, забезпечення законом чи певною угодою зобов’язання,
за яким юридична чи фізична особа відповідає перед кредиторами за невико-
нання боржником своїх зобов’язань; умови, що забезпечують усіх чим-небудь.
Юридичні гарантії розглядаються як законодавчо закріплені засоби охорони
прав і свобод громадян, способи їх реалізації, а також засоби охорони право-
порядку, інтересів суспільства і держави2. При виділенні гарантій прав і сво-
бод людини і громадянина гарантії також визначають «як умови, засоби, спо-
соби, які забезпечують здійснення у повному обсязі й всебічну охорону прав і
свобод особи. При цьому поняття «гарантії» охоплює усю сукупність об’єк-
тивних і суб’єктивних чинників, спрямованих на практичну реалізацію прав та
свобод людини, на усунення можливих перешкод їх повного або належного
здійснення»3. Таке визначення є найбільш прийнятним на сьогодні, оскільки
розкриває не лише зміст поняття, а й його спрямованість.

За загальним правилом, усі гарантії прав, як зазначає професор
В. Шаповал, розглядаються або як умови, або як засоби забезпечення встанов-

308 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



лених конституцією і законодавством суб’єктивних прав. Визначені у такий
спосіб гарантії різною мірою й у різних формах відображаються в об’єктивно-
му праві. Помилковим є ототожнення гарантій прав із відповідними нормами
права. Норми об’єктивного права лише закріплюють гарантії суб’єктивного
права … юридичні гарантії – це засоби матеріально-правового і процесуаль-
ного характеру, які призначені для реалізації та захисту закріплених у консти-
туції і законодавстві суб’єктивних прав4.

Зазвичай виділяють чотири види гарантій прав і свобод громадян, до яких
відносять економічні, політичні, ідеологічні та юридичні гарантії. Економічні
гарантії визначаються як сукупність економічних факторів життя суспільства;
політичні – як сукупність політичних чинників, до яких належать повновлад-
дя народу, демократичні засади в організації і діяльності публічної адміністра-
ції, багатопартійна система, плюралізм та гласність у діяльності державних
органів; ідеологічні – рівень суспільної та індивідуальної правосвідомості,
система духовних цінностей та орієнтації, культура та освіченість суспільства
та його членів. Юридичними гарантіями визначають правові норми та інсти-
тути, що забезпечують можливість реалізації прав людини, їх охорону та
захист. Усі ці види гарантій є важливими і виокремлення їх, на нашу думку, є
виправданим. Дієвість їх буде результативною за умови реального їх впливу на
механізми реалізації прав людини.

Застосування зазначених гарантій реалізації прав і свобод людини буде діє-
вим у їх системному поєднанні, хоча кожен вид гарантій має свої особливості.
При цьому якщо виходити із визначення гарантій як умов, засобів, способів
забезпечення прав людини, то економічні, політичні та ідеологічні гарантії
можна віднести до відповідних умов, тоді як юридичні гарантії є і умовою, і
способом реалізації, оскільки містять правовий механізм забезпечення реалі-
зації прав громадян. Ті чи інші умови гарантування визначають і застосування
відповідних засобів та способів їх реалізації. При цьому юридичні гарантії, як
правова основа гарантій, дають змогу використовувати можливості правової
норми. Акцентування уваги на юридичних гарантіях та організаційно-право-
вому механізмі гарантування прав людини у сфері виконавчої влади не є свід-
ченням приниження ролі інших, а лише є виокремленням одного із видів
гарантій та визначення особливостей його форм і змісту. 

У дослідженнях організаційно-правових гарантій реалізації прав громадян
у сфері виконавчої влади виділяють два основних підходи. Один із них харак-
терний тим, що гарантії прав громадян розглядаються у тісному зв’язку із ана-
лізом відповідних статей конституції. Конституційні гарантії розглядаються як
вид правових гарантій, що являють собою правовий механізм забезпечення,
дотримання, виконання, застосування і використання конституційних та інших
норм права органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними
і юридичними особами. Другий підхід – системно-інтегруючий – дає можли-
вість систематизувати гарантії та поділяти їх за мірою впливу на реалізацію
окремих видів основних прав і обов’язків громадян, а також проаналізувати
його.
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Юридичними гарантіями прав людини і громадянина є правові норми та
правові інститути, які мають забезпечувати можливість здійснення прав та їх
охорону, а в разі протиправних дій – захист і поновлення. Реалізація прав гро-
мадян передбачає реальне втілення їх у життя, що має своє вираження в конк-
ретних діях людини, діяльності державних органів і відображає динаміку про-
цесу. На ефективність процесу реалізації прав громадян у сфері виконавчої
влади впливає багато економічних, політичних, організаційних чинників.
Реалізація прав людини, закріплених в Основному Законі України, є складним
процесом, який регламентується нормами різних галузей права і своїм змістом
і формами здійснення має забезпечувати кожному громадянину реальні мож-
ливості реалізації своїх прав.

Правові гарантії забезпечення прав громадян у сфері виконавчої влади роз-
глядаються як передбачені законодавством умови і засоби, за наявності яких
законодавець пов’язує реальну можливість і максимальну ефективність реалі-
зації прав, свобод і обов’язків людини. Їх поділяють на гарантії реалізації прав
громадян і гарантії охорони їх.

До правових гарантій реалізації прав і свобод людини належать: норматив-
не закріплення прав і свобод людини в чинному законодавстві й передусім у
Конституції; можливість правомірними діями реалізувати законні інтереси;
стимулювання державою здійснення певних видів діяльності; дії з боку дер-
жави по захисту соціально-незахищених громадян5. 

Система юридичних гарантій прав людини спрямована на надання якомо-
га більших можливостей правовими засобами обстоювання особою власної
точки зору, можливостей самоутвердження, проявів самостійності та актив-
ності. 

Важливою складовою гарантування реалізації прав людини у сфері вико-
навчої влади є створення відповідного організаційно-правового механізму та
активна позиція громадян.

При виділенні організаційно-правових гарантій реалізації прав громадян у
сфері виконавчої влади слід відмітити важливу роль організаційної їх складо-
вої. Без організаційних гарантій неможливим стає і правове гарантування,
власне його реалізація.

Правові гарантії реалізації прав громадян самі по собі автоматично не
можуть мати необхідного результату. Для того, щоб «запрацював правовий
механізм гарантування», необхідні відповідні організаційні зусилля тих, хто
реалізує свої права – громадян, та тих, хто наділений відповідними повнова-
женнями по їх реалізації – органи виконавчої влади та інші державні органи,
до повноважень яких належить здійснення такої діяльності.

У літературі висловлюється думка, що організаційними гарантіями реалі-
зації прав громадян є діяльність державних органів, посадових осіб, яка відбу-
вається відповідно до правових приписів і у визначених організаційних фор-
мах. Загалом можна погодитися із таким підходом, додавши лише при цьому,
що організаційними гарантіями реалізації прав громадян є створення (існу-
вання) відповідних державних органів, уповноважених посадових осіб, інших
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структур і їх діяльності по приведенню в дію в певних організаційних формах
гарантії реалізації прав громадян. Завдання організаційних гарантій полягає в
тому, що вони мають максимально зменшити розрив між ідеальною і норма-
тивною (через законодавчий процес), нормативною і фактичною (через право-
застосовний процес) моделями гарантування6. При визначенні завдань
Кабінету Міністрів України серед основних виділено завдання, спрямовані на
вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, ство-
рення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості. До
основних повноважень віднесено вжиття заходів щодо забезпечення захисту
прав і свобод, гідності і здоров’я людини та громадянина від протиправних
посягань (ст. 2, ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»). 

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини –
посадова особа, на яку Кабінетом Міністрів України покладено повноваження
щодо забезпечення представництва під час розгляду справ про порушення
положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.
у Європейській комісії з прав людини та Європейському суді з прав людини.

Центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності ґрунтуються на
принципі забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина.
Посадові особи цих органів виконують приписи по роботі за зверненнями гро-
мадян.

Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реа-
лізації громадянами права на звернення до органів державної влади із пропо-
зиціями, скаргами та зауваженнями. Реформування державного управління та
його структурно-організаційної складової спрямоване не лише на оптимізацію
системи органів виконавчої влади, а й на саму можливість реалізації громадя-
нами своїх прав.

Регулювання адміністративно-правових відносин між громадянами та
органами виконавчої влади здійснюється законами та підзаконними норматив-
ними актами. Тільки чітке виконання органами виконавчої влади та їх посадо-
вими особами приписів закону гарантує реалізацію того чи іншого права гро-
мадянина7. Однак процесуальний аспект цих відносин є сьогодні найменш
урегульованою сферою, оскільки містить недосконалі процесуальні норми, а
то й взагалі їх не передбачає.

Гарантії реалізації прав громадян, закріплені в процесуальних нормах,
належать до процесуальних гарантій. Сьогодні як ніколи важливим є не лише
проголошення і закріплення в Конституції та нормативно-правових актах прав
громадян, а й створення та забезпечення можливостей їх реалізації за наяв-
ності процесуальних гарантій.

Адміністративно-правове регулювання є своєрідним продовженням кон-
ституційно-правових норм і багато в чому конкретизує їх. В Україні норми, що
регулюють адміністративні процедури, не систематизовані й містяться в різ-
них нормативно-правових актах. Це, звичайно, впливає на уніфікованість під-
ходів до порядку розгляду та вирішення справ під час реалізації прав грома-
дян. Відносини щодо реалізації свого права можуть виникати як за ініціативою
громадянина, так і за ініціативою органу публічної адміністрації.
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Підставою виникнення відносин за ініціативою громадян щодо реалізації їх
прав можуть бути: звернення громадянина до органів виконавчої влади з від-
повідною заявою; оскарження дій чи бездіяльності органів влади, а в адмініс-
тративному або судовому порядку – відповідна скарга. Тобто йдеться про реа-
лізацію громадянами своїх прав шляхом спонукання відповідних органів до
прийняття рішень активними діями самих громадян. Виконання громадянином
обов’язків, що мають адміністративно-правовий характер і не виконуються на -
лежним чином, супроводжується виникненням відносин з органами виконав чої
влади за ініціативою останніх (йдеться про реєстрацію, сплату податків тощо).

Недооцінка ролі юридичних засобів у реалізації своїх прав громадянами є
певним свідченням недовіри до державних структур влади. Громадяни дедалі
активніше звертаються за захистом у міжнародні структури, хоча такий захист
і має обмежений характер. 

Юридичні гарантії реалізації прав людини поділяють на три рівні: міжна-
родний, регіональний, і національний або ж виділяють лише міжнародний та
національний. У Конституції України (ст. 9) визначається, що чинні міжнарод-
ні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є
частиною національного законодавства України, і після використання всіх
національних засобів правового захисту кожен має право звертатися за захис-
том своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до
відповідних міжнародних організацій, членом або учасницею яких є Україна
(ст. 55). У зв’язку з цим доречно зауважити, що у 2015 р. правом такого звер-
нення скористалася порівняно з минулими роками значна кількість українців.
Щодо регіонального рівня, то тут виділяють європейську, американську і
африканську систему гарантій прав людини, хоча таке виділення є умовним,
оскільки кожна країна цих регіонів має свої особливості побудови системи
таких гарантій. На національному рівні серед гарантій реалізації прав людини
у сфері виконавчої влади важлива роль належить саме організаційно-правовим
гарантіям. Якщо взяти термін «юридичні гарантії», то він засвідчує наявність
нормативно-правових засад у цих гарантіях, які містяться в правових нормах.
Наявність відповідних правових норм вказує на можливості реалізації прав,
тоді як організаційні гарантії «переводять їх із статичного стану в динаміч-
ний»8 .

Поглиблення демократичної спрямованості діяльності органів виконавчої
влади, спрямованість на оптимізацію їх структурної побудови має супровод-
жуватися й оновленням правових механізмів реалізації прав та свобод грома-
дян у адміністративних правовідносинах. 
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Andriyko O. Organizational and Legal Guarantees of Realization of Citizens’ Rights
in the Sphere of Executive Authority

The article considers the types of guarantees of realization the rights of man and citizen. 
The main attention is focused on the organizational and legal guarantees of realization of

citizens’ rights in the sphere of Executive authority.
Realization of citizens’ rights provides its real implementation in life, and legal guaran-

tees are considered as provided by law of the conditions and means under which the legisla-
tor connects a real opportunity and maximizes the realization of human rights. A legal guar-
antee of realization of citizens’ rights in the sphere of Executive authority is a type of legal
guarantees. 

Organizational guarantees of citizens’ rights are seen not only as the activity of the
Executive authorities and other state structures, but also as creation, its existence which guar-
antees the possibility to implement the constitutional rights and freedoms of citizens in the
sphere of Executive authority. 

Legal guarantee for the realization of citizens’ rights is not only organizational forms, but
also defined by Executive authorities powers and other state structures and precise perform-
ance of officials regulations and legal acts ensuring the implementation of an act by which the
procedure of mutual relations of citizens with the Executive authorities on realization of rights
may be set.

There is considered the close relationship between organizational and legal guarantees
by which the legal norms of types of guarantees are fixed but also regulated organizational
form of implementation.

On the basis of the conducted analysis, the author concluded on the necessity of improve-
ment of organizational and legal mechanism of guaranteeing of citizens’ rights in the sphere
of Executive authority.

Keywords: human rights, guarantees of citizens’ rights, legal guarantees of realization of
citizens’ rights
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

У статті висвітлюються окремі питання правового регулювання надання інфор-
мації за запитами на інформацію. Розглядається питання уточнення переліку суб’єк-
тів відносин у сфері доступу до публічної інформації у Законі України «Про доступ до
публічної інформації». Аналізуються організаційні моделі суб’єкту державного кон-
тролю у сфері доступу до публічної інформації.
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Дерец В. А. Отдельные вопросы правового регулирования доступа к публичной
информации

В статье освещаются отдельные вопросы правового регулирования предоставле-
ния информации по запросам на информацию. Рассматривается вопрос уточнения
перечня субъектов отношений в сфере доступа к публичной информации в Законе
Украины «О доступе к публичной информации». Анализируются организационные
модели субъекта государственного контроля в сфере доступа к публичной информа-
ции.

Ключевые слова: доступ к публичной информации, запрос на информацию, срок
рассмотрения запроса на информацию, субъекты отношений в сфере доступа к пуб-
личной информации, субъект государственного контроля в сфере доступа к публичной
информации.

Derez V. Some legal regulation issues of access to public information
Some legal regulation issues of providing information on requests for information are

highlighted in this article. The article emphasizes some obscurity in the list of subjects of rela-
tionships in the sphere of access to public information in the Law of Ukraine “On access to
public information” The issue of organizational model of state control subject in the sphere of
access to public information is analyzed. The issue of organizational model of state control
subject in the sphere of access to public information is analyzed.

Key words: access to public information, request for information, the term of considera-
tion of the request for information, the subjects of relations in the sphere of access to public
information, subject of state control in the sphere of access to public information.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
від 13 січня 2011 р. доступ до інформації забезпечується шляхом: 1) система-
тичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих
виданнях, на офіційних веб-сайтах e мережі Інтернет, на єдиному державному
веб-порталі відкритих даних, на інформаційних стендах, будь-яким іншим
способом; 2) надання інформації за запитами на інформацію1. Доступ до пуб-
лічної інформації відповідно до ст. 4 Закону здійснюється на принципах:
1) прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень;
2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інфор-
мації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обме-
жень, встановлених законом; 3) рівноправності, незалежно від ознак раси,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Досвід країн, що ухвалили закони про доступ до публічної інформації,
свідчить про позитивний вплив законодавчих змін на реалізацію громадянами
основоположних прав, підвищення ефективності діяльності органів влади, а
також зменшення ризиків корупційних діянь2. За рейтингом законодавчого
забезпечення права на доступ до інформації (Закон України «Про доступ до
публічної інформації») Україна посідає 8-ме місце з-поміж 89 країн світу3.
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Поряд з цим практика застосування Закону України «Про доступ до пуб-
лічної інформації» засвідчує потребу в його вдосконаленні. Дослідники
(В. В. Андрусів, Є. В. Гіль, В. А. Грабовський, В. С. Дроник, О. Є. Заяць,
М. О. Кормілецький, М. В. Лациба, К. С. Маштак, А. Л. Садовська,
С. М. Тарадай, Н. М. Тимченко, О. С. Хмара та ін.) пропонують шляхи вирі-
шення проблемних питань правового регулювання доступу до публічної
інформації. Метою статті є висвітлення окремих питань надання інформації за
запитами на інформацію, а також переліку суб’єктів відносин у сфері доступу
до публічної інформації та організаційної моделі суб’єкта державного контро-
лю у сфері доступу до публічної інформації.

Порядок реалізації права на доступ до публічної інформації шляхом надан-
ня інформації за запитами визначений розділом IV Закону України «Про
доступ до публічної інформації». Запит на інформацію – це прохання особи до
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його
володінні. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із
запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без
пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивіду-
альним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи
іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір
запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі. З метою спрощен-
ня процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може пода-
вати запит шляхом заповнення відповідних форм, які можна отримати в роз-
порядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника.
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості
тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відпові-
дальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов’язково зазначив-
ши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка
його подала.

Розпорядниками інформації, зокрема, є суб’єкти владних повноважень,
серед яких – органи державної влади. Запитувачі інформації – фізичні, юри-
дичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єк-
тів владних повноважень.

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не
пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит сто-
сується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації
серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити
строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продов-
ження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запиту-
вача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

У науковій літературі зазначається, що у Бельгії та Швейцарії відповіді
запитувачам надаються протягом 30 днів, у Болгарії – 14 днів (у окремих
випадках – 24 дні), у Сербії – 15 днів (у окремих випадках – 40 днів)4.
У Молдові та Угорщині державні органи повинні дати відповідь протягом
15 днів. Рада Європи рекомендує розглядати інформаційні запити без затри-
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мок, проте не встановлює якихось конкретних строків. Враховуючи зарубіж-
ний досвід та відповідну вітчизняну практику правозастосування, науковці
вважають, що строк розгляду запиту на інформацію міг би бути більшим, ніж
5 днів5.

Відповідно до п. 5 ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інфор-
мації» розпорядники інформації зобов’язані мати спеціальні структурні під-
розділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запиту-
вачів до інформації та оприлюднення інформації. Станом на квітень 2013 р. в
органах виконавчої влади вже функціонували як окремі структурні підрозділи,
так і структурні підрозділи у складі відділу/управління/департаменту, а у ряді
органів виконавчої влади були визначені відповідальні особи6.

Науковці наголошують на певній незрозумілості переліку суб’єктів відно-
син у сфері доступу до публічної інформації у Законі України «Про доступ до
публічної інформації». Так, відповідно до ст. 12 Закону до них належать:
1) запитувачі інформації; 2) розпорядники інформації – суб’єкти, визначені у
ст. 13 цього Закону; 3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань
доступу до публічної інформації розпорядників інформації. Н. М. Тимченко
вважає, що, на перший погляд, такий підхід законодавця до визначення пере-
ліку суб’єктів відносин у сфері доступу до публічної інформації цілком
виправданий, проте на практиці, особливо при розгляді у суді справ про від-
мову у наданні інформації, можуть виникнути певні труднощі. Так, незрозумі-
ло, кого зазначати відповідачем у справі – розпорядника інформації чи струк-
турний підрозділ або відповідальну особу, чи розпорядника інформації в особі
відповідного структурного підрозділу або відповідальної особи, адже всі вони
є суб’єктами відносин. До того ж виходить, що самостійний суб’єкт має в своє-
му складі такого ж самостійного суб’єкта. Тому внесена слушна пропозиція,
що було б доцільніше п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 12 об’єднати і викласти в такій редакції:
«2) розпорядник інформації в особі уповноваженого структурного підрозділу
або відповідальної особи»7.

С. М. Тарадай висловлює пропозицію про запровадження підготовки
фахівців – відповідальних осіб з питань запитів на інформацію, які займати-
муться опрацюванням, систематизацією, аналізом та контролем задоволення
запиту на інформацію, а також про розробку та включення до професійних
програм підвищення кваліфікації державних службовців навчальних модулів
щодо організації доступу до публічної інформації з метою формування у них
практичних умінь і навичок8.

Дослідники вважають, що серед шляхів підвищення гарантій на доступ до
публічної інформації та активізації комунікації між владою та громадянами
має бути, зокрема, визначення єдиного органу влади, що має координувати та
контролювати комунікативну політику й доступ до публічної інформації.
Зокрема, пропонується, щоб це був Державний комітет телебачення і радіо-
мовлення України9.

Проведені науковцями дослідження процедури забезпечення права на
доступ до публічної інформації в зарубіжних країнах (Франція, США, Австрія,
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Канада та ін.) свідчать про наявність спеціального незалежного органу з моні-
торингу дій представників влади в цій сфері. Його діяльність дає змогу більш
ефективно й комплексно забезпечувати право на доступ до публічної інформа-
ції, запобігати порушенню органами державної влади відповідної процедури.
Зважаючи на зростаючу динаміку порушень інформаційних прав та актуаль-
ність адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної
інформації, К. С. Маштак наводить аргументи щодо необхідності створення в
Україні спеціальної комісії з контролю щодо дотримання права на доступ до
публічної інформації10.

М. О. Кормілецький вказує, що створення спеціального уповноваженого
органу (Комісія з інформаційних питань, Омбудсмен з питань доступу до
інформації), який би виступав наглядовою і апеляційною інституцією та
структуруючим елементом системи державного контролю за дотриманням
інформаційного законодавства та реалізацією права громадян на отримання
інформації, українським законодавством не передбачено. А приєднання кон-
трольних функцій у галузі дотримання державними органами законодавства
про доступ до інформації до сфери компетенції Омбудсмена з прав людини, на
його думку, за українських умов є прогнозовано малоефективним з таких при-
чин: велика територія та чисельність населення; масові порушення прав фізич-
них та юридичних осіб на отримання інформації, що спричинить значний
потік скарг, спрямованих до визначених законодавством контрольних органів,
передусім до парламентського Омбудсмена.

М. О. Кормілецький посилається на думку експерта зі світовим ім’ям Тобі
Мендела, який визнає компетенцію контролю Омбудсмена в галузі реалізації
права громадян на доступ до інформації не кращим варіантом, у тому числі й
тому, що ці повноваження парламентського Уповноваженого з прав людини
фактично неможливо доповнити апеляційними. Теза Т. Мендела цілком корес-
пондується із українською ситуацією. Установлений законодавством апеляцій-
ний механізм, який у світі є невід’ємною складовою системи контролю реалі-
зації права громадян на отримання інформації та дотримання державними
органами стандартів інформаційної відкритості, в українському варіанті є
структурно та функціонально обмеженим. Фактично він включає лише дві
ланки: внутрішньовідомчий адміністративний перегляд рішень та судове
оскарження. У свою чергу, омбудсмен з прав людини, який визначений як
суб’єкт контролю у ст. 17 Закону України «Про доступ до публічної інформа-
ції», серед апеляційних інстанцій, перелічених цим Законом, не згадується.
Дослідник робить висновок, що можливість апеляційного оскарження до зов-
нішнього спеціального органу в межах такої системи виключена як така.
Водночас у світовій практиці апеляція до незалежного наглядового органу
характеризується найбільшою доступністю для громадян у обстоюванні свого
права на інформацію порівняно з апеляцією до вищестоящого органу чи із
судовим оскарженням11.

Д. Котляр зазначає, що при виборі моделі наглядового органу у сфері
захисту права на доступ до інформації потрібно виходити з міжнародних стан-
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дартів, які передбачають, що такий орган повинен мати операційну та інсти-
туційну незалежність, а також відповідні повноваження, зокрема, видавати
обов’язкові приписи для запобігання або усунення порушень права на доступ
до інформації. Можливими називалися такі організаційні моделі наглядового
органу:

1) створення нового державного органу (наприклад, Національної комісії з
питань доступу до інформації; з можливим поєднанням в ній також функцій
захисту персональних даних), який буде наділений максимальною автономією,
але буде центральним органом виконавчої влади;

2) створення нового державного органу з гарантіями незалежності від
органів виконавчої влади (з можливим поєднанням функцій захисту
персональних даних);

3) наділення відповідними повноваженнями вже наявного органу виконав-
чої влади (наприклад, Державного комітету телебачення і радіомовлення
України);

4) наділення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від-
повідними повноваженнями у сфері захисту права на доступ до публічної
інформації.

На думку Д. Котляра, оптимальним є наділення Уповноваженого Верховної
Ради з прав людини відповідними повноваженнями. Перевагами такого варі-
анта є те, що Уповноважений з прав людини має високий рівень незалежності,
що відповідає міжнародним стандартам; необхідне додаткове фінансування є
меншим порівняно з варіантом створення нового органу; Уповноваженого з
прав людини вже наділено подібними повноваженнями у сфері захисту персо-
нальних даних; необхідний набагато менший строк впровадження такої моде-
лі захисту права на доступ до інформації порівняно з іншими варіантами.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері
доступу до публічної інформації щодо вдосконалення їх окремих положень»
№ 2913 від 20.05.2015 р. надає йому право розглядати скарги, проводити пере-
вірки, давати обов’язкові приписи. Якщо контроль здійснюватиме орган вико-
навчої влади, підпорядкований Кабінету Міністрів України, це означатиме
порушення принципу незалежності – виконавча влада сама себе контролює.
Тому Д. Котляр вважає, що Уповноважений з прав людини – це на сьогодні в
Україні оптимальне вирішення питання контролю за доступом до публічної
інформації12.

Кожна із запропонованих пропозицій щодо суб’єкта державного контролю
у сфері доступу до публічної інформації має як свої переваги, так і недоліки.
Дискусія з приводу того, який саме суб’єкт має здійснювати контроль дій орга-
нів влади у цій сфері та розглядати скарги громадян, триває. Більшість дослід-
ників одностайні в тому, що потреба в такому суб’єкті існує.

Таким чином, доцільно уточнити перелік суб’єктів відносин у сфері досту-
пу до публічної інформації у Законі України «Про доступ до публічної інфор-
мації». Варто звернути увагу на питання строку розгляду запиту на інформа-
цію і спеціальної підготовки фахівців, які працюють у цій сфері. А також
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визначитися із суб’єктом державного контролю у сфері доступу до публічної
інформації.

1. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI
(зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/2939-17. 2. Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону
України «Про доступ до публічної інформації» / М. В. Лациба, О. С. Хмара,
В. В. Андру сів та ін. ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : Агентство «Україна»,
2011. – 144 с. 3. Стадник Р. Щодо реалізації громадянами України свого права на доступ
до публічної інформації / Стадник Р. // Громадянське суспільство України: сучасний
стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою: зб.
матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 грудня 2013 р.) / упоряд.
В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк; за заг. ред. О. А. Корнієвського. –
К. : НІСД, 2014. – С. 125. 4. Стадник Р. Відкритість органів влади в контексті законо-
давства про доступ до публічної інформації / Стадник Р.// Публічне управління: теорія
та практика. – 2012. – № 2 (10). – С. 58. 5. Грабовський В. А. Законодавство України про
доступ до публічної інформації: проблеми застосування / Грабовський В. А., Гіль Є. В.
// Теорія та практика державного управління. – 2013. – Вип. 1 (36). – С. 113.
6. Забезпечення вашого права на інформацію – наша робота [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article ?art_id=246339195
&cat_id=245633708. 7. Тимченко Н. М. Правовий механізм доступу до публічної інфор-
мації: сучасний стан та перспективи / Тимченко Н. М. // Правовий вісник Української
академії банківської справи. – 2012. – № 1 (6). – С. 39-41 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/Numbers/1_6_2012/06_02_05.pdf. 8. Тара -
дай С. М. Адміністративні процедури забезпечення права громадян на доступ до пуб-
лічної інформації: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Тарадай С. М. – К.
: Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. – С. 14. 9. Садовська А. Л.
Посилення гарантій права на доступ до публічної інформації в системі комунікацій між
державою та громадянами / Садовська А. Л. // Актуальні проблеми державного управ-
ління. – 2013. – № 2 (44) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.
kharkov.ua/e-book/apdu/2013-2/doc/4/07.pdf. 10. Маштак К. С. Адміністративно-правове
забезпечення права на доступ до публічної інформації : автореф. дис. … канд. юрид.
наук: спеціальність 12.00.07 / Маштак К. С. – К. : Міжрегіональна академія управління
персоналом, 2013. – С. 12; Маштак К. С. Удосконалення діяльності органів державної
влади щодо адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної
інформації / Маштак К. С. // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 433-434. 11. Кор -
мілецький М. О. Формування системи державного контролю забезпечення доступу гро-
мадян до офіційної інформації в органах влади / Кормілецький М. О. // Державне управ-
ління: теорія та практика. – 2013. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.academy.gov.ua/ej/ej17/zmist.html. 12. Дмитро Котляр: Як зміниться доступ
до публічної інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.mediasa-
piens.ua/media_law/law/dmitro_kotlyar_yak_zminitsya_dostup_do_publichnoi_informatsii/

Derez V. Some legal regulation issues of access to public information
Some legal regulation issues of providing information on requests for information are

highlighted in this article. According to Article 5 of the Law of Ukraine “On Access to Public
Information” access to information is provided by: 1) systematic and timely disclosure of
information; 2) providing information on requests for information.

The order of realization of the right for access to public information by providing infor-
mation on request is specified in Section IV of the Law mentioned above. Request for infor-
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mation –is a request from person to the information disposer to provide public information,
which he possesses. The requestor has right to request the information disposerfor informa-
tion, regardless of this information relates to them personally, without giving a reason for the
request. The request for information may be individual or collective.Requests may be made
orally, in written or in any other form (via mail, fax, phone, email) at the requester’s discre-
tion. The written request shall be submitted in optional form. In order to simplify the proce-
dure of registration of written requests for information a person can request by filling in the
relevant forms, which are available at the information disposer’s office and on the official
website of the relevant disposer. In case if person can’t submit written request for a good cause
(disability, limited physical capacity), it should be submitted by official person responsible for
issues on access to public information, with obligatory indication of their name and phone
number and provision of requester with copy of their request. 

Information disposer should provide an answer to the request for information within five
working days of receipt of the request. In case large amount of information search in big
amount of data is needed to answer the request,information disposer may extend the term for
answering request up to 20 days with indication of reasons for such extension. It is stated in
the scientific literature, that in Belgium and Switzerland requesters are provided with response
within 30 days, in Bulgaria –within 14 days (in particular cases 24 days) in Serbia –within 15
days (in particular cases 40 days). In Moldova and Hungary and governmental bodies are
obliged to give a response within 15 days. The Council of Europe recommends examining
requests for information without delays, but does not set any specific deadlines. Taking into
account international experience and the relevant national practice of law application, scien-
tists believe that the time for respondingto a request for information in Ukraine could have
been more than 5 days.

According to the Law of Ukraine “On Access to Public Information” information dis-
posers are required to have special departments or to appoint personsresponsible for provid-
ing requesters with access to information and to disclosure of such information. The article
emphasizes some obscurity in the list of subjects of relationships in the sphere of access to
public information in the Law of Ukraine “On access to public information.”Author support-
sscientists’ sensible proposal to combine paragraphs 2, 3 of part 1 of Article 12 of the Law
and set it out as follows: “2) information disposer is represented by authorized official of
structural department or by responsible person.”

The issue of organizational model of state control subject in the sphere of access to pub-
lic information is analyzed. Scientists name such possible options: 1) creation of new govern-
mental body (such as the National Commission concerning access to information; with prob-
ably authorizing it for functionof protection of personal data),which will be endowed with
maximum autonomy, but will be the central executive body; 2) the creation of a new govern-
mental body with the guarantees of independence from the other executive bodies; 3) empow-
ering of existing executive body with relevant authorities (for example, the State Committee
for Television and Radio Broadcasting of Ukraine); 4) empowering the Human Rights
Commissioner of Verkhovna Rada of Ukraine with relevant authorities in the sphere of pro-
tection of the right of access to public information.

Each offered suggestion on the subject of state control in the sphere of access to public
information has both its advantages and disadvantages. The discussion on which subject has
to control the actions of executive authorities in this sphere and considercitizens’ complaints
continues. Most researchers agree that that there is a need for such a subject.

Key words: access to public information, request for information, the term of considera-
tion of the request for information, the subjects of relations in the sphere of access to public
information, subject of state control in the sphere of access to public information.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ

Аналізуються склади правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачені розді-
лом 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення, вчинення яких спричи-
няє притягнення до адміністративної відповідальності. Звертається увага на те, що
більшість вимог Закону України «Про запобігання корупції», з огляду на предмет
дослідження, не можуть бути реалізовані у зв’язку з тим, що Національне агентство
з питань запобігання корупції перебуває лише в стадії створення і не може виконува-
ти покладених на нього функцій. Доводиться існування практичних проблем при з’ясу-
ванні нормативної регламентації посад, зайняття яких певною особою дозволяє визна-
вати її суб’єктом адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та від-
сутності ефективної системи моніторингу достовірності даних, що містяться у дек-
лараціях про майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру означених
осіб. Акцентується увага на ефективності існуючої адміністративної відповідальнос-
ті, необхідності запозичення позитивного досвіду тих зарубіжних країн, яким вдалось
подолати корупцію.

Ключові слова: адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією; адмініс-
тративна відповідальність; ефективність адміністративної відповідальності.

Кисель Л. Е. Некоторые вопросы административной ответственности за совер-
шение правонарушений, связанных с коррупцией 

Анализируются составы правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотрен-
ные разделом 13-А Кодекса Украины об административной ответственности, совер-
шение которых порождает привлечение к административной ответственности.
Обращается внимание на то, что большинство требований Закона Украины «О пред-
отвращении коррупции», учитывая предмет исследования, не могут быть реализова-
ны, поскольку Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пре-
бывает на стадии создания и не может выполнять возложенных на него функций.
Доказывается существование практических проблем при определении нормативной
регламентации должностей, занятие которых определенным лицом позволяет призна-
вать его субъектом административных правонарушений, связанных с коррупцией, и
отсутствия эффективной системы мониторинга достоверности данных, содержа-
щихся в декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового
характера указанных лиц. Акцентируется внимание на эффективности существую-
щей административной ответственности, необходимости заимствования позитив-
ного опыта тех зарубежных стран, которым удалось преодолеть коррупцию.

Ключевые слова: административные правонарушения, связанные с коррупцией;
административная ответственность; эффективность административной ответ-
ственности.

Kysil L. E. Some issues of administrative responsibility for offenses, related to cor-
ruption.

Administrative responsibility for administrative offenses, related to corruption, is defined
in Articles 172-4-172-9 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses, and is one of the

321РОЗДІЛ 6 • Проблеми адміністративного права та державного управління



elements of the mechanism against corruption in Ukraine. The sets of all elements of offens-
es related to corruption are analyzed, special attention is drawn to impossibility of realization
of majority of demands of Law of Ukraine “On Prevention of Corruption” due to the fact that
National Agency for Prevention of Corruption is only on the stage of development and can’t
execute its functions yet. The existence of practical problems in clarifying the normative reg-
ulation of offices, obtaining of which by particular person allows to recognize them as subject
of administrative offenses, related to corruption, and absence of effective monitoring system
of data reliability, contained in the declarations of property, income, expenses and financial
liabilities of aforementioned persons are proved.

Key words: administrative offenses related to corruption; administrative responsibility;
effectiveness of administrative responsibility.

Питання ефективності запобігання і протидії корупції є однією із найваж-
ливіших проблем, які намагається вирішити сьогодні українська держава.
Корупція поглиблює суспільні кризові явища, підриває імідж України у світі,
негативно впливає на мікро- і макроекономічні процеси, перешкоджає нала-
годженню конструктивного діалогу між владою і громадськістю, руйнує заса-
ди розбудови правової держави і громадянського суспільства. Одним із еле-
ментів механізму протидії корупції, що має важливе теоретичне та практичне
значення, виступає адміністративна відповідальність за правопорушення,
пов’язані з корупцією, визначена розділом 13-А Кодексу України про адмініс-
тративні правопорушення (надалі – КУпАП)1

Зокрема, ст. 172-4 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність у
разі порушення особами, визначеними у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про
запобігання корупції» (надалі – Закону)2, встановлених законом обмежень
щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та
творчої діяльності, медичної і суддівської практики, інструкторської практики
зі спорту) або підприємницькою діяльністю; обмежень щодо входження до
складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради
підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випад-
ків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що
належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави
або територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії гос-
подарської організації).

Відповідно до ст. 36 Закону посадові особи державних і комунальних під-
приємств, зазначені у п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов’язані про-
тягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління
іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права шляхом: 1) укла-
дання договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності
(крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інстру-
ментами); 2) укладання договору про управління цінними паперами, іншими
фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвес-
тування в цінні папери й інші фінансові інструменти, з торговцем цінними
паперами, який має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фон-
дового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами;
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3) укладання договору про створення венчурного пайового інвестиційного
фонду для управління переданими корпоративними правами із компанією з
управління активами, яка має ліцензію Національного агентства з цінних папе-
рів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.

Особи, зазначені у п. 1, п.п «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, призначені (обрані) на
посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних їм підпри-
ємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це
Національне агентство з питань запобігання корупції (надалі – Національне
агентство) із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.
Однак проблема полягає в тому, що станом на сьогодні не напрацьований
механізм, який би визначав порядок виконання зазначеної вимоги. 

Немає відповіді і на запитання щодо обов’язковості такого елемента пра-
вопорушення, передбаченого ст. 172-4 КУпАП, як одержання вигоди; і чи
впливає на кваліфікацію вищезгаданого діяння форма вини та ліквідація, банк-
рутство підприємства? Чи може вважатись підприємницькою діяльністю факт
реєстрації особи як суб’єкта підприємницької діяльності? На нашу думку, при
цьому слід враховувати той факт, що особа, яка набуває статусу суб’єкта від-
повідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з
корупцією, попереджається про обмеження, що встановлюються у законодав-
стві в сфері запобігання корупції. І тому обґрунтованою видається позиція
І. Н. Грабця, що така особа може бути притягнена до адміністративної відпо-
відальності за означені правопорушення незалежно від форми вини3.

Виникають певні труднощі і при з’ясуванні нормативної регламентації
посад, зайняття яких певною особою дають право визнавати її суб’єктом адмі-
ністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Адже при кваліфікації
необхідно з’ясовувати положення тих нормативно-правових актів, у яких ви -
зна чено її правовий статус, а також той факт, що саме цю посаду обіймає особа.

Наявна і проблема щодо звільнення осіб, притягнутих до відповідальності
за правопорушення, пов’язані з корупцією, які обіймають виборні посади,
адже ні Законом України «Про запобігання корупції», ні Законом України «Про
місцеве самоврядування»4, ні іншими нормативно-правовими актами, наприк-
лад, не передбачено механізму обов’язкового припинення діяльності сільсько-
го голови чи депутата місцевої ради після набуття законної сили рішення суду
про притягнення їх до адміністративної відповідальності за вчинення право-
порушення, пов’язаного з корупцією.

Згідно зі ст. 172-5 КУпАП особам, зазначеним у п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону
України «Про запобігання корупції», забороняється безпосередньо або через
інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм
осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку зі здійсненням ними діяльнос-
ті, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
а також якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні. Ці особи можуть
приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гос-
тинність, крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 23 Закону, якщо вартість таких
подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на
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день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків,
отриманих із одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових
мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.
Передбачене обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на пода-
рунки, які даруються близькими особами, одержуються як загальнодоступні
знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
У певних випадках подарунки, якщо вони є державною або комунальною влас-
ністю, передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.

Рішення, прийняте особою, зазначеною у п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, на
користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважа-
ються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення
поширюються положення ст. 67 Закону України «Про запобігання корупції».
Проблема кваліфікації діянь за вказаними ознаками пов’язана зі складністю
визначення вартості таких подарунків, оскільки незрозуміло, чи буде братися
за основу їх ринкова вартість, чи ціна, сплачена за них дарувальником, якими
документами це має бути підтверджено.

У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди чи подарунка,
виявлення у своєму службовому приміщенні майна, що може бути неправо-
мірною вигодою або подарунком, особи зобов’язані невідкладно вжити захо-
ди, передбачені ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції». Про вияв-
лення майна, що може бути неправомірною вигодою або подарунком, склада-
ється акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або
подарунок, її безпосереднім керівником чи керівником відповідного органу,
підприємства, установи, організації. Предмети неправомірної вигоди, а також
одержані чи виявлені подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеці-
ально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. У разі виникнення
в особи сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право
письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територі-
ального органу Національного агентства, який надає відповідне роз’яснення.

Згідно зі ст. 172-6 КУпАП передбачено відповідальність за порушення
вимог фінансового контролю уповноваженими на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування особами, які несвоєчасно подали декларацію
або не повідомили чи несвоєчасно повідомили про відкриття валютного
рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому
стані. Загальні положення здійснення фінансового контролю викладено у роз-
ділі VII Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи,
зазначені у п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до
1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного
агентства декларацію за минулий рік за формою, визначеною Національним
агентством. Особи, зазначені у п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, які при-
пиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, подають декларацію за період, не охоплений раніше подани-
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ми деклараціями. Особи, які припинили діяльність, пов’язану із виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані після припинен-
ня діяльності подавати в установленому порядку декларацію за минулий рік.
Особа, яка претендує на зайняття посади, вказаної у ч. 1 ст. 3 цього Закону, до
призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим
Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, за минулий рік. У випадку виявлення
суб’єктом декларування помилок у поданій ним декларації, Національне
агентство за його письмовим зверненням надає можливість їх виправити про-
тягом десяти календарних днів. Притягнення суб’єкта декларування до відпо-
відальності за неподання, несвоєчасне подання декларації особи, уповноваже-
ної на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або за
подання у ній завідомо недостовірних відомостей не звільняє суб’єкта декла-
рування від обов’язку подати відповідну декларацію з достовірними відомос-
тями. При цьому слід враховувати, що на сьогодні КК України доповнено
ст. 366-1, якою передбачено кримінальну відповідальність за подання завідомо
недостовірних відомостей у декларації або умисне неподання зазначеної дек-
ларації суб’єктом декларування.

Згідно зі ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» повна перевір-
ка декларації здійснюється протягом 90 днів з дня її подання і полягає у з’ясу-
ванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларова-
них активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного
збагачення. Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових
осіб, які займають відповідальне й особливо відповідальне становище, суб’єк-
тів декларування, що обіймають посади, пов’язані з високим рівнем корупцій-
них ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством, а також
подані іншими суб’єктами декларування, у разі виявлення у них невідповід-
ності за результатами логічного й арифметичного контролю. Національне
агентство проводить повну перевірку декларації, а також самостійно здійснює
перевірку в повному обсязі інформації, що підлягає відображенню в деклара-
ції, стосовно членів сім’ї суб’єкта декларування у випадках, передбачених ч. 6
ст. 46 цього Закону.

До того ж Національне агентство вправі вибірково здійснювати моніторинг
способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх
рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам
згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, що подається відповідно до Закону. Такий моніто-
ринг проводиться із додержанням законодавства про захист персональних
даних на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а
також із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка
містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування
задекларованим ними майну і доходам. Порядок здійснення моніторингу спо-
собу життя суб’єктів декларування визначається Національним агентством,
але не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність
особистого і сімейного життя особи.
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Встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекла-
рованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки
його декларації. При цьому суб’єкту декларування надається можливість про-
тягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом. У разі
виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак корупційного
правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, Національне
агентство інформує про них спеціально уповноважені суб’єкти у сфері проти-
дії корупції. У випадку відкриття суб’єктом декларування або членом його
сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт
декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це
Національне агентство у встановленому ним порядку із зазначенням номера
рахунка і місця розташування банку-нерезидента. Для настання адміністра-
тивної відповідальності достатньо власне факту порушення вимог щодо
подання зазначених відомостей. Поряд з тим слід визнати, що в Україні поки
що не створено ефективної системи моніторингу достовірності даних, що міс-
тяться у деклараціях про майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового
характеру державних службовців, функціонує децентралізована система зби-
рання, зберігання, оприлюднення та перевірки таких декларацій. Вбачається,
що функціонування Національного агентства має усунути такий недолік.

У разі виявлення фактів несвоєчасного подання декларації, недекларуван-
ня, недостовірних даних, наведених у декларації, Національне агентство має
повідомити керівнику державного органу, де працює суб’єкт декларування, та
спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Водночас,
згідно зі ст. 255 КУпАП та ст. 13 Закону України «Про запобігання корупції»,
члени Національного агентства наділені також правом самостійно складати
протокол про адміністративні правопорушення та направляти його до суду.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіж-
ностей у поданій автобіографії або декларації органом, який проводить таку
перевірку стосовно особи, яка претендує на зайняття відповідної посади, їй,
відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 58 Закону України «Про запобігання корупції», нада-
ється можливість протягом п’яти робочих днів надати письмові пояснення або
виправити таку розбіжність. Наведені помилки, з одного боку, можуть бути
визнані згідно зі ст. 175-6 КУпАП «суттєвими», що може мати наслідком адмі-
ністративну відповідальність, а в другому – «несуттєвими», це дасть можли-
вість уникнути такої відповідальності, що свідчить про корупційні ризики у
галузевому законі.

Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів передбачено ст. 172-7 КУпАП, що виявляється у бездіяль-
ності особи, яка знала про наявність особистих інтересів чи обставин, що
можуть призвести до невиконання чи неналежного виконання нею своїх поса-
дових обов’язків, зобов’язана була повідомити про це свого керівника, але
умисно цього не зробила. 

Розділ V Закону України «Про запобігання корупції» передбачає наступні
заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: 1) усунення
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особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи взяття
участі у його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтер-
есів; 2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповід-
ного завдання, вчинення нею певних дій чи прийняття рішень; 3) обмеження
доступу особи до певної інформації; 4) перегляду обсягу службових повнова-
жень особи; 5) переведення особи на іншу посаду; 6) звільнення особи. Особи
можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів з
наданням підтверджуючих документів.

Згідно зі ст. 172-8 КУпАП незаконне використання інформації, що стала
відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень, – це вчинення
протиправних (усупереч установленим нормативними актами) дій із розпо-
рядження на власний розсуд (у своїх інтересах) відомостями. Спосіб, за яким
інформація стала відома особі, може бути різним: робота з документами, відо-
мості, одержані на нараді, консультація з колегами тощо. Важливо, щоб особа
могла отримати таку інформацію у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

Необхідно зазначити, що у Законі України «Про інформацію»5 під інформа-
цією розуміють будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на
матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Кожен має право
на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання,
поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх
прав, свобод і законних інтересів. Процедура одержання інформації, окрім
зазначеного Закону, регулюється й іншими нормативними актами, зокрема:
законами України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Украї -
ні»6, «Про доступ до публічної інформації»7, «Про захист прав споживачів»8.
Той, хто збирає інформацію, має враховувати вимоги ч. 2 ст. 6 Закону України
«Про інформацію», відповідно до якої право на інформацію може бути обме-
жене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або
громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для під-
тримання авторитету і неупередженості правосуддя. Розголошення чи викорис-
тання інформації, що становить державну таємницю, яка стала відома особі у
зв’язку з виконанням нею службових повноважень, може мати наслідком кри-
мінальну відповідальність. Доцільно звернути увагу, що обмеженню доступу
підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обме-
женим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необ-
межений (ч. 7 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою
органу державної влади, місцевого самоврядування, юридичної особи, їх
структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення спри-
чиняє адміністративну відповідальність за ст. 172-9 КУпАП. Закон зобов’язує
посадових і службових осіб органів державної влади, місцевого самовряду-
вання, юридичних осіб, їх структурних підрозділів у разі виявлення правопо-
рушення, пов’язаного з корупцією, чи одержання інформації про вчинення
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такого правопорушення працівниками відповідних органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, їх структурних підрозді-
лів у межах своїх повноважень вживати заходів щодо припинення такого пра-
вопорушення та негайно письмово повідомляти про його вчинення спеціально
уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції. Для того, щоб посадових
(службових) осіб можна було притягнути до відповідальності за невжиття
заходів щодо протидії корупції, слід встановити, що ці особи мають реальні
владні повноваження щодо правопорушника, на них покладено завдання з про-
тидії корупції, за своїми посадовими обов’язками вони мають активно реагу-
вати на факти корупції, що їм такі факти стали відомі і вони могли вплинути
на подальші дії підлеглого, але цього не зробили. Якщо ж таких повноважень
відповідна посадова (службова) особа не мала, вона не може бути притягнена
до відповідальності. Але в усіх випадках керівник зобов’язаний поінформува-
ти про факт правопорушення уповноважені державою органи. При цьому у
вказаній статті не передбачено відповідальність за невжиття профілактичних
заходів для запобігання корупції в структурі, яку очолює ця особа.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що існують не лише проблеми прак-
тичного застосування статей розділу 13-А КУпАП, які потребують нагального
вирішення. Найбільша проблема лежить у площині ефективності адміністра-
тивної відповідальності, і, як справедливо наголошує Д. М. Лук’янець9, не
лише за правопорушення, пов’язані з корупцією. Статистичні дані про зрос-
тання кількості правопорушень, пов’язаних з корупцією, переконують у тому,
що цілі адміністративної відповідальності, визначені статтями 1, 23 КУпАП, не
досягаються. Встановлення санкціями статей 172-4–172-9 КУпАП штрафів
навіть у розмірі 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, як і
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
строком на 1 рік чи конфіскації доходів, отриманих з порушенням законодав-
ства – порівняно з тими грошовими коштами, які обертаються у сфері корупції
– не утримують особу від повторного вчинення досліджуваних правопорушень.
При цьому законодавцем доволі «несміливо» використовується позитивний
досвід тих зарубіжних країн, яким вдалось побороти корупцію. Зокрема, заслу-
говує на увагу досвід Нідерландів, де за вчинення корупційних правопорушень
винним особам взагалі забороняється працювати в державних органах із втра-
тою усіх соціальних пільг, які надає державна служба. Варто було б запозичити
і досвід ФРН, де державні службовці, які бажають суміщати державну службу
з іншими видами діяльності, мають отримати для цього дозвіл вищої судової
інстанції; ведеться, як і в Ізраїлі, реєстр корумпованих фірм, який унеможлив-
лює участь такої фірми у виконанні державного замовлення тощо10.
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Kysil L. E. Some issues of administrative responsibility for offenses, related to cor-
ruption.

Administrative responsibility for administrative offenses, related to corruption, is defined
in Articles 172-4-172-9 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses, and is one of the
elements of the mechanism against corruption in Ukraine. 

The sets of all elements of offenses related to corruption are analyzed, special attention is
drawn to impossibility of realization of majority of demands of Law of Ukraine “On
Prevention of Corruption” due to the fact that National Agency for Prevention of Corruption
is only on the stage of development and can’t execute its functions yet. The existence of prac-
tical problems in clarifying the normative regulation of offices, obtaining of which by partic-
ular person allows to recognize them as subject of administrative offenses, related to corrup-
tion, and absence of effective monitoring system of data reliability, contained in the declara-
tions of property, income, expenses and financial liabilities of aforementioned persons are
proved.

But the biggest problem, from the author’s point of view, is the effectiveness of adminis-
trative responsibility, and not only for offenses related to corruption. Statistical data on the
increase in the number of offenses related to corruption, proves that the purposes of adminis-
trative responsibility defined by the Code of Ukraine on Administrative Offences, are not
achieved. Prescription of such administrative penalties as fines, even in the amount of 800
non-taxable incomes of citizens, disqualification to hold certain positions or to practice cer-
tain professions for 1 year, confiscation of illegal proceeds for administrative offenses, in com-
parison with funds traded on corruption, don’t prevent person from repeated commitment of
offenses investigated. 

However legislator is rather “shy” in usage of the positive experience of other countries
that have managed to fight corruption. Therefore author offers to borrow experience of
Netherlands, where person who is guilty in corruption offence are generally forbidden to work
in governmental bodies with the loss of all social benefits provided by the public service. It’s
worth paying attention to the experience of Germany, where public officials who wish to com-
bine public service with other activities, should receive this permission from the highest court;
there is a register of corrupt firms, the same as in Israel, which rules out the participation of
such firms in public procurement.

Key words: administrative offenses related to corruption; administrative responsibility;
effectiveness of administrative responsibility.
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ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ В КОНТЕКСТІ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Статтю присвячено дослідженню положень Закону України «Про Національну
поліцію», що регламентують порядок застосування поліцейських заходів на предмет їх
відповідності європейським стандартам. 

Визначено перелік документів, які містять найважливіші міжнародні, в тому числі
європейські, стандарти діяльності поліції. Описуються позитивні новели Закону
України «Про Національну поліцію», зокрема запровадження поліцейського піклування.
Водночас визначаються положення Закону, що не відповідають європейським стан-
дартам діяльності поліції й потребують подальших законодавчих змін.

Ключові слова: поліція, поліцейські заходи, європейські стандарти, превентивні
поліцейські заходи, заходи примусу, Рада Європи, поліцейське піклування, поверхова
перевірка.

Банчук А. А. Полицейские меры в контексте европейских стандартов
Статья посвящена исследованию положений Закона Украины «О Национальной

полиции», регламентирующих порядок применения полицейских мер на предмет их
соответствия европейским стандартам.

Автором определен перечень документов, которые содержат важнейшие между-
народные, в том числе европейские, стандарты деятельности полиции. В статье опи-
сывается ряд положительных новелл Закона «О Национальной полиции», в частности
внедрение полицейского попечительства. В то же время определяются нормы Закона,
которые не отвечают европейским стандартам деятельности полиции и требуют
дальнейших законодательных изменений.

Ключевые слова: полиция, полицейские меры, европейские стандарты, превентив-
ные полицейские меры, меры принуждения, Совет Европы, полицейское попечитель-
ство, поверхностная проверка.

Banchuk O. Police measures in the context of Europe standards
The article analyzes the provisions of the Law of Ukraine “On the National Police” gov-

erning the application of police measures for compliance with European standards.
The author defines the list of documents that contain the most important international

standards of policing. This article describes a number of positive innovations of the Law “On
the National Police”, in particular the implementation of police care. At the same time, the
article identifies the provisions of the Law that do not comply with European standards of
policing and require further legislative amendments.

Keywords: police, police measures, European standards, preventive police measures,
coercive measures, Council of Europe, police care, surface checking.

Зростаюча роль європейських засад реформування органів правопорядку
України зумовлює необхідність комплексного аналізу законодавчого врегулю-
вання поліцейських заходів на предмет їх відповідності загальновизнаним
європейським вимогам до діяльності поліції.
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Організаційні форми діяльності поліції європейських держав і принципи
управління у цій сфері зумовлені, насамперед, історичними, економічними,
політичними, географічними та іншими особливостями кожної конкретної
країни. Тому на відміну від інших елементів сектору юстиції – суду і органів
обвинувачення, – міжнародне співтовариство не розробило щодо поліції такої
великої кількості загальновизнаних орієнтирів. 

Однак, й існуючих європейських стандартів діяльності поліції достатньо
для того, щоб при їх утвердженні в Україні колишня міліція перетворилася на
соціально орієнтовану демократичну поліцейську службу, що керується в своїй
діяльності низкою основоположних цінностей: підзвітністю, професіоналіз-
мом, дотриманням прав людини та зосередженістю на громадянах, що виявля-
ється, зокрема, в залученні населення до охорони правопорядку1.

Ключовими актами, що містять міжнародні стандарти діяльності поліції, є:
Кодекс поведінки службовців органів правопорядку ООН від 1979 р.,
Основоположні принципи застосування сили та вогнепальної зброї службов-
цями органів правопорядку ООН від 1990 р., Резолюція Парламентської
Асамблеї Ради Європи № 690 (1979) «Про Декларацію про поліцію» від
1979 р., Рекомендація Rec (2001) 10 Комітету Міністрів державам – учасницям
Ради Європи «Про Європейський кодекс поліцейської етики» від 2001 р.
Важливе значення мають також прецедентне право Європейського суду з прав
людини, Керівні принципи Комітету Міністрів Ради Європи, висновки та інші
документи Комісара Ради Європи з прав людини. Майже в кожному з цих
документів наголошується на тому, що здійснення поліцейських повноважень,
у тому числі застосування сили, засобів примусу і зброї, повинно регулювати-
ся законом і відповідати принципу пропорційності.

У Раді Європи відсутня спеціальна конвенція чи угода з питань охорони
правопорядку. Однак у Європейському кодексі поліцейської етики докладно
роз’яснюються стандарти, яких повинна дотримуватися поліція в демократич-
ному суспільстві. Серед них найважливіше значення для нас (з огляду на тему
дослідження) мають:

– захист і повага до основоположних прав і свобод людини (статті 1, 43);
– законність як основа діяльності поліції (статті 2 – 5, 38, 39);
– повага до інших інститутів системи юстиції – судів, органів обвинува-

чення, адвокатури (статті 6–11);
– орієнтованість на громаду (статті 18, 25, 44);
– прозорість (статті 19, 45, 62);
– безсторонність та недискримінація (ст. 40);
– застосування сили лише у виняткових випадках (ст. 37);
– дотримання принципів поліцейської етики та доброчесності (статті 20,

44, 63);
– справедливе поводження із затриманими (статті 49–58)2.
Новий Закон України «Про Національну поліцію» має низку новел, які від-

повідають міжнародним стандартам і покликані сприяти становленню демо-
кратії в Україні. Зокрема, в ньому зазначено, що завданням поліції є надання
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поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, охо-
рони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії
злочинності тощо (ст. 2 Закону), а сама поліція є центральним органом вико-
навчої влади, який служить суспільству.

Істотно змінилася регламентація процедури застосування поліцейських
заходів і спецзасобів – якщо раніше таке регулювання відбувалося переважно
на підзаконному рівні, то зараз відповідні процедури унормовані в Законі, зав-
дяки чому зменшено ризик для зловживань з боку правоохоронців. 

Закон дає визначення поняття поліцейського заходу – це дія або комплекс
дій превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і сво-
боди людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для забез-
печення виконання покладених на поліцію повноважень (частина 1 ст. 29). До
обрання поліцейського заходу в кожному конкретному випадку висуваються
вимоги про законність, необхідність, пропорційність та ефективність.

Регулюванню поліцейських заходів присвячено розділ V Закону. Відпо -
відно до ст. 30 Закону всі поліцейські заходи поділяються на такі види:

– заходи реагування на правопорушення, визначені Кодексом України про
адміністративні правопорушення та Кримінальним процесуальним кодексом
України;

– превентивні заходи;
– заходи примусу;
– інші заходи, визначені окремими законами.
Однак у пунктах 4.32 і 4.33 Коментарів Генерального директорату з прав

людини та верховенства права Ради Європи до проекту Закону «Про націо-
нальну поліцію»1 зазначено, що відмінність між превентивними заходами та
заходами примусу є мінімальною з огляду на те, що всі ці заходи мають при-
мусовий характер. Ця позиція в Коментарях проілюстрована прикладом: гро-
мадяни не мають права відмовитися від перевірки документів або зупинення
транспортного засобу на вимогу поліції. Тому рекомендовано визначити єдину
категорію «поліцейських заходів», що можуть бути як превентивними, так і
застосованими постфактум. 

На нашу думку, в Законі залишили розподіл заходів на ці два види полі-
цейських заходів для того, щоб підкреслити відмінність у меті їх застосуван-
ня, а також для зручності їхньої регламентації. Зокрема, спільною для всіх
заходів примусу є вимога про необхідність попередження особи та надання їй
достатнього часу для виконання законної вказівки поліцейського перед засто-
суванням примусу (частина 1 ст. 43 Закону).

Прогресивним кроком у Законі є запровадження поліцейського піклування
як одного з превентивних поліцейських заходів (пункт 11 частини 1 ст. 31,
ст. 41). Положення про поліцейське піклування повною мірою відповідають
пункту «с» Коментаря до ст. 1 Кодексу поведінки службовців органів правопо-
рядку, затвердженого резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 34/169 від
17 грудня 1979 р., в якому зазначено: «обслуговування суспільства, як це очі-
кується, повинно включати, зокрема, надання послуг з допомоги представни-
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ку суспільства, які з причин особистих, економічних, соціальних або інших
надзвичайних ситуацій потребують негайної допомоги»3.

Відповідно до частини 1 ст. 41 Закону поліцейське піклування може здійс-
нюватися щодо:

– неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без догляду; 
– особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи спеціалізо-

ваного лікувального закладу, де вона утримувалася на підставі судового рішен-
ня;

– особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну
небезпеку оточуючим або собі;

– особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп’яніння втратила
здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим
або собі. 

Наслідки поліцейського піклування залежать від суб’єкта, до якого цей
захід застосовується: неповнолітні особи повинні передаватися батькам або
усиновителям, опікунам, піклувальникам чи органам опіки та піклування;
особу з психічним розладом передають відповідному закладу, а особу в стані
сп’яніння доставляють у спеціальний лікувальний заклад або до місця прожи-
вання (пункти 2–3 частини 1 ст. 41 Закону).

Варто зазначити, що попередній Закон «Про міліцію» не передбачав тако-
го заходу, як поліцейське піклування і замість нього до відповідних осіб засто-
совувалося затримання (пункт 5 частини 1 ст. 11), що в юридичній літературі
отримало назву «превентивного затримання».

Очевидно, що норми Закону «Про Національну поліцію» є більш прогре-
сивними у цьому питанні порівняно з Законом «Про міліцію». 

Хоча в окремих публікаціях ставиться під сумнів доцільність запроваджен-
ня поліцейського піклування щодо особи, яка перебуває у публічному місці і
внаслідок сп’яніння втратила здатність самостійно пересуватися чи створює
реальну небезпеку оточуючим або собі: «З одного боку, держава таким чином
піклується про всіх своїх громадян і надаючи їм послугу вартісного характеру,
а з іншого боку це очевидний прояв неповаги до суспільства і його моральних
настанов, чинник, який може призвести до вчинення правопорушення»4. 

Проте в Пояснювальному меморандумі до Рекомендації Rec (2001) 10
Комітету Міністрів державам–учасницям Ради Європи слушно зазначається:
«Включення до завдань поліції функції надання послуг змінює роль поліції,
яка перестає бути «силою», що застосовується до суспільства, і стає в цьому
випадку органом надання «послуг» суспільству. Протягом останніх років у
Європі простежується чітка тенденція до повнішої інтеграції поліції в грома-
дянське суспільство та наближення її до населення… Як правило, надання
поліцією допомоги стосується конкретних ситуацій, в яких вона зобов’язана
втручатися, наприклад, коли потрібно надати допомогу людині в небезпеці або
допомагати людям зв’язатися з іншими органами влади або соціальними служ-
бами… Функція надання послуг поліцією більше пов’язана зі ставленням
населення до поліції, ніж з наділенням її широкими функціями з надання
послуг на додаток до її традиційних завдань»2.
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Вважаємо, що запровадження поліцейського піклування, тому числі щодо
осіб, які внаслідок сп’яніння втратили здатність самостійно пересуватися чи
створюють реальну небезпеку оточуючим, відповідає європейським стандар-
там і положенню ст. 3 Конституції України про те, що людина, її життя і здо-
ров’я, є найвищою соціальною цінністю. Крім того, така новела здатна зроби-
ти свій внесок у розбудову відносин між поліцією та громадянами на засадах
довіри. 

Поряд з позитивними нововведеннями Закон «Про Національну поліцію»
має низку положень, що є потенційно небезпечними для прав і свобод людини
й суперечать європейським стандартам. 

Зокрема, ст. 34 Закону передбачає здійснення так званої поверхової пере-
вірки. Це превентивний поліцейський захід, що полягає в здійсненні візуаль-
ного огляду особи, проведенні по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним
приладом або засобом, візуальному огляді речі або транспортного засобу (час-
тина 1 ст. 34). 

Під час поверхової перевірки поліцейський має право вимагати відкрити
багажник та/або двері салону. За своїм змістом такі повноваження наближають
цей поліцейський захід до огляду чи обшуку, проте вимоги про необхідність
отримання дозволу суду немає. Це суперечить принципу недоторканності
права власності, який також відображений у ст. 30 Конституції України. Згідно
з цим принципом не допускається проникнення до житла чи до іншого воло-
діння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим
рішенням суду. Оскільки транспортний засіб в Україні визнається «іншим
володінням особи» (частина 2 ст. 233 Кримінального процесуального кодексу;
п. 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р. № 2
«Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі
дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод
людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності,
дізнання і досудового слідства»), підстави та умови проведення поверхової
перевірки мали б бути аналогічними тим, що застосовуються при огляді. 

Конституція України встановлює винятки з правила про обов’язковість
дозволу суду для проникнення до житла чи до іншого володіння особи, прове-
дення в них огляду чи обшуку. Це допускається лише в разі необхідності вря-
тування життя людей та майна й безпосереднього переслідування осіб, які
підозрюються у вчиненні злочину. 

Порівняно з цими винятками перелік підстав поверхової перевірки в Законі
«Про Національну поліцію» є значно ширшим:

– наявність достатніх підстав вважати, що в транспортному засобі перебу-
ває правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб;

– існування достатніх підстав вважати, що в транспортному засобі знахо-
диться річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю
чи здоров’ю такої особи або інших осіб;

– наявність достатніх підстав вважати, що річ або транспортний засіб є зна-
ряддям вчинення правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де може
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бути вчинено кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно
провести поверхову перевірку.

Отже, як мінімум дві підстави поверхової перевірки є непропорційними та
підлягають виключенню із Закону – це існування достатніх підстав вважати,
що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено,
та наявність достатніх підстав вважати, що річ або транспортний засіб є зна-
ряддям вчинення правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де може
бути вчинено кримінальне правопорушення. За наявності зазначених підстав
поліція повинна проводити не поверхову перевірку, а огляд, передбачений кри-
мінальним процесуальним законодавством.

Положення п. 2 частини 1 ст. 32 Закону про поліцію легітимізує колишню
практику міліції, коли будь-яка особа могла бути зупинена з вимогою надання
для перевірки документів, які посвідчують її особу. Поліцейський може зупи-
нити особу і вимагати пред’явлення нею документів, якщо існує достатньо
підстав вважати, що особа має намір учинити правопорушення. Ця перевірка
документів порушує допустимі межі особистої свободи. У результаті це поло-
ження закону накладає на будь-яку особу неконституційний обов’язок весь час
мати при собі документи, адже в протилежному випадку поліцейський отри-
мує право затримати особу та доправити її для ідентифікації до підрозділу
поліції. 

У літературі можна зустріти думку про те, що необхідно на законодавчому
рівні закріпити загальний перелік «достатніх підстав» для перевірки докумен-
тів (п. 2 частини 1 ст. 32 Закону «Про Національну поліцію»), поверхової пере-
вірки (ст. 34) та обмеження пересування транспортного засобу або фактично-
го володіння річчю (ст. 37). Автори цієї ідеї пропонують передбачити такі
«достатні підстави»:

1) відповідну інформацію надано у встановленому порядку до поліції
(поліцейському) в формі звернення (повідомлення); 

2) відповідна інформація є результатом об’єктивної оцінки поліцейським
слідів на особі, речі, транспортному засобі; 

3) поліцейський застав особу при вчиненні правопорушення; 
4) поліцейський самостійно виявив ознаки правопорушення при законній

реалізації інших поліцейських заходів; 
5) відповідні фактичні дані отримані внаслідок реалізації оперативно-роз-

шукових заходів5.
Крім цього, ст. 37 Закону вводить суттєве обмеження права власності.

Новий закон дозволяє тимчасове фактичне обмеження володіння (за змістом –
його вилучення) речі чи транспортного засобу «для запобігання небезпеці,
якщо є достатні підстави вважати, що річ або транспортний засіб можуть
бути використані особою з метою посягання на своє життя і здоров’я або на
життя чи здоров’я іншої людини, або пошкодження чужої речі». При цьому
поліцейський зобов’язаний повідомляти про причини застосованого ним захо-
ду лише на вимогу особи, а не в будь-якому випадку. Ця норма є непропорцій-
ною та не відповідає європейським стандартам.
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Рекомендація 23 Коментарів Генерального директорату з прав людини та
верховенства права Ради Європи до проекту Закону «Про національну полі-
цію»1 стосувалася необхідності визначення конкретних строків обмеження
пересування особи чи транспортного засобу або утримання вилучених осо-
бистих речей. Оскільки в іншому випадку такі дії визнаватимуться затриман-
ням згідно зі ст. 5 Європейської конвенції (з необхідністю надання відповідній
особі гарантій, передбачених у випадках затримання). 

У статтях 42–46 Закону «Про Національну поліцію» докладно регламенто-
вано порядок застосування поліцейських заходів примусу, завдяки чому змен-
шено ризик довільних дій правоохоронців. 

Наприклад, тепер поліція не може розганяти протестувальників водомета-
ми на морозі, адже Законом встановлено пряму заборону їх застосування при
температурі повітря нижче за +10°C (пункт 4 частини 4 ст. 45). Для порівнян-
ня: згідно з Постановою Ради Міністрів Української РСР «Про затвердження
Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку»
від 27 лютого 1991 р. № 49 водомети можна було застосовувати «для розосе-
редження учасників масових безпорядків при температурі атмосферного
повітря не нижче 0°C».

На нашу думку, встановлення на рівні закону жорстких меж застосування
заходів примусу щодо осіб є виправданим з огляду на сумний досвід подій
Майдану в 2014 р., а також з огляду на необхідність привчити поліцейських до
неухильного дотримання вимог законності. Закон є актом вищої юридичної
сили, тому закріплення в ньому вичерпного переліку ситуацій, в яких можли-
ве застосування заходів примусу, має сприяти усвідомленню поліцейськими,
що застосування фізичної сили та інших примусових заходів є крайніми,
виключними методами діяльності поліції, допустимими лише за умови, що
інші не можуть бути ефективними в даній конкретній ситуації.

Отже, Закон України «Про Національну поліцію» поряд з усіма позитив-
ними новелами містить низку норм, що не відповідають європейським стан-
дартам діяльності поліції й потребують подальших законодавчих змін.
Значною мірою це стосується регламентації порядку застосування таких полі-
цейських заходів, як перевірка документів особи; опитування особи; поверхо-
ва перевірка; обмеження пересування особи, транспортного засобу або фак-
тичного володіння річчю. 
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Banchuk O. Police measures in the context of Europe standards
The article analyzes the provisions of the Law of Ukraine “On the National Police” gov-

erning the application of police measures for compliance with European standards.
The author defines the list of documents that contain the most important international

standards of policing. The key legal acts which contains international standards of policing
are: UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979), UN Basic Principles on the
Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990), Resolution of the
Parliamentary Assembly of the Council of Europe № 690 (1979) «Declaration on the police»
(1979), and Recommendation Rec(2001)10 of the Committee of Ministers to member states on
the European Code of Police Ethics (2001). Other important sources include the case law of
the European Court of Human Rights, Guidelines of the Committee of Ministers, and conclu-
sions and other documents of the Commissioner for Human Rights.

Thus, the European Code of Police Ethics explains in detail the standards of police activ-
ity in a democratic society. The most important ones among them are:

– protection and respect for the fundamental rights and freedoms (par. 1, 43);
– legality as the basis of the police activity (par. 2 – 5, 38, 39);
– respect for other justice system institutions – courts, prosecution, legal profession (par.

6-11);
– community-oriented activity of the police (par. 18, 25, 44);
– transparency (par. 19, 45, 62);
– impartiality and non-discrimination (par. 40);
– use force only when strictly necessary (par. 37);
– ensuring the principles of police ethics and integrity (par. 20, 44, 63);
– fair treatment of detainees (articles 49-58).
This article describes a number of positive innovations of the Law “On the National

Police”, in particular the implementation of police care. 
According to the law, a police measure is a preventive or coercive action or set of actions,

which limits certain rights and freedoms and is used by police according to the law to enable
the exercise of police powers (Article 29, par. 1). There are some conditions for the enforce-
ability of a police measure – legality, necessity, proportionality, and effectiveness.

According to Article 30 of the Law, all police measures are divided into the following
types:

– reactive measures to offenses established by the Code of Ukraine on Administrative
Offences and the Criminal Procedure Code of Ukraine;

– preventive measures;
– coercive measures;
– other measures established by other laws.
A progressive step envisioned by the Law is the introduction police care as one of the pre-

ventive police measure. It can be applied with respect to the following:
– minors under the age of 16 who were left without care;
– persons who are suspected of having escaped from a psychiatric institution or special-

ized hospital, where they were kept according a judgement;
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– persons who have mental disorders and pose a real danger to others or themselves;
– persons who lost the ability to walk in a public place as a result of intoxication or pose

a real danger to others or themselves.
In addition, the article identifies the provisions of the Law that do not comply with

European standards of policing and require further legislative amendments.
Keywords: police, police measures, European standards, preventive police measures,

coercive measures, Council of Europe, police care, surface checking.
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ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ РЕЖИМУ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ
У СВІТЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА САМОЗАХИСТ

У статті обґрунтовано, що право на самозахист як природне право людини визна-
но та закріплено у міжнародно-правових актах, засноване на нормах Конституції
України, а також регламентоване у кримінальному та адміністративному законодав-
стві України. Забезпечення реалізації громадянами України права на самозахист у
сучасних умовах можливе за умов розв’язання проблеми регламентації обігу зброї.
Наголошено на необхідності законодавчого врегулювання загальних засад обігу зброї в
Україні, правил її придбання, зберігання та використання громадянами. Здійснено ана-
ліз законопроектів «Про вогнепальну зброю цивільного призначення», «Про цивільну
зброю і боєприпаси». Акцентується увага на невідповідності законопроектів чинним
нормативним актам (Кримінальному кодексу України, Кодексу України про адмініс-
тративні правопорушення, 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 зазна-
чених законопроектів.

Ключові слова: законопроект, вогнепальна зброя, самозахист, публічна безпека,
необхідна оборона, крайня необхідність.

Кваша О. А., Фещенко Л. А. Законодательная регламентация режима обраще-
ния оружия в Украине в свете обеспечения права на самозащиту

В статье обосновано, что право на самозащиту как естественное право человека
признано и закреплено в международно-правовых актах, основано на нормах
Конституции Украины, а также регламентировано в уголовном и административном
законодательстве Украины. Обеспечение реализации гражданами Украины права на
самозащиту в современных условиях возможно при условии решения проблемы регла-
ментации оборота оружия. Обращается внимание на необходимость законодатель-
ного урегулирования общих принципов оборота оружия в Украине, правил ею приобре-
тения, хранения и применения. Проанализированы законопроекты «Об огнестрельном
оружии гражданского назначения», «О гражданском оружии и боеприпасах». Автор
выявляет несоответствие законопроектов действующим нормативным актам

Розділ 7
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(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 при-
обретать оружие. Сформулирован вывод о нецелесообразности принятия указанных
законопроектов.

Ключевые слова: законопроект, огнестрельное оружие, самозащита, обществен-
ная безопасность, необходимая оборона, крайняя необходимость.

Kvasha O., Feschenko L. Legislative regulation of the treatment arms regime in
Ukraine in the light of support right to defend itself

The article substantiates that the right to self-defense as natural rights recognized and
enshrined in international instruments, based on the norms of the Constitution of Ukraine, as
well as regulated in the criminal and administrative legislation of Ukraine. Ensuring the
implementation of the citizens of Ukraine the right to self-defense in the current conditions it
is possible to solve the problem, provided the regulation of arms trafficking. An analysis of the
bills “About Firearms civil purposes”, “About civil arms and ammunition” 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. 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 protection of life, health, rights and freedoms
of citizens, their property, be an important factor in ensuring public safety.

Key words: bill, firearm, self-defense, public safety, necessary defense, extreme necessity.

У Конституції України закріплено право людини на життя, а на державу в
особі уповноважених органів покладено обов’язок захисту цього права. Так, у
статті 27 зазначено: «Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.
Обов’язок держави − захищати життя людини. Кожен має право захищати своє
життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань».
Це право закріплено також в інших законодавчих актах, у тому числі в
Кримінальному кодексі України і Кодексі України про адміністративні право-
порушення, зокрема через норму про необхідну оборону (ст. 36 КК України та
ст. 19 КУпАП) та крайню необхідність (ст. 39 КК України та ст. 18 КУпАП).
Фахівці у галузі кримінального права констатують, що не всі норми, що
закріплені в КК України, є нормами кримінального права, до яких відносять і
адміністративно-правові положення про обставини, що виключають діяння
(статті 36–43 КК України)…1

Отже, право на життя та здоров’я як природне право людини визнано та
гарантовано Конституцією України, відповідно реалізовано у галузевому зако-
нодавстві, зокрема кримінальному та адміністративному. Однак стан протидії
злочинності у нашій державі останні десятиліття є вкрай незадовільним, а тра-
гічні події 2014–2015 років засвідчили, що українська держава не спроможна
повною мірою виконувати свій обов’язок по захисту життя і здоров’я грома-
дян. В умовах високого рівня злочинності та трансформації її форм жодна дер-
жава, навіть за наявності розгалуженої системи правоохоронних органів, не
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здатна захистити громадян від злочинних посягань. Важливою складовою реа-
лізації цього права є законодавча регламентація режиму обігу зброї в Україні.
Адже встановлення суворого контролю за власниками зброї, забезпечення
режиму її безумовного надійного зберігання, закріплення чітких і зрозумілих
правил і умов її використання є суттєвими гарантіями безпечного життя і здо-
ров’я українських громадян. 

У галузі кримінального права значний внесок у дослідження даної пробле-
ми зробили вчені: Ю. В. Александров, Г. М. Андрусяк, П. П. Андрушко,
М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, О. М. Боднарук, С. В. Бородін, Я. М. Брайнін,
Г. В. Бушуєв, І. А. Гільфанд, О. А. Герцензон, В. О. Глушков, Л. В. Гусар,
П. С. Дагель, В. П. Діденко, О. О. Дудоров, М. Й. Коржанський, С. Г. Келіна,
В. М. Козак, А. Ф. Коні, О. М. Костенко, М. І. Мельник, А. А. Музика,
В. О. Навроцький, Н. М. Плисюк, Л. М. Підкоритова, М. І. Хавронюк,
Н. Б. Хлистова та ін. У сучасній українській адміністративно-правовій науці
питання законодавчого закріплення права громадян на зброю та організаційні
механізми його реалізації досліджували О. М. Бокій, С. П. Параниця,
О. В. Харитонов та ін.

Викладене актуалізує необхідність законодавчого врегулювання обігу вог-
непальної зброї в Україні в контексті забезпечення права громадян на самоза-
хист. Саме ця проблема є метою даної статті.

Упродовж останніх років спостерігається збільшення динаміки злочиннос-
ті. Лише у 2014 р. обліковано 1,4 млн кримінальних правопорушень. Унаслідок
тяжких та особливо тяжких суспільно-небезпечних діянь за згаданий період
загинуло 37,5 тис. осіб. У структурі злочинності абсолютну більшість станов-
лять посягання на життя і здоров’я особи та власність, майже утричі збільши-
лася кількість умисних убивств і тяжких тілесних ушкоджень, більш ніж учет-
веро – кількість злочинів проти волі, честі та2. Військові дії на окремих тери-
торіях Донецької та Луганської областей також актуалізують проблему непри-
тягнення до кримінальної відповідальності осіб, які реалізували надане їм
Конституцією право на самозахист життя і здоров’я. Самі події 2013–2014 р.
слід розглядати як реалізацію права на самозахист, а саме права на опір неде-
мократичному правлінню (ст. 55 Конституції). Ще у 2008 р. вітчизняні кон-
ституціоналісти відзначили, що право народу України випливає із конститу-
ційного положення, відповідно до якого «захист, забезпечення її інформацій-
ної та економічної безпеки є... справою всього Українського народу»3, з чим не
можна не погодитись сьогодні, за умов самоорганізації українських громадян,
які зі зброєю в руках стали на захист суверенітету і територіальної цілісності
держави від сепаратизму та зовнішньої агресії. Початок воєнних дій на сході
України зумовив створення добровольчих озброєних батальйонів для захисту
територіальної цілісності та конституційного ладу держави. Конституція
України гарантує право громадян на захист не лише власного життя чи здо-
ров’я, а й право власними силами захищати інтереси суспільства і держави,
якщо їм загрожує небезпека.

Положення ст. 27 Конституції України підкріплені відповідними статтями,
в яких кожній особі надається можливість уникнути небезпеки для власного
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життя та здоров’я різними засобами в разі протиправних посягань на ці блага
та застосувати засоби самозахисту. Зокрема, у ст. 55 Конституції визначено,
що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати
свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Таке конституцій-
не право на самозахист розвинуто насамперед у ст. 36 КК України «Необхідна
оборона», яка науковцями визнається однією з основних форм самозахисту
(його складовою)4. Попри відсутність законодавчого визначення поняття
«самозахист», його доцільність і обґрунтованість випливає, зокрема із семан-
тичного тлумачення терміна «самооборона». Останній термін позначено через
поняття «самозахист», яким учені називають «універсальну (або загальну)
обставину, що виключає злочинність діяння»5.

Самооборона – це оборона самого себе від небезпеки, нападу, ворожих дій
та ін.; оборона самого себе власними силами; самозахист/оборона країни сила-
ми і засобами населення поряд з обороною силами держави6. Отже, сутність
поняття «самозахист» слід розуміти не лише як захист самого себе, а як «само-
стійний захист, власними силами». Такий самостійний захист від протиправ-
них посягань людина має право здійснювати не лише свого чи інших осіб
життя, здоров’я, прав і свобод, а й інтересів суспільства чи держави. Тобто гро-
мадяни мають право власними силами захищати інтереси суспільства і держа-
ви, якщо цим інтересам загрожує небезпека. Доречно згадати, що за критерієм
правової природи у кримінально-правовій науці виокремлюють види обста-
вин, що виключають кримінальну протиправність діяння. Зокрема, це обста-
вини, що полягають у здійсненні права (необхідна оборона, крайня необхід-
ність, затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, опір владі
як реалізація права на громадянську непокору, здійснення батьками заходів
домашнього нагляду стосовно дітей тощо)…7 В одному з підручників з кримі-
нального права України ще у 1997 р. П. П. Андрушко визначав здійснення
свого права як «своєрідну загальну обставину щодо конкретних обставин, які
виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння: необхідна
оборона, затримання злочинця, тощо»8. На підставі наведеного, очевидно,
можна розглядати поняття «здійснення (реалізація) свого права на самоза-
хист».

Так звана «гібридна війна» на сході України не дає підстав погодитись із
думкою, що «надання особі права захищати інтереси суспільства і держави є
гаслами минулого, оскільки для відбиття посягань на інтереси суспільства і
держави діє система озброєних органів»9. Доречно пригадати, що у радянську
добу моральним обов’язком громадян визнавався захист, насамперед держав-
них, інтересів. В умовах же поширення в Україні тероризму і сепаратизму, що
загрожує територіальній цілісності, суверенітету та самому існуванню
України як незалежної держави, коли збройні сили та правоохоронні органи
виявились не спроможними захистити ці найважливіші державні цінності,
актуалізовано питання якнайшвидшої законодавчої регламентації режиму
обігу зброї в Україні.

Традиційно до права на самозахист відносять і крайню необхідність. Проте
поняття «самозахист» є більш широким, ніж необхідна оборона чи крайня
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необхідність. Встановлення кримінальної відповідальності у випадку пору-
шення конституційних прав і свобод людини і громадянина є однією з право-
вих гарантій їх охорони. До норм, які конкретизують положення ч. 3 ст. 27
Конституції та розкривають право самозахисту, слід віднести також ст. 30
Конституції, де зазначено, що кожному гарантується недоторканність житла.
Стаття 162 КК України передбачає відповідальність за незаконне проникнення
до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи
обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недотор-
канність житла громадян. Так, у ч. 5 ст. 36 КК визначено випадки застосуван-
ня зброї без обмежень: «не є перевищенням меж необхідної оборони і не має
наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких
інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або напа-
ду групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького втор-
гнення в житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку запо-
діяно тому, хто посягає».

Слід зауважити, що держава не лише гарантує право особи на самозахист,
у тому числі в нормах КК України, а й встановлює низку обмежень для інсти-
туту права самозахисту, що є необхідним для забезпечення його правомірнос-
ті та гарантує додержання прав інших осіб. Зокрема, тут слід згадати про
поняття перевищення меж необхідної оборони та встановлення відповідаль-
ності за нього в КК України (ч. 3 ст. 36, ст. 118, ст. 124). Порушення відповід-
них встановлених законом меж та умов правомірності кожного складового еле-
менту в структурі права на самозахист неприпустимо. 

На розв’язання проблеми законодавчого закріплення права громадян на
зброю та розробки правового механізму його реалізації спрямовані одразу
декілька законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України, а саме:
законопроекти «Про вогнепальну зброю цивільного призначення» (реєстра-
ційний № 1135 від 01.12.2014)10 та «Про цивільну зброю і боєприпаси»
(реєстр. № 1135-1)11.

У зв’язку з важливістю суспільних відносин, які потенційно будуть врегу-
льовані у разі прийняття одного з цих законопроектів, для забезпечення пуб-
лічної безпеки (термінологія Закону України «Про Національну поліцію»12)
загалом, і життя кожної окремої людини зокрема, нами здійснене ретельне
дослідження цих законодавчих ініціатив на предмет їх відповідності чинному
українському законодавству. Основні критичні міркування сформульовані
нами в таких узагальненнях. 

Перше. Невідповідність запропонованих положень нормам діючого зако-
нодавства. Так, Постанова Верховної Ради України «Про право власності на
окремі види майна» від 17 червня 1992 р. встановлює, що право власності на
вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю надається особам, які досягли
21-річного віку, а на вогнепальну мисливську нарізну зброю надається лише
особам, які досягли 25-річного віку. Натомість обидва законопроекти передба-
чають зниження вікового цензу до 18 років («Про вогнепальну зброю цивіль-
ного призначення») та 18 років для зброї другої категорії і 21 року для зброї
третьої і четвертої («Про цивільну зброю і боєприпаси»). У перехідних і при-
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кінцевих положеннях запропонованих законопроектів не передбачено внесен-
ня змін до вказаної Постанови або скасування відповідних положень цієї
Постанови.

Суперечливим також є положення законопроекту «Про вогнепальну зброю
цивільного призначення», відповідно до якої вся діяльність, пов’язана із пере-
віркою особи, яка хоче придбати зброю, оформленням 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 належать до компетенції
дозвільної служби МВС України. І ризиковано, на наш погляд, віддавати такий
важливий аспект забезпечення громадської безпеки до сфери компетенції
фізичних чи юридичних осіб приватного права, які реалізують лише господар-
ську компетенцію.

У п. 9 ст. 18 законопроекту «Про цивільну зброю і боєприпаси» передбача-
ється 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 стягнення, як довічне позбавлення особи
права володіти зброєю. Втім, у прикінцевих положеннях законопроекту перед-
бачено доповнення КУпАП ст. 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 адміністративних стягнень». Крім того, необхідно було
також в КУпАП передбачити, до компетенції якого органу належатиме розгляд
справи про адміністративне правопорушення, передбачене запропонованою
статтею.

Друге. Термінологічна недосконалість і певна «усіченість» запропонованих
положень. Наприклад, у законопроекті «Про вогнепальну зброю цивільного
призначення» 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 (ч. 3 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, які можуть
бути спричинені правопорушенням. Натомість, у визначенні йдеться про
наслідки, які вже настали. Виникають риторичні запитання: у чому тоді поля-
гає самозахист і яка мета застосування зброї після настання наслідків? А якщо
наслідком була смерть особи?

Частина 4 ст. 11 згаданого законопроекту передбачає застосування зброї
для самозахисту лише у разі незаконного проникнення до житла особи, в
якому вона проживає постійно, переважно або тимчасово. Однак проникнення
можливе також і до інших місць перебування особи: на місце роботи (наприк-
лад, магазин) чи до власного автотранспортного засобу? Чи можна в такому
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випадку використовувати для самозахисту власну зброю? Питання залишаєть-
ся відкритим. 

Третє. Нечіткість норм. у ст. 18 законопроекту «Про цивільну зброю і
боєприпаси» пропонується закріпити підстави для відмови у видачі дозволів
на зброю, формулювання деяких з них є нечітке та таке, що допускає неодноз-
начне тлумачення. Так, п. 4 цієї статті передбачає підставу «наявність відо-
мостей про неодноразове притягнення до відповідальності за порушення осо-
бою правил обігу зброї». Постає питання: що таке «неодноразовість» (2, 3 чи
більше?) та який вид юридичної відповідальності має на увазі законодавець –
адміністративну чи кримінальну відповідальність? Так само п. 5 згаданої стат-
ті містить вказівку на неодноразовість порушення громадського порядку. Ці
положення потребують конкретизації та уточнення.

У цьому ж законопроекті використовуються словосполучення «суб’єкти
підприємницької діяльності», «суб’єкти господарювання», «суб’єкти госпо-
дарської діяльності». Це не тотожні поняття, тому, на наш погляд, законодав-
цю необхідно визначитись із єдиним підходом і вживати один термін з метою
недопущення неоднозначного тлумачення.

Четверте. Внутрішні суперечності та неузгодженості. У ст. 15 законопро-
екту «Про вогнепальну зброю цивільного призначення» вказано, що власник
зброї має право зберігати зброю у місці свого проживання (постійного, тимча-
сового чи переважного). Натомість ст. 34 законопроекту передбачає, що влас-
ник зброї (фізична чи юридична особа) повинен зберігати її у безпечному
місці, яке унеможливлює доступ до неї інших осіб (у тому числі дітей) за міс-
цем свого проживання (реєстрації) чи місцем перебування (знаходження). На
наш погляд, ці положення вимагають узгодження. Відповідно до Закону
України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні»13 місце проживання і місце перебування не є синонімами, не тотож-
ні, тому з метою уникнення неоднозначного тлумачення положення щодо
місця зберігання зброї необхідно допрацювати.

П’яте. Певна «фінансова затратність» окремих положень. Викликає заува-
ження положення ч. 8 ст. 5 законопроекту «Про вогнепальну зброю цивільно-
го призначення», яким передбачено, що органи державної пенітенціарної
служби забезпечують створення та функціонування державного реєстру осіб,
які мають судимості за умисні насильницькі злочини, за злочини проти гро-
мадської безпеки або інші, пов’язані з незаконним обігом зброї. Наразі в
Україні систематизація, збір, накопичення та актуалізація інформаційних облі-
ків, що утворилися в процесі діяльності ОВС, формування централізованих
інформаційних ресурсів, у тому числі щодо засуджених осіб, входить до ком-
петенції Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС
України, а саме – відділу доступу до персональних даних управління спеці-
альних перевірок та довідкового обліку. Така інформація надається МВС
України на запит у разі необхідності (при вступі на державну службу, отри-
манні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, при наданні дозво-
лу на право власності на зброю тощо). На наш погляд, немає потреби створю-
вати реєстр, який дублюватимк вже існуючий, у тому числі з мотивів економії
державних ресурсів.
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Отже, підсумуємо одержані висновки. Право на самозахист є поняттям,
якому іманентно властиве право людини на захист від протиправних посягань
власними силами не лише свого чи інших осіб життя, здоров’я, прав і свобод,
а й інтересів суспільства чи держави. Право на самозахист як природнє право
людини визнано та закріплено у міжнародно-правових актах, засноване на
нормах Конституції України, а також регламентоване у кримінальному та адмі-
ністративному законодавстві України. Забезпечення реалізації громадянами
України права на самозахист у сучасних умовах можливе за умов розв’язання
проблеми регламентації обігу зброї. Водночас жоден із наявних законопроек-
тів, який регламентує загальні засади обігу зброї в Україні, не є досконалим.
Тому прийняття такого закону на цьому етапі слід визнати передчасним. Цей
закон має стати важливим внеском у становлення громадянського суспільства,
наповнити реальним змістом конституційні положення про гарантії захисту
життя, здоров’я, прав і свобод громадян, їх власності, бути вагомим чинником
забезпечення публічної безпеки. 
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Kvasha O., Feschenko L. Legislative regulation of the treatment arms regime in
Ukraine in the light of support right to defend itself

The article substantiates that the right to self-defense as natural rights recognized and
enshrined in international instruments, based on the norms of the Constitution of Ukraine, as
well as regulated in the criminal and administrative legislation of Ukraine. The concept of
“self-defense” is broader than self-defense or extreme necessity. Self-protection against ille-
gal encroachments person has the right not only to exercise his or others lives, health, rights
and freedoms, but also the interests of society or the state. Ukraine has gained considerable
popularity terrorism and separatism, which threatens the territorial integrity, sovereignty and
the very existence of Ukraine as an independent state. The armed forces and the police have
never been able to fully protect these important public values. Citizens have the right to defend
its own interests of society and the state, if those interests threatened.

Ensuring the implementation of the citizens of Ukraine the right to self-defense in the cur-
rent conditions it is possible to solve the problem, provided the regulation of arms trafficking.
An analysis of the bills “About Firearms civil purposes”, “About civil arms and ammunition”
made by author. The author accents attention on the bills impropriety with the valid legisla-
tion (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. 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 soci-
ety, to put real meaning of constitutional provisions guarantee protection of life, health, rights
and freedoms of citizens, their property, be an important factor in ensuring public safety.

Key words: bill, firearm, self-defense, public safety, necessary defense, extreme necessity.

УДК 343.241
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кандидат юридичних наук

СПЕЦІАЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ АКТИВІВ І ЗАХИСТ 
МАЙНОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

В статті автор розглядає правові та процесуальні проблеми застування спеціаль-
ної конфіскації активів як нового для України заходу кримінально-правового характеру.
Визначається соціальна та правова природа спеціальної конфіскації, її мета і завдан-
ня. 

Автор визначає, що в українському кримінальному законодавстві існують численні
прогалини, що не дозволяють правомірно застосовувати спеціальну конфіскацію дохо-
дів та перетвореного майна у разі якщо вони набуті на формально законних підставах.
Також уточнення та деталізації потребує перелік злочинів, за вчинення котрих мож-
ливою є застосування спеціальної конфіскації. 

Зроблені ряд теоретичних і практичних висновків щодо вдосконалення механізмів
спеціальної конфіскації та арешту майна у кримінальному провадженні. 

Ключові слова: арешт майна, конфіскація, спеціальна конфіскація, кримінальне
провадження, корупційні злочини, майнові активи. 

Нерсесян А. С. Специальная конфискация активов и защита имущественных
прав граждан и юридических лиц
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В статье автор рассматривает правовые и процессуальные проблемы застування
специальной конфискации активов как нового для Украины мероприятия уголовно-пра-
вового характера. Определяется социальная и правовая природа специальной конфи-
скации, ее цели и задачи.

Автор определяет, что в украинском уголовном законодательстве существуют
многочисленные пробелы, не позволяющие правомерно применять специальную конфи-
скацию доходов и преобразованного имущества в случае, если они приобретены на фор-
мально законных основаниях. Также уточнения и детализации требует перечень пре-
ступлений, за совершение которых возможно применения специальной конфискации.

Сделан ряд теоретических и практических выводов по совершенствованию меха-
низмов специальной конфискации и ареста имущества в уголовном производстве. 

Ключевые слова: арест имущества, конфискация, специальная конфискация, уго-
ловное производство, коррупционные преступления, имущественные активы.

Nersesian A. Special confiscation of assets and the protection of property rights of
citizens and legal persons

In the article the author considers legal and procedural problems of application specific
asset forfeiture as a new event for Ukraine criminal law. The article determines the social and
legal nature of special confiscation, its purpose and objectives.

Keywords: seizure of property, confiscation, special confiscation, criminal proceedings,
corruption crimes, property assets.

Розвиток економіки України неможливий без інвестицій – іноземних і
національних. З іншого боку, гарантування потенційному інвестору непоруш-
ності та захисту права власності є важливою умовою поліпшення інвестицій-
ного клімату. Такі правові гарантії можливі лише за умови визнання того
факту, що держава в особі правоохоронних та контролюючих органів часто
зловживає своїми правами на обмеження права приватної власності фізичних
і юридичних осіб. Часто такі випадки вчиняються внаслідок здійснення про-
цесуальних дій у рамках кримінального провадження. 

Актуальність дослідження проблем реалізації правових норм щодо спеці-
альної конфіскації викликана ще й тим, що для української правової дійсності
даний інститут є абсолютно новим – адже він не має нічого спільного з кон-
фіскацією майна, яке передбачене у КК України як різновид покарання і є, на
думку автора, рудиментом радянської тоталітарної епохи. Адже, позбавляючи
особу, навіть винну у вчиненні злочину, усього належного їй майна, держава
сама чинить свавілля з точки зору природного права. У цьому аспекті спеці-
альна конфіскація більш тонкий правовий інструмент. 

Питаннями спеціальної конфіскації в українській науці займались
В. С. Батиргареєва, С. Я. Бурда, Є. В. Корнієнко, Є. С. Назимко, Н. А. Ор -
ловська, О. С. Пироженко, В. І. Цимбалюк, А. М. Ященко .

Метою статті є дослідження правової природи спеціальної конфіскації, під-
став її застосування та особливосте здійснення в сенсі гарантування державою
права приватної власності.

Так, згідно зі ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, корис-
туватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуаль-
ної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права



власності. Право приватної власності є непорушним. Конфіскація майна може
бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку,
встановлених законом1.

Утім, окрім конституційних норм, частиною національного законодавства
України є також норми міжнародних договорів та угод, згода на обов’язковість
яких надана в установленому порядку Верховною Радою України. Так,
Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003 р., яку ратифіковано із заявами
Законом № 251-16 від 18.10.2006 р. визначає у ч. 1 ст. 31, що кожна держава-
учасниця вживає, максимальною мірою, можливою в рамках її внутрішньої
правової системи, таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечен-
ня можливої конфіскації: a) доходів від злочинів, що визначені цією
Конвенцією, або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів;
b) майна, обладнання та інших засобів, які використовувались або признача-
лися для використання під час вчинення злочинів, що визначені цією
Конвенцією. Пунктами 4, 5 ст. 31 Конвенції передбачені випадки, коли такі
доходи від злочинів були перетворені, частково або повністю, в інше майно,
заходи, зазначені в цій статті, застосовуються до такого майна. Якщо такі дохо-
ди від злочинів були долучені до майна, придбаного із законних джерел, то
конфіскації, без шкоди для будь-яких повноважень, що стосуються заморожу-
вання або арешту, підлягає та частина майна, яка відповідає оціненій вартості
долучених доходів2. 

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) ратифікована
із заявою Законом № 252-16 від 18.10.2006 р. також зобов’язує сторони вжива-
ти заходів у частині спеціальної конфіскації. Так, ч. 3 ст. 19 даної Конвенції
вказує, що кожна сторона вживатиме таких законодавчих та інших заходів, які
можуть бути необхідними для забезпечення можливості конфіскації чи в
інший спосіб вилучення засобів вчинення кримінальних злочинів і доходів,
отриманих від кримінальних злочинів, визначених цією Конвенцією, чи влас-
ності, вартість якої відповідає таким доходам3.

Відтак, міжнародно-правові акти у сфері протидії корупції наполягають на
тому, щоб конфіскації підлягали доходи від корупційного злочину, засоби його
вчинення, або майно, еквівалентне вартості предмета цього злочину. Крім
корупційних злочинів, спеціальна конфіскація передбачається рядом міжна-
родно-правових актів щодо протидії фінансуванню тероризму, наркоторгівлі
тощо.

В. С. Батиргареєва визначає, що відновлення соціальної справедливості,
якої прагнуть досягти під час застосування спеціальної конфіскації, на наш
погляд, слід розцінювати як важливе завдання вжиття запобіжних заходів,
покликаних стримувати злочинність. Таке відновлення справедливості здійс-
нюється стосовно як суспільства в цілому, так і щодо потерпілого зокрема, чим
відновлюється порушений стан безпеки і спокою соціуму. Причому віднов-
лення має бути «пропорційним» як характеру й ступеню суспільної небезпеч-
ності злочину, обставинам його здійснення, так і особі злочинця4. В україн-
ську правову систему спеціальна конфіскація формально була запроваджена
Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального
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процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібера-
лізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 18 квітня
2013 р. № 222-VII.

Саме цим Законом Кримінальний кодекс (КК) України було доповнено
статтями 96-1 «Спеціальна конфіскація» та 96-2 «Випадки застосування спеці-
альної конфіскації», що було введено до розділу XIV «Інші заходи криміналь-
но-правового характеру», який отримав відповідну назву за цим самим
Законом5. Згодом, у 2014 та 2015 рр., до відповідних статтей було внесено ряд
змін.

Проте А. М. Ященко вказує, що спеціальна конфіскація майна, незважаючи
на її так звану новизну, вже давно була передбачена у КК України, але не в
Загальній частині, а в його Особливій частині. Про це свідчить аналіз низки
санкцій статей Особливої частин КК України, зокрема, ч. 2 ст. 203-1, ч. 1, 2 і 3
ст. 203-2, ч. 3 ст. 395, ч. 2 ст. 306 КК України. Крім того, про її особливу пра-
вову природу можна було зробити висновок і зі змісту положень ч. 2 ст. 201,
статей 209, 368, 368-2 КК України, санкції яких встановлюють обов’язок засто-
сування спеціальної конфіскації як окремого заходу кримінально-правового
характеру поряд із конфіскацією майна як виду кримінального покарання6. 

С. Я. Бурда, аналізуючи завдання спеціальної конфіскації, говорить про її
неоднорідність, адже вона фактично формується з двох видів: перший – захід
безпеки, другий – компенсації і реституції7. За змістом статей 96-1, 96-2 КК
спеціальна конфіскація – примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у
власність держави грошей, цінностей, у тому числі коштів, що знаходяться на
банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових устано-
вах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим
Кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152, не міг
знати про їх незаконне використання.

У разі якщо такі гроші, цінності та інше майно, були повністю або частко-
во перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або
частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого
майна, зазначених у п. 1 частини першої цієї статті, на момент прийняття
судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх викорис-
тання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або
відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію гро-
шової суми, що відповідає вартості такого майна.

Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не підлягає
кримінальній відповідальності у зв’язку з недосягненням віку, з якого може
наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від
кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим
Кодексом, крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із
закінченням строків давності8.

Відтак, застосування такого заходу кримінально-правового характеру, як
спеціальна конфіскація до особи, винної у зґвалтуванні чи підміні дитини, не
тільки вступає у протиріччя зі змістом та правовою природою такого заходу, а
й значно розширює міжнародно-правові норми, які врегульовують даний
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інститут. Слід також зауважити, що небезпечність такої розширеної імплемен-
тації міжнародно-правових норм полягає ще й у тому, що в умовах тотальної
корупційності органів кримінальної юстиції України будь-який інструмент
державного примусу може бути використано для тиску на бізнес. 

Н. А. Орловська зазначає, що спеціальна конфіскація – це примусовий
захід кримінально-правового впливу, відмінний від покарання; вона не є пра-
вообмеженням і не може ним бути, тому потребує перегляду перелік предме-
тів, що на сьогодні підлягають спеціальній конфіскації; у цьому розумінні
положення КК України вимагають узгодження з відповідними приписами ЦК
України9. Мусимо звернути увагу також на розширення питань, що потребу-
ють узгодження з нормами цивільного чи господарського права. Так, згідно з
ч. 4 ст. 96-2 ЦК України спеціальна конфіскація не може бути застосована до
майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача. Проте у рамках
кримінального провадження відсутньою є процедура визначення особи добро-
совісним набувачем. Так, відповідно до ст. 388 ЦК України та п. 9 Постанови
Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ від 07.02.2014 р. № 5 «Про судову практику в справах про
захист права власності та інших речових прав» володіння є добросовісним,
якщо особа при заволодінні чужим майном не знала і не могла знати про від-
сутність у неї підстав для набуття права власності. У п. 24 вищезгаданої
Постанови зазначено, що під час розгляду позову про витребування майна від-
повідач згідно зі ст. 388 ЦК має право заперечити проти позову про витребу-
вання майна з його володіння шляхом подання доказів відплатного придбання
ним цього майна в особи, яка не мала права його відчужувати, про що він не
знав і не міг знати (добросовісний набувач). У такому разі пред’явлення зус-
трічного позову про визнання добросовісним набувачем не вимагається і, крім
того, не є належним способом судового захисту (ст. 16 ЦК), оскільки добросо-
вісність набуття – це не предмет позову, а одна з обставин, що має значення
для справи та підлягає доказуванню за позовом про витребування майна10.
Відтак, навіть у цивільному процесі питання добросовісного набувача є лише
однією з обставин, що підлягають доказуванню при розгляді позову про витре-
бування майна. Тому незрозуміло, кого за змістом ст. 96-2 вважати добросовіс-
ним набувачем. 

Також, численні проблеми потенційно можуть виникнути на підставі засто-
сування арешту майна, який у вищезазначених міжнародних нормативно-пра-
вових актах завжди згадується поряд зі спеціальною конфіскацією, оскільки є
невід’ємною складовою виконання відповідних процесуальних мети і завдань.
Так, частинами 1, 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу (далі –
КПК) України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у
встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді
або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,
щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом
чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом,
доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого
злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засуд-
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женого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи криміналь-
но-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо тре-
тіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт
майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування,
пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту
майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного
позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціаль-
ної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи
розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи,
юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правово-
го характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно із законом треті особи, майно яких може бути арештовано, – особи,
які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи
майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або
знали чи повинні були знати, що мета такої передачі – отримання доходу від
майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або
уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні
бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів11.

Таким чином, арешт майна як необхідна передумова спеціальної конфіска-
ції та різновид запобіжного заходу у кримінальному судочинстві спрямований
насамперед на забезпечення майнової «сталості» щодо майна, яке було пред-
метом, засобом чи знаряддям злочину, доходом від нього чи перетвореним
майном, набуто злочинним шляхом або є доказом вчинення злочину. 

Проте за чинним КПК України фактично арешт можна накласти на будь-
яке майно, оскільки недобросовісність володіння даним майном фактично не є
предметом доказування при розгляді клопотання про арешт майна. Так, про-
курором та/або слідчим у клопотанні про арешт майна мають бути вказані, від-
повідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК, підстави і мету відповідно до положень ст. 170
цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Втім,
згідно з ч. 1 ст. 171 КПК клопотання про арешт майна розглядається слідчим
суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю
слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним,
підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності – також
захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не пере-
шкоджає розгляду клопотання12. Таким чином, унаслідок маніпулювання фак-
тами та обставинами, а також несвоєчасним повідомленням власника майна,
можна фактично позбавити його права на захист. 

Таким чином, для належного забезпечення майнових прав особи при засто-
суванні щодо неї спеціальної конфіскації слід:

– удосконалити перелік кримінальних правопорушень, у випадку вчинення
яких слід застосовувати спеціальну конфіскацію;

– удосконалити процедуру спеціальної конфіскації та визначити, яким
чином має бути доведена добросовісність набуття права на майно;
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– обмежити строк арешту майна у кримінальному провадженні. Видається
оптимальним строк, аналогічний обмеженнями при застосуванні запобіжного
заходу – 60 днів із можливістю подальшого продовження. Це надасть змогу
обмежити можливість органів досудового розслідування та прокуратури злов-
живати своїм правом на арешт майна. 
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Nersesian A. Special confiscation of assets and the protection of property rights of
citizens and legal persons

In the article the author considers legal and procedural problems of application specific
asset forfeiture as a new event for Ukraine criminal law. The article determines the social and
legal nature of special confiscation, its purpose and objectives.

From the analysis of international legal acts author makes a number of conclusions about
the content of measures, which include special confiscation and seizure of proceeds from
crime and other property if it can be equivalent to compensation for crime damage.

The author defines that the Ukrainian criminal legislation there are numerous gaps that
do not allow the legitimate use of proceeds and special property converted if they acquired in
formal legal grounds. Also in need of clarification and detailed list of offenses for which it is
possible to use a special confiscation.

Also, the author makes an analysis grounded seizure in criminal proceedings as an inte-
gral part of special confiscation.

The author made a number of theoretical and practical conclusions on improving mech-
anisms for special confiscation and seizure in criminal proceedings.
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It is proposed to improve the list of criminal offenses in the case of which should be appli-
ed special confiscation. The author also proposes to improve the procedure of the special con-
fiscation and define how should be brought bona fide acquisition of the right to property.
Confirmed the feasibility of limiting the term of arrest of property in criminal proceedings 60
days with the possibility of extension.

УДК 343.23:004.056
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ

Статтю присвячено проблемі визначення поняття інформаційної безпеки як об’єк-
та злочину. Для розв’язання цієї проблеми визначено поняття об’єкта злочину, інфор-
маційної безпеки та інформаційної безпеки як об’єкта кримінально-правового захисту.
Зроблено висновок, що інформаційна безпека як об’єкт злочинного посягання – це вре-
гульований нормами права порядок суспільних відносин у частині реалізації інформа-
ційної потреби фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави, проти якої спрямо-
ване суспільно небезпечне діяння. Запропоновано нову редакцію ч. 1 ст. 1 КК України.

Ключові слова: інформаційна безпека, кримінально-правова охорона, об’єкт злочи-
ну, інформаційна потреба, порядок суспільних відносин.

Ландина А. В. Информационная безопасность как объект преступления
Статья посвящена проблеме определения понятия информационной безопасности

как объекта преступления. Для решения данной проблемы определены понятия объек-
та преступления, информационной безопасности и информационной безопасности как
объекта уголовно-правовой защиты. Сделан вывод о том, что информационная без-
опасность как объект преступного посягательства – это урегулированный нормами
права порядок общественных отношений в части реализации информационной потреб-
ности физических и юридических лиц, общества, государства, против которого
направлено общественно опасное деяние. Предложена новая редакция ч. 1 ст. 1 УК
Украины.

Ключевые слова: информационная безопасность, уголовно-правовая охрана,
объект преступления, информационная потребность, порядок общественных отноше-
ний.

Landina A. Information security as an object of crime
The article deals with the definition of information security as an object of crime. The cor-

rect determination of the object of each specific offence helps to accurately establish the ele-
ments of a crime, and the place of this crime in the Special part of the criminal code, to cla-
rify the character of the crime, the danger he poses to society, the right qualifications and
disassociation from other offences and unlawful acts, because of its features and inherent qua-
lities allow to disclose socio-legal content of an act and its legal attributes. To solve this pro-
blem the author defines the notion of object of a crime and of information security in the theo-
ry of criminal law. Also, the proposed new wording of part 1 of article 1 of the Criminal Code.

Key words: information security, criminal legal protection, the object of the crime, the
need for information, order of public relations.
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У сучасних умовах розвитку більшості країн, що характеризується зрос-
танням міжнародних зв’язків та взаємозалежності держав одна від одної,
національна безпека стає важливою складовою безпеки світової, а соціальні,
політичні, правові, економічні заходи країн спрямовані на збереження миру,
демократії, гуманізації сучасних відносин. Кінець ХХ – початок ХХІ століття
в Україні та світі означений тим, що відбулися і продовжують відбуватися
складні трансформаційні процеси, пов’язані з переходом людства до інформа-
ційного суспільства. 

Інформаційна безпека є невід’ємною складовою кожної зі сфер національ-
ної безпеки. Водночас інформаційна безпека є важливою самостійною сферою
забезпечення національної безпеки. Саме тому подальший розвиток України
як суверенної, демократичної, правової та економічно стабільної держави, роз-
виток її у рамках міжнародного законодавства можливий тільки за умови
забезпечення належного рівня її інформаційної безпеки. 

Перед органами кримінальної юстиції України постало питання вироблен-
ня і застосування ефективних засобів боротьби із негативними явищами у сфері
інформаційної безпеки як складової національної безпеки і забезпечення захис-
ту національного інформаційного простору від протиправних дій, результатом
яких можуть бути суспільно небезпечні наслідки (причому нерідко не лише для
України, а й для інших держав). Одним з основних засобів боротьби із суспіль-
но небезпечними проявами у галузі інформаційної безпеки є встановлення кри-
мінальної відповідальності за злочини, які здійснюються у цій сфері.

Як зазначається у ст. 2 КК України, підставою кримінальної відповідаль-
ності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад
злочину, передбаченого цим Кодексом. Отже, для фіксування наявності факту
вчинення злочину, а також і для притягнення до кримінальної відповідальнос-
ті особи, винної у вчиненні цього злочину, є наявність у діях суб’єкта злочину
складу злочину, тобто всіх його елементів. Одним із елементів складу злочину
є, поряд з об’єктивною стороною, суб’єктом та суб’єктивною стороною, об’єкт
злочину.

Питання інформаційної безпеки у юридичній науці – тема порівняно нова.
Те саме можна сказати і про проблемні питання інформаційної безпеки у галу-
зі кримінального права.

Але, незважаючи на зазначене, окремі питання інформаційної безпеки, зок-
рема щодо забезпечення кримінально-правової охорони інформації, досліджу-
валися у роботах Д. С. Азарова, П. П. Адрушка, К. І. Бєлякова, П. С. Берзіна,
В. Д. Гавловського, В. І. Голубєва, В. П. Ємельянова, Є. В. Лащука,
М. В. Плугатиря, А. М. Ришелюка, В. І. Шакуна, Я. Р. Якубовського та ін. 

Комплексному системному дослідженню проблем кримінально-правової
охорони інформаційної безпеки в Україні присвячена монографія
М. В. Карчевського. Частково це питання було також розглянуто
Н. А. Савіновою в контексті дослідження кримінально-правової політики
забезпечення інформаційного суспільства в Україні.

Дане дослідження має на меті визначення поняття інформаційної безпеки
як об’єкта злочину в доктрині кримінального права.
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Досягнення вказаної мети передбачає визначення загального поняття
об’єкта злочину у доктрині кримінального права і поняття інформаційної без-
пеки у кримінальному праві.

Тож питання, пов’язані з інформаційною безпекою, є недостатньо вивче-
ними у теорії кримінального права. Зокрема, це стосується і проблеми визна-
чення інформаційної безпеки як об’єкта злочину. Взагалі, зазначається, що
правильне встановлення об’єкта кожного конкретного злочину сприяє точно-
му встановленню ознак складу злочину та відведення цьому злочину місця в
Особливій частині КК, з’ясуванню характеру злочину, ступеню його небезпеч-
ності для суспільства, правильній кваліфікації та відмежуванню від інших пра-
вопорушень та протиправних дій, оскільки його особливості та властиві йому
якості дають змогу якомога повніше розкрити соціально-правовий зміст того
чи іншого діяння та його юридичні ознаки1.

Для визначення поняття інформаційної безпеки як об’єкта злочину потріб-
но чітко розуміти, як визначається об’єкт злочину в доктрині кримінального
права. До недавнього часу єдино правильним у теорії кримінального права
вважалося таке визначення об’єкта як суспільних відносин, охоронюваних
законом про кримінальну відповідальність, якого дотримувалися Я. М. Брай -
нін, Н. Д. Дурманов, Н. І. Загородніков, В. Н. Кудрявцев, Б. С. Нікіфоров,
О. А. Піонтковський, А. Н. Трайнін, В. Я. Тацій, Е. А. Фролов та ін.

Але ця концепція не була єдиною у кримінально-правовій теорії – вона
одразу ж виявлялася доволі хиткою, як тільки науковці підходили до визна-
чення безпосереднього об’єкта злочину: «об’єкт злочину як суспільні відноси-
ни недоступний для безпосереднього впливу на нього»2. Визначаючи об’єкт
злочину як суспільні відносини, дослідники цієї проблеми визнавали, що кри-
мінальне право охороняє не матеріальні блага, цінності, а лише якусь форму їх
вияву, зв’язки між суб’єктами відносин. Це зумовило появу інших точок зору
щодо визначення об’єкта злочинного діяння. 

З приводу визначення об’єкта злочину у доктрині кримінального права
існує кілька концепцій: об’єктом злочину завжди є люди, а не щось інше, бо
злочин виступає певним ставленням однієї особи до інших, і саме ці особи і є
сторонами будь-яких суспільних відносин3; об’єктом злочину є норми4; існує
концепція щодо визначення об’єкта злочину як цінностей (благ, інтересів), що
охороняються кримінальним правом, проти яких спрямоване злочинне діяння
і яким воно може спричинити або спричиняє шкоду5. Але, на наш погляд,
наведені визначення загального об’єкта злочину є неточними. 

Можна погодитися з Є. В. Фесенком, що традиційне визначення об’єкта як
сукупності суспільних відносин заідеологізоване і не відповідає сучасним
поглядам щодо оцінки соціальних цінностей, які бере під захист кримінальний
закон6. Підтримує цю думку С. Я. Лихова7. Взагалі противники концепції сус-
пільних відносин як об’єкта злочину виходять з того, що суспільні відносини
є «лише певною формою наукової абстракції»8, тому самі по собі не існують,
їм не може бути завдано будь-якої шкоди. 

Варто згадати, що ст. 7 КК України 1960 р. визначала злочин як «передба-
чене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяль-
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ність), що посягає на суспільний лад України, його політичну і економічну
системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи
громадян, а так само інше передбачене кримінальним законом суспільно
небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок»9. Це визначення і за своєю
сутністю є розгорнутим поняттям об’єкта злочину. Але всі ці елементи об’єд-
нати поняттям суспільних відносин не можна. 

Стаття 5 «Керівних основ з Кримінального права РРФСР» 1919 р. містила
вказівку, що «Злочин є порушенням порядку суспільних відносин, які охоро-
няються кримінальним правом»10. Саме з цього визначення злочину можна
шляхом доктринального тлумачення вивести, що цілком можливим є визна-
чення об’єкта злочину як порядку суспільних відносин. Ми вважаємо, що зло-
чин не може ніяким чином пошкодити суспільні відносини: вони продовжують
своє існування, хоча і в дещо зміненому вигляді. А власне суспільно небезпеч-
на шкода завдається порядку існування цих відносин, який встановлюється
певними правовими нормами. 

Погоджуємося із О. М. Костенком, що «сутність усіх злочинів полягає не в
тому, що вони посягають на безпеку суспільства, тобто є суспільно небезпеч-
ними, а в тому, що вони є проявом сваволі і посягають на встановлений у сус-
пільстві за допомогою законодавства порядок, необхідний для безпеки люд-
ства. Таким чином, загальним об’єктом будь-яких злочинів є не суспільна без-
пека, а закріплений у законодавстві порядок відносин між людьми, необхідний
для забезпечення безпеки кожного з них»11. 

З огляду на зазначене, ми вважаємо, що об’єкт злочину – це охоронюваний
кримінальним законом порядок відносин між людьми, що виникають у сус-
пільстві з приводу матеріальних і нематеріальних предметів. Цієї точки зору
дотримуються О. М. Костенко, А. С. Нерсесян та інші науковці12. 

Визначаючи поняття інформаційної безпеки як об’єкта злочину, окрім
самого поняття злочину, необхідно чітко встановити ознаки інформаційної
безпеки у теорії кримінального права. На сьогодні в кримінально-правовому
дискурсі поняття «інформаційна безпека» переважно використовується в
надто вузькому значенні: як захищеність від витоку відомостей, що містять
державну таємницю13. Швидше за все це пов’язано з тим, що у КК України
термін «інформаційна безпека» вживається лише у ч. 1 ст. 111 «Державна
зрада» і розуміється як витік інформації, що становить державну таємницю (на
цьому наголошують М. І. Хавронюк, Є. М. Кисилюк, В. І. Павликівський та
ін.14). 

Поняття інформаційної безпеки в юридичній науці не є новим. Існує окре-
ма галузь права – інформаційне право, у межах якої досліджуються проблемні
питання, пов’язані з цією сферою правого регулювання15. Крім того, чимало
досліджень у частині забезпечення інформаційної безпеки проводиться у галу-
зі адміністративного права16. У теорії кримінального права також існують
визначення цього терміносполучення. Це свідчить про неодностайність серед
учених при формулюванні визначення поняття інформаційної безпеки. Така
ситуація значною мірою ускладнює визначення поняття інформаційної безпе-
ки як об’єкта кримінально-правової охорони.
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Як зазначає М. В. Карчевський, у сучасній юридичній науці під інформа-
ційною безпекою розуміється не тільки забезпечення цілісності інформаційно-
го ресурсу, режиму обмеженого доступу до нього17. Загалом немає підстав не
погодитися із даною тезою, оскільки це підтверджується аналізом визначень,
які містяться у юридичній літературі18. Дійсно, поняття інформаційної безпе-
ки набагато ширше, ніж забезпечення збереження певної інформації у таємни-
ці, недопущення її витоку – воно охоплює і захист різних сфер життєдіяль-
ності суспільства від небезпечного впливу негативної (шкідливої) інформації,
забезпечення територіальної цілісності та громадського порядку, законності,
забезпечення прав і свобод громадян, здоров’я та моральності, регулювання
інформаційних відносин у сфері комерційної інформації та ін.

Взагалі більшість із визначень з одного боку, фіксують визначальні ознаки
інформаційної безпеки, з другого – розглядають її як стабільне, незмінне
явище через поняття «стану захищеності», «здатності захищати», тощо. З
цього приводу Н. І. Зінченко зазначає, що розуміння безпеки держави як пев-
ного стану чи можливості протистояти супротивнику або захищеності його
основ є обмеженим і не може бути сприйняте безперечно, оскільки всі ці точки
зору передбачають розгляд безпеки, по-перше, у відриві від процесів, що
викликають необхідність захисту, протистояння; по-друге, однобічно та в ста-
тичному стані, без урахування особливостей соціального розвитку19. 

Саме тому деякі вчені вважають, що інформаційна безпека за сутністю є не
певним станом або захищеністю, а системою суспільних відносин; поява та
функціонування суспільних відносин інформаційної безпеки пов’язані з
інформаційною соціальною потребою, при якій особу варто вважати такою,
що перебуває в стані інформаційної безпеки, тоді, коли її потреба в інформації
забезпечена належним чином, тобто тоді, коли особа має можливість одержу-
вати достовірну та достатню для здійснення ефективної діяльності інформа-
цію20. Хоча тут потрібно додати, що тут йдеться не лише про потребу у інфор-
мації, а й про захищеність певної інформації, і не лише стосовно певних осіб,
а й, наприклад, держави. Тому ми вважаємо, що повинно йтися не про потре-
бу в інформації, а про потребу щодо інформації, яка включатиме не лише отри-
мання певного виду інформації, а й її охорону на всіх рівнях. При цьому потер-
пілою може бути не лише фізична, а й юридична особа, а також суспільство у
цілому і держава. 

Суспільна небезпечність злочинних посягань на інформаційну безпеку
полягає, виходячи з цього, у тому, що своїми діями суб’єкт злочину створює
перешкоду для реалізації інформаційної потреби іншої (інших) особи (осіб),
установ або держави, за якої не може отримувати достовірну, достатню для неї
інформацію або зазнає втрат через розповсюдження конфіденційної інформа-
ції. Тому видається неповним визначення суспільної небезпечності посягання
на інформаційну безпеку як виключення або ускладнення інформаційної 
потреби21.

Отже, з огляду на зазначене, а також на існуючі у теорії кримінального
права визначення, інформаційна безпека – це система суспільних відносин, що
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забезпечує реалізацію інформаційної потреби фізичних та юридичних осіб,
суспільства і держави22. Однак це визначення потребує уточнення у тому
сенсі, що інформаційна безпека – це не система, а порядок певних суспільних
відносин, і такий порядок реалізації інформаційної потреби регламентується
нормами чинного національного законодавства.

Таким чином, інформаційна безпека – це врегульований нормами права
порядок суспільних відносин, що забезпечує реалізацію інформаційної потре-
би фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави. 

Висновки. Враховуючи визначення понять інформаційної безпеки як
об’єкта кримінально-правової охорони та загального поняття об’єкта злочину,
інформаційна безпека як об’єкт злочинного посягання – це врегульований нор-
мами права порядок суспільних відносин у частині реалізації інформаційної
потреби фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави, проти якого спря-
моване суспільно небезпечне діяння.

Тут також необхідно зазначити, що кримінальне законодавство України
містить більше п’ятдесяти норм, у яких кримінальна відповідальність перед-
бачена за злочини, які посягають на інформаційну безпеку (як основних, так і
кваліфікованих), серед яких – такі найбільш суспільно небезпечні діяння, як
злочини проти держави, проти миру і безпеки людства, проти моральності
тощо. Але встановивши кримінальну відповідальність за злочинні посягання
на інформаційну безпеку, законодавець не визначає інформаційну безпеку як
один із об’єктів правової охорони у ч. 1 ст. 1 КК України. Тому вважаємо за
необхідне додати у ч. 1 ст. 1 ще одну сферу суспільних відносин, які забезпе-
чують охороною з боку кримінального законодавства, а саме – інформаційну
безпеку. У зв’язку з цим пропонуємо викласти ч. 1 ст. 1 у новій редакції:
«Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охо-
рони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та
громадської безпеки, довкілля, інформаційної безпеки, конституційного
устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства,
а також запобігання злочинам».

Вважаємо, що таке доповнення відповідає сучасному стану розвитку зако-
нодавства і підвищенню ефективності діяльності органів кримінальної юсти-
ції України, а також вказуватиме на виняткове значення інформаційної безпе-
ки як для України, так і для інших держав.
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Landina A. Information security as an object of crime
The article deals with the definition of information security as an object of crime.

Information security is an integral component of each of the areas of national security. At the
same time, information security is an important field of national security. One of the main
means of fight against socially dangerous phenomena in the field of information security is to
establish criminal responsibility for crimes committed in this sphere. The correct determina-
tion of the object of each specific offence helps to accurately establish the elements of a crime,
and the place of this crime in the Special part of the criminal code, to clarify the character of
the crime, the danger he poses to society, the right qualifications and disassociation from
other offences and unlawful acts, because of its features and inherent qualities allow to dis-
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close socio-legal content of an act and its legal attributes. To solve this problem the author
defines the notion of object of a crime and of information security in the theory of criminal
law. It is established that the object of the crime is legally protected order of relationship that
exists between people that arise in society regarding tangible and intangible objects; infor-
mation security is a regulated by rules of law, the order of social relations, which ensures
implementation of the information needs of individuals and legal entities, society and the
state. It is concluded that information security as object of criminal offences is a regulated by
rules of law order of social relations in the implementation of the information needs of indi-
viduals and legal entities, society and state against whom a socially dangerous act is commit.
The criminal code of Ukraine establishes responsibility for more than fifty crimes in the sphe-
re of information security, but the legislation does not define information security as one of
the objects of legal protection in part 1 of article 1 of the criminal code. Therefore, the pro-
posed new wording of part 1 of article 1 of the Criminal Code.

УДК 943.24:340.132(477)
Р. Ш. БАБАНЛИ,

кандидат юридичних наук

ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 
ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 
З ВИПРОБУВАННЯМ: ПРАВОЗАСТОСОВНИЙ АСПЕКТ

У статті досліджуються практичні аспекти застосування ст. 75 КК України з
метою виявлення закономірностей, переваг та недоліків реалізації правового механізму
звільнення особи від відбування покарання з випробуванням. За результатами проведе-
ного дослідження виявлено тенденцію існування прямого пропорційного зв’язку між
тяжкістю злочину та ймовірністю застосування до особи, яка його вчинила, ст. 75
КК, а саме чим тяжчим є злочин, тим більшою є ймовірність застосування ст. 75 КК.
Також встановлено поширеність тенденції застосування ст. 75 КК до осіб, які вчини-
ли злочини, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі строком понад п’ять
років. Це свідчить про необхідність законодавчого та правозастосовного узгодження
усіх правових механізмів, які можуть використовуватись суддею при обранні виду та
міри кримінальної відповідальності у широкому сенсі цього поняття.

Ключові слова: звільнення від покарання, звільнення від відбування покарання з
випробуванням, покарання, мета покарання, призначення покарання.

Бабанлы Р. Ш. Закономерности реализации правового механизма условного
освобождения лица от отбывания наказания: правоприменительный аспект 

В статье исследуются практические аспекты применения ст. 75 УК Украины с
целью выявления закономерностей, преимуществ и недостатков реализации правового
механизма условного освобождения лица от отбывания наказания. По результатам
проведенного исследования определена тенденция о существовании прямой пропорцио-
нальной связи между тяжестью преступления и вероятностью применения к лицу,
совершившему преступление, ст. 75 УК, то есть чем более тяжким является пре-
ступление, тем более вероятно применение ст. 75 УК. Также установлена распро-
страненность тенденции применения ст. 75 УК к лицам, которые совершили преступ-
ление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком более пяти
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лет. Это свидетельствует о необходимости законодательного и правоприменитель-
ного согласования между собою всех правовых механизмов, которые могут использо-
ваться судьей при избрании вида и меры уголовной ответственности в широком смыс-
ле этого понятия. 

Ключевые слова: освобождение от наказания, условное освобождение от наказа-
ния, наказание, цель наказания, назначение наказания. 

Babanly R. The patterns of the implementation the legal mechanism of punishment
dismissal: judicial aspect

The article considers with the practical aspect of the art. 75 CC application in order to
reveal the patterns, positive and negative aspects of implementation the legal mechanism of
punishment dismissal. The results of the study reveals the tendency of the existence of direct
relationship of proportionality between the severity of crime and likelihood of the art. 75 CC
application, namely the more severe the crime is, the more probable is art. 75 CC application.
Also article concerns the widespread of art. 75 application to the persons, who committed the
offence, for which the punishment of more than 5 years imprisonment provided, which testi-
fies the necessity of consistency of legislative and judicial approach in application of all of the
mechanisms which are used in the process of choosing the type of criminal liability in the
broadest sense of this concept.

Keywords: impunity, probation, punishment, aim of punishment, sentencing.

Різним аспектам застосування ст. 75 КК України, яка визначає підстави та
порядок звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, приді-
ляється істотна увага у науці кримінального права. Зокрема, цим питанням
поряд із іншими видами звільнення від покарання та його відбування присвя-
чено дисертаційне дослідження Є. Письменського, а також праці інших віт-
чизняних учених, зокрема, О. Гороха, О. Дудорова, А. Клевцова, О. Книженка,
О. Костенка, В. Ломако, В. Навроцького, Є. Назимка, В. Скибицького,
В. Філонова, М. Хавронюка, Д. Шияна, Ю. Фідрю. Крім того, увагу науковців,
які не присвячували спеціальних досліджень згаданому питанню, привертав
факт доволі поширеного, а місцями – надміру поширеного застосування ст. 75
КК як одного зі способів державного реагування на прояви порушення кримі-
нально-правової заборони, що виявляється у тому, що особа, яку визнано вин-
ною у вчиненні злочину, не відбуває реально того покарання, яке їй призначе-
но судом в обвинувальному вироку, а звільняється із певними умовами від
його відбування. Так, М. Хавронюк на підставі аналізу даних судової статис-
тики за 2008 р. зауважував: «Судова статистика демонструє, що закріплена в
КК України надзвичайно широка диференціація кримінальної відповідальнос-
ті на практиці також застосовується в широких масштабах, а деякі з положень
кримінального закону, які мали б розглядатися як винятки, перетворюються в
правило. Ця ситуація призводить до забуття принципу невідворотності кримі-
нальної відповідальності і принципу рівності громадян перед законом, посту-
пово стирає межу між принципом справедливості (адекватності) та принципом
гуманізму (милосердя) і зводить в абсолют принцип індивідуалізації покаран-
ня»1. На нашу думку, М. Хавронюк цілком обґрунтовано порушує питання про
те, що таке застосування ст. 75 КК фактично призводить до більшої пошире-
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ності на практиці винятків із загального правила, ніж самого правила. Також,
на нашу думку, цілком справедливо у наведеному контексті порушується
питання нівелювання принципів невідворотності кримінальної відповідаль-
ності і рівності громадян перед законом.

Саме тому, з огляду на наведене, не спиняючись на питаннях, які докладно
розкриті у науці кримінального права та які стосуються тих чи інших аспектів
застосування аналізованого виду звільнення особи від відбування покарання,
вважаємо за доцільне приділити увагу особливостям сучасного стану прак-
тичного застосування ст. 75 КК, виявити відповідні тенденції та співвіднести
ці тенденції зі станом призначення реального покарання за окремі види злочи-
нів. 

Буквальне тлумачення змісту ст. 75 КК передбачає, що при вирішенні
питання звільнення особи від відбування покарання з випробуванням суд вра-
ховує тяжкість вчиненого злочину. З огляду на те, що відповідний механізм є
привілейованим (оскільки при його застосуванні засуджений перебуває у
більш сприятливому правовому становищі, ніж засуджений, який реально від-
буває призначене покарання), можна зробити висновок, що тяжкість злочину є
обернено пропорційною ймовірності застосування ст. 75 КК, тобто чим вищим
є ступінь тяжкості злочину, тим нижчою має бути ймовірність звільнення
особи від відбування покарання з випробуванням. Поряд із тим у цьому кон-
тексті слід звернути увагу, що відповідно до даних судової статистики2 про-
стежується протилежна тенденція, тобто пряма пропорційність, згідно з якою
до осіб, які вчинили більш тяжкі злочини, частіше застосовується звільнення
від покарання з випробуванням, ніж до осіб, які вчинили менш тяжкі злочини.
Так, у 2014 р. за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК, було засуд-
жено 56 осіб, а 11 (20%) із них звільнено від відбування покарання з випробу-
ванням. При цьому за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК, було
засуджено 102 особи, із яких 79 (77%) осіб звільнено від відбування покаран-
ня з випробуванням. Тобто кількість осіб, яких було звільнено від відбування
покарання з випробуванням за вчинення більш тяжкого злочину, майже у чоти-
ри рази перевищує кількість осіб, до яких було застосовано відповідний вид
звільнення від відбування покарання за вчинення менш тяжкого злочину.

Крім того, яскраво простежити відповідну тенденцію можна на прикладі
призначення покарання за такий поширений злочин, як крадіжка. При цьому
для того, щоб переконатись у невипадковості, системності цієї тенденції,
доцільно одночасно оцінити відповідні показники за кілька звітних періодів,
до прикладу – 2008 р. (у дужках наведені дані за 2008 р.): 

На підставі аналізу наведених показників можна дійти висновку про
обґрунтованість тези про те, що до осіб, які вчинили більш тяжкі злочини, час-
тіше застосовується звільнення від покарання з випробуванням, ніж до осіб,
які вчинили менш тяжкі злочини. Так, згідно з даними наведеної таблиці до
осіб, які вчинили крадіжку повторно або за попередньою змовою групою осіб,
майже у 2,5 раза частіше застосовувалась ст. 75 КК, ніж до осіб, які вчинили
крадіжку без кваліфікуючих ознак; до осіб, які вчинили крадіжку, поєднану з
проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або що завдала значної
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шкоди потерпілому, майже утричі частіше застосовується ст. 75 КК, ніж до
осіб, які вчинили «просту» крадіжку; також у 2,5 раза частіше застосовано
положення ст. 75 КК до осіб, які вчинили крадіжку у великих розмірах.
Показовим є те, що подібна тенденція мала місце і у 2008 р., принципові від-
мінності у застосуванні ст. 75 КК у 2008 та 2014 рр. полягають у значному
зменшенні у 2014 р. випадків застосування ст. 75 КК до осіб, які вчинили таєм-
не викрадення чужого майна, відповідальність за яке передбачена ч. 1 та ч. 5
ст. 185 КК. Також варто звернути увагу на доволі значний загальний відсоток
(42%) застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням до
осіб, які вчинили крадіжку.

Для того, щоб переконатись у справедливості відповідної тези про пряму
пропорційність ймовірності звільнення від відбування покарання з випробу-
ванням та ступенем тяжкості злочину, пропонуємо дослідити дані судової ста-
тистики про призначення покарання за злочин, передбачений ст. 190 КК
«Шахрайство»:

Наведені дані підтверджують існування тенденції, яку було простежено на
прикладі призначення покарання за крадіжку, та навіть більш яскраво свідчать
про справедливість цієї тези, оскільки на прикладі призначення покарання за

364 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27

Норма КК
(Крадіжка)

Кількість засуджених 
у 2014 р.

Кількість засуджених, до
яких застосовано  ст. 75

КК
Відсоток

Ч. 1 ст. 185 13 618 (7551) 2936 (3284) 22% (43)

Ч. 2 ст. 185 12 352 (7135) 6261 (3808) 50% (53)

Ч. 3 ст. 185 12 501 (13888) 7503 (8527) 60% (61)

Ч. 4 ст. 185 43 (178) 24 (79) 55% (44)

Ч. 5 ст. 185 122 (206) 19 (94) 15% (45)

Усього 38 636 16 743 43%

Норма КК
(Шахрайство)

Кількість засуджених 
у 2014 р.

Кількість засуджених, до
яких застосовано  ст. 75

КК
Відсоток

Ч. 1 ст. 190 1404 219  16

Ч. 2 ст. 190 1579 513 32

Ч. 3 ст. 190 187 119 63

Ч. 4 ст. 190 191 78 40

Усього 3361 929 28



шахрайство можна помітити, що за усі без винятку кваліфіковані склади шах-
райства удвічі і більше разів частіше застосовано ст. 75 КК, ніж за простий
склад цього злочину.

Поряд із цим наведені дані ілюструють ще один проблемний аспект засто-
сування ст. 75 КК, а саме поширення положень, закріплених цієї нормою на
випадки вчинення особливо тяжких злочинів. Більш гостро ця проблема про-
стежується на показниках застосування ст. 75 КК до осіб, які вчинили злочин,
передбачений ч. 5 ст. 185 КК та за який передбачено покарання у виді позбав-
лення волі на строк від семи до дванадцяти років. Існування такого покарання
у санкції статті, здавалося б, формально унеможливлює звільнення осіб, які
вчинили відповідний злочин, від відбування покарання з випробуванням,
оскільки однією із правових підстав такого звільнення є призначення особі
покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років. При цьому,
з огляду на показники, наведені у таблиці, відповідні випадки не є поодиноки-
ми, оскільки до 19 осіб, тобто майже у кожному сьомому випадку призначен-
ня покарання за крадіжку, передбачену ч. 5 ст. 185 КК, засудженого було звіль-
нено від відбування покарання з випробуванням. При цьому єдиною правовою
можливістю відповідного звільнення є застосування ст. 75 КК після призна-
чення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, та визначення тако-
го виду та розміру покарання (яке не перевищує покарання у виді позбавлен-
ня волі строком понад п’ять років), при призначенні якого допускається звіль-
нення від відбування покарання з випробуванням. При цьому згідно з даними
судової статистики ст. 69 КК було застосовано до 55 осіб (тобто у 29% випад-
ків), які засуджені за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК. 

Як відомо, проблема одночасного застосування, тобто застосування до
одного засудженого ст. 69 КК, а згодом ст. 75 КК, доволі докладно та аргумен-
товано висвітлена у сучасних наукових працях. Так, Є. Письменський у своїй
дисертації цілком обґрунтовано у розв’язанні порушеного питання поділяє
думку тих правників, які вважають за недоцільне або неприпустиме застосу-
вання норми, яка дозволяє призначити більш м’яке покарання, ніж передбаче-
но законом, і одночасне застосування звільнення від відбування покарання з
випробуванням, та стверджує про те, що якщо вважати можливим одночасне
їх застосування, то суд повинен фактично одні й ті самі пом’якшувальні обста-
вини враховувати двічі – при вирішенні питання про розмір покарання винно-
го в порядку звернення до ст. 69 КК України та при застосуванні ст. 75 КК
України3.

У контексті наведеного слід звернути увагу на те, що хоча в науці кримі-
нального права обґрунтовано доводиться теза про недопустимість застосуван-
ня до одного засудженого правових механізмів призначення більш м’якого
покарання, ніж передбачено законом, та звільнення від відбування покарання
з випробуванням, ані законодавець, ані правозастосувач належним чином від-
повідну тезу не реалізують. Стосовно законодавця варто зосередити увагу на
тому, що обмеження у застосуванні кожного із наведених правових механізмів
були встановлені лише при засудженні особи за корупційний злочин, однак
загальним аспектам недопустимості одночасного застосування цих норм зако-
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нодавчих змін внесено не було. Так, згідно зі статтями ст. 69, 75 КК у зв’язку
зі змінами, внесеними до цих статей Законом України № 1698-VII від
14.10.2014 «Про Національне антикорупційне бюро України», призначення
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, а також звільнення від від-
бування покарання з випробуванням застосовуються у передбачених КК
випадках, крім випадків засудження за корупційний злочин. При цьому відпо-
відно до ст. 45 КК корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вва-
жаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410,
у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також
злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього
Кодексу.

З огляду на теоретичні та законодавчі положення дії закону про криміналь-
ну відповідальність у часі відповідні обмеження діють щодо осіб, які вчинили
корупційний злочин після набрання чинності зазначеними змінами, тобто
після 25.01.2015. У І півріччі 2015 р., тобто у часовий період, коли у судах роз-
глядались кримінальні провадження щодо осіб, які вчинили корупційні злочи-
ни до набрання зазначеними змінами чинності, ст. 75 КК продовжувала дово-
лі часто застосовуватись. Як приклад, що підтверджує зазначену тезу, наведе-
мо дані судової статистики щодо застосовування ст. 75 КК до осіб, які були
засуджені за ст. 368 КК у І півріччі 2015 р.:

У контексті оцінки наведених даних вважаємо за доцільне звернути увагу
на те, що обов’язковими складовими кримінально-правової політики протидії
корупційним злочинам є діяльність законодавця, яка передбачає визначення
підстав караності відповідних діянь та інших правових наслідків, які настають
для осіб, засуджених за вчинення таких діянь, а також діяльність суду, який є
суб’єктом, що безпосередньо визначає вид та розмір покарання та інші право-
ві наслідки для цих осіб. Також очевидним є те, що обов’язковою передумо-
вою успішності відповідної кримінально-правової протидії є узгодженість

366 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27

Норма КК
(Прийняття пропо-
зиції, обіцянки або
одержання непра-
вомірної вигоди
службовою особою)

Кількість 
засуджених 

у І півріччі 2015 р.

Кількість 
засуджених, до

яких застосовано
ст. 75 КК

Відсоток

Ч. 1 ст. 368  62 9 15

Ч. 2 ст. 368 19 11 57

Ч. 3 ст. 368 89 53 60

Ч. 4 ст. 368 32 21 66

Усього 202 94 47
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діяльності зазначених суб’єктів, покладення в її основу єдиної концепції. Так,
якщо законодавець запроваджує концепцію відповідальності за корупційні
злочини, яка передбачає недопустимість звільнення осіб, засуджених за відпо-
відні злочини, від відбування покарання з випробуванням, суд також має реа-
лізовувати цю концепцію, а не лише керуватись вимогами закону, оскільки як
призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, так і звіль-
нення від відбування покарання з випробуванням не є імперативними право-
вими механізмами, а тому можуть, але не обов’язково мають застосовуватись
судом. Однак наведені вище статистичні показники свідчать про відсутність
відповідної узгодженості, оскільки майже у кожному другому випадку вчи-
нення найбільш поширеного корупційного злочину особа, засуджена за його
вчинення, звільнялась від відбування покарання з випробуванням, а щодо
окремих видів цього злочину, відповідальність за який встановлена у ч. 3
ст. 368 КК, – 2/3 осіб, які його вчинили, звільнялись від відбування покарання. 

Також у контексті досліджуваних у межах цієї статті питань на підставі
даних судової статистики вважаємо за доцільне з позицій системного і логіч-
ного підходу законодавчої діяльності та пріоритетів кримінально-правової
охорони проаналізувати підхід до закріплення в КК згаданого вище законо-
давчого обмеження суддівської дискреції по застосуванню ст. 75 КК до осіб,
засуджених за корупційні злочини.

Зокрема, пропонуємо простежити логічність і системність зазначеного під-
ходу на прикладі окремих злочинів проти життя особи, а саме злочинів, перед-
бачених ст. 118 КК «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборо-
ни або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця» та
ст. 119 КК «Вбивство через необережність». Так, згідно з даними судової ста-
тистики за І півріччя 2015 р. за ст. 118 КК було засуджено 20 осіб, з яких 7 осіб
(35%) звільнено від відбування покарання з випробуванням, а за ст. 119 КК –
78 осіб, з яких 35 (45%) звільнено від відбування покарання з випробуванням.

У контексті оцінки наведених показників необхідно зробити застереження
про те, що поряд з тяжкістю злочину при призначенні покарання враховують-
ся і обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання, відомості, що
характеризують особу винного. Ці фактори можуть більшою чи меншою
мірою вплинути на вид та розмір покарання, однак існують принципові тен-
денції, які відображають стан караності різних суспільно небезпечних діянь та
які впливають на внесення змін у законодавство. Як попередньо зазначалось, з
огляду на внесені до кримінального законодавства зміни ст. 75 КК недопусти-
мо застосовувати до осіб, які засуджені за корупційні злочини. Поряд із тим
необхідно враховувати, що наслідки корупційних злочинів є непорівнюваними
із наслідками злочинів, передбачених статтями 118, 119 КК, якими, як відомо,
є смерть особи. При цьому, як було показано вище, доволі значний відсоток
осіб звільняється від відбування покарання з випробуванням при вчиненні цих
злочинів. Таким чином, існують усі підстави для визнання фрагментарним і
безсистемним проаналізованого вище підходу законодавця, який усупереч зна-
чущості соціальних цінностей, визначених у Конституції України, вживає



таких заходів, внаслідок яких пріоритетність об’єктів кримінально-правової
охорони не відповідає пріоритетності цінностей в Основному Законі України.

Таким чином, за результатами проведеного дослідження закономірностей
реалізації правового механізму звільнення особи від відбування покарання з
випробуванням, можна дійти висновку, що відповідні тенденції можуть свід-
чити про те, що цей механізм не завжди використовується відповідно до його
мети та цілей. Зокрема, виявлена тенденція про фактичне існування прямого
пропорційного зв’язку між ступенем тяжкості злочину та ймовірністю засто-
сування до особи, яка його вчинила, ст. 75 КК, поширеність відповідних
випадків засвідчує необхідність невідкладного системного ревізування пра-
вотворчої та правозастосовної діяльності по реалізації правового механізму
звільнення особи від відбування покарання з випробуванням та виявлення
співвідношення цього механізму із інститутом призначення покарання. Крім
того, виявлена тенденція про поширеність випадків застосування ст. 75 КК до
осіб, які вчинили злочини, за які передбачено покарання у виді позбавлення
волі строком понад п’ять років, свідчить про необхідність законодавчого та
правозастосовного узгодження усіх правових механізмів, які можуть викорис-
товуватись суддею при обранні виду та міри кримінальної відповідальності у
широкому сенсі цього поняття.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОСНОВ 
ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

У статті досліджується кримінальне законодавство зарубіжних країн у частині
відповідальності за злочинні посягання проти основ державного суверенітету.
Встановлено, що в тій чи іншій формі (зазвичай у складі більш загальних норм) кримі-
налізовано посягання на основи суверенітету (незалежності) держави в кримінальних
кодексах переважної більшості країн світу. В кримінальних законах Королівства Данія,
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Естонської Республіки, Республіки Корея, Литовської Республіки, Республіки Сан-
Марино, Турецької Республіки передбачено спеціальні кримінально-правові норми, що
спрямовані на охорону державного суверенітету та територіальної цілісності. У дея-
ких країнах посягання на основи державного суверенітету та територіальну ціліс-
ність може утворювати одну з форм об’єктивної сторони державної зради чи інших
злочинних діянь.

Встановлено, що кримінально-правові норми, спрямовані на охорону державного
суверенітету (незалежності), містяться, як правило, у статтях, спрямованих на охо-
рону водночас і територіальної цілісності. Вказані норми містяться переважно у роз-
ділах (главах) під назвою «Злочини проти держави» або «Злочини проти безпеки дер-
жави». 

Ключові слова: основи державного суверенітету, кримінально-правова охорона,
злочини проти основ державного суверенітету, законодавство зарубіжних країн.

Кубальский В. Н. Уголовно-правовая охрана основ государственного суверени-
тета по законодательству зарубежных стран

В статье исследуется уголовное законодательство зарубежных стран в сфере
ответственности за преступные посягательства против основ государственного
суверенитета. Установлено, что в той или иной форме (обычно в составе более общих
норм) криминализированы посягательства на основы суверенитета (независимости)
государства в уголовных кодексах абсолютного большинства стран мира. В уголовных
законах Королевства Дания, Эстонской Республики, Республики Корея, Литовской
Республики, Республики Сан-Марино, Турецкой Республики предусмотрены специальные
уголовно-правовые нормы, которые направлены на охрану государственного суверени-
тета и территориальной целостности. В некоторых странах посягательства на
основы государственного суверенитета и территориальную целостность могут
быть квалифицированы как государственная измена или другие преступные деяния.

Установлено, что уголовно-правовые нормы, направленные на охрану государст-
венного суверенитета (независимости), содержатся, как правило, в статьях, направ-
ленных одновременно и на охрану территориальной целостности. Указанные нормы
содержатся преимущественно в разделах (главах) под названием «Преступления про-
тив государства» или «Преступления против безопасности государства». 

Ключевые слова: основы государственного суверенитета, уголовно-правовая охра-
на, преступления против основ государственного суверенитета, законодательство
зарубежных стран. 

Kubalskiy V. Criminal legal protection of bases of state sovereignty is on leg-
islation of foreign countries

In the article the criminal legislative of foreign countries is studied in part of responsibil-
ity for criminals against bases of state sovereignty.

In modern terms one of the most actual directions of domestic criminal lawful policy is
counteraction crimes against bases of state sovereignty of Ukraine. To the criminal acts
against bases of state sovereignty belong before all trenching upon territorial integrity and
inviolability of Ukraine, high treason, planning, preparation, unleashing and prosecution of
aggressive war, and also other acts, the public danger of which consists foremost of that they
can create an instant danger existence of the independent (sovereign) state within the limits of
existent territory. 

An analysis of the criminal legislation of foreign countries indicates that in one form or
another (usually as part of a more general rules) criminalized criminal trespasses on the
bases of sovereignty (independence) of the state in the criminal codes of most priority coun-
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tries. The criminal laws of the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of
Korea, the Republic of Lithuania, the Republic of San Marino, the Republic of Turkey provides
special criminal law, aimed at protecting state sovereignty and territorial integrity. In some
countries, criminal trespasses on the bases of state sovereignty and territorial integrity can be
qualified as treason or other criminal acts.

The criminal law of foreign countries in this sphere contains many rules that are efficient
and effective in combating crimes against bases of state sovereignty, require study and imple-
mentation of national legislation, and is useful when building a system crimes against bases
of state sovereignty.

Key words: bases of state sovereignty, сriminal legal protection, crimes against bases of
state sovereignty, legislation of foreign countries.

У сучасних умовах Україна як держава активно обстоює свій суверенітет.
У зв’язку з цим одним із найбільш актуальних напрямів вітчизняної кримі-
нально-правової політики є протидія злочинам проти основ державного суве-
ренітету України. У контексті викладеного до одного з пріоритетних напрямів
реформування кримінального законодавства України слід віднести вдоскона-
лення гарантій державного суверенітету. Для забезпечення такого реформу-
вання, у процесі розробки вітчизняної концепції кримінально-правової охоро-
ни основ державного суверенітету та висунення обґрунтованих пропозицій до
законодавства необхідно проаналізувати зарубіжний досвід правової регла-
ментації відповідальності за злочини у цій сфері. 

У вітчизняній юридичній літературі системно не досліджувався такий
об’єкт кримінально-правової охорони, як основи державного суверенітету.
Державний суверенітет визначають переважно як безпосередній об’єкт окре-
мих злочинів проти основ національної безпеки (розділ І Кримінального кодек-
су України) або злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного право-
порядку (розділ XX). Дослідженню окремих аспектів кримінально-правової
протидії злочинам проти основ державного суверенітету та сепаратизму у
своїх наукових працях приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні вчені як,
В. С. Батиргареєва, О. М. Костенко, Н. В. Нетеса, С. Саяпін, Є. П. Сергун та ін.

Зокрема, небезпідставно юристом-міжнародником С. Саяпіним актуалізо-
вано питання злочинного посягання однієї країни на державний суверенітет
іншої. «За лінгвістичною аналогією, – стверджує С. Саяпін, – цей злочин
можна назвати «патріацидом» – знищенням державності (від латинського
patria – «держава», «Батьківщина» і латинського caedare – «вбивати»). ...
Сьогодні весь світ є колективним свідком ще одного злочину, що досі не має
назви». «За лінгвістичною аналогією, – стверджує С. Саяпін, – цей злочин
можна назвати «патріацидом» – знищенням державності (від латинського
patria – «держава», «Батьківщина» і латинського caedare – «вбивати»). В дано-
му разі української державності1. 

У зв’язку з тим, що російський кримінальний закон не містить спеціальної
норми проти сепаратизму як одного з найбільш небезпечних загроз для основ
державного суверенітету, Є. П. Сергун запропонував власну норму: ст. 279-1
«Сепаратизм» – 1. «Дії, спрямовані на здійснення виходу суб’єкта Російської
Федерації або його частини зі складу Російської Федерації на порушення тери-
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торіальної цілісності держави, не зумовлені свідомим нехтуванням Російською
Федерацією конституційних та загальновизнаних на міжнародному публічно-
правовому рівні принципів рівноправ’я та самовизначення етносів (народів),
що проживають на території Російської Федерації, – караються ... .

2. Ті ж дії, поєднані з організацією збройного заколоту або активною учас-
тю в ньому, або які вчиняються із застосуванням насильства чи погрози його
застосування, – караються... ».

Примітка. Сецесія, яка вчиняється в антиконституційних, тобто антилібе-
ральних, антидемократичних цілях, за змістом даної статті визнається сепара-
тизмом»2.

З наведеним підходом не можна погодитися з огляду на таке. Термін «сепа-
ратизм» у кримінальному праві зарубіжних держав та міжнародному кримі-
нальному праві не використовується в цілях криміналізації конкретних злочи-
нів як нових серйозних злочинів. Cепаратизм – не кримінально-правове понят-
тя, а як термін характеризує передусім соціально-політичне явище. Охопити
єдиною, загальною кримінально-правовою нормою таке складне явище, як
сепаратизм, на наш погляд, не видається можливим і доцільним. Зміст понят-
тя «сепаратизм» у правовому відношенні не може бути зведений до конкрет-
ного злочину. Оскільки сепаратизм є складним соціальним явищем, то кримі-
нальна відповідальність за сепаратизм взагалі неможлива. Вона може настава-
ти лише за конкретні злочинні діяння, в яких проявляється сепаратизм як
явище.

На нашу думку, до злочинних діянь проти основ державного суверенітету
слід віднести передусім дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 КК України),
посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110), дер-
жавна зрада (ст. 111), планування, підготовка, розв’язування та ведення агре-
сивної війни (ст. 437) та інші, суспільна небезпечність яких полягає насампе-
ред у тому, що вони можуть створювати безпосередню загрозу існуванню неза-
лежної (суверенної) України в межах загальновизнаних державних кордонів. 

Територіальна цілісність і політична незалежність держав як головні цін-
ності і як складові суверенітету перебувають під охороною Статуту ООН.
Суверенітет, як зазначається в ст. 2 Конституції України, поширюється на всю
її територію. У зв’язку з цим кримінально-правова охорона основ державного
суверенітету тісно пов’язана з охороною територіальної цілісності держави,
оскільки територія є основою для здійснення державного суверенітету.

Аналіз кримінального законодавства зарубіжних держав засвідчив, що в
тій чи іншій формі (зазвичай у складі більш загальних норм) криміналізовано
посягання на основи суверенітету (незалежності) держави в кримінальних
кодексах переважної більшості країн світу. В кримінальних законах
Королівства Данія, Естонської Республіки, Республіки Корея, Литовської
Республіки, Республіки Сан-Марино, Турецької Республіки та Швейцарської
Конфедерації передбачено спеціальні кримінально-правові норми, присвячені
охороні основ державного суверенітету та територіальної цілісності.
Кримінальні закони згаданих держав містять статті, у назві або диспозиції
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яких використовується поняття «суверенітет». У деяких зарубіжних країнах
посягання на основи державного суверенітету та територіальну цілісність
може утворювати одну з форм об’єктивної сторони державної зради чи інших
злочинних діянь. 

В Особливій частині КК України не використовується поняття «державний
суверенітет». Слід зазначити, що хоча лише в диспозиції ст. 111 КК України
використовується поняття «суверенітет», злочинні діяння проти основ дер-
жавного суверенітету передбачені розділами І, IX та XX КК України.

У диспозиції ст. 122 «Публічні заклики до насильницького порушення
суверенітету Литовської Республіки» КК Литовської Республіки зазначено:
«той, хто публічно закликав до насильницького порушення суверенітету
Литовської Республіки – зміни її конституційного ладу, повалення законної
влади, звмаху на її незалежність чи порушення територіальної цілісності... ».
До злочинів проти основ державного суверенітету слід віднести і діяння,
передбачене ст. 120 «Колаборування» КК Литовської Республіки: «громадянин
Литовської Республіки, який в умовах окупації чи анексії сприяв структурам
незаконної влади утвердити окупацію чи анексію, подолати опір мешканців
Литви чи який іншими способами допомагав незаконній владі діяти проти
Литовської Республіки...». У ст. 118 «Пособництво іншій державі у діях проти
Литовської Республіки» цього Кодексу зазначено: «той, хто в мирний час допо-
магав іншій державі чи її організації діяти проти Литовської Республіки – її
конституційного ладу, суверенітету, цілісності території, захисної чи еконо-
мічної міці...»3. Зазначені діяння передбачені главою XVI «Злочини проти
незалежності Литовської держави, територіальної цілісності та конституцій-
ного ладу» КК.

КК Естонської Республіки містить у главі ІІ «Злочини проти держави»
ст. 62 «Дії, спрямовані проти незалежності і суверенітету», в диспозиції час-
тини першої якої зазначено: «Надання допомоги іноземній державі, організа-
ції іноземної держави, особі чи групі осіб, які діють за завданням іноземного
громадянина чи іноземної держави, або особі, яка діє за їхнім завданням, у
проведенні діяльності на шкоду незалежності і суверенітету Естонської
Республіки, якщо воно не поєднане з насильством та відсутні ознаки шпигун-
ства...». У диспозиції частини другої цієї ж статті зазначено: «Дії, спрямовані
на насильницький підрив незалежності та суверенітету Естонської Республіки
чи на насильницьке порушення територіальної цілісності Естонської
Республіки, насильницьке захоплення влади або на насильницьку зміну існую-
чого державного ладу... »4.

У диспозиції ст. 125 глави І «Злочини проти міжнародних інтересів держа-
ви» розділу І «Злочини проти інтересів держави» КК Турецької Республіки
зазначається: «Особа, яка вчинила діяння, спрямоване на передачу усієї терито-
рії держави або її частини під владу іноземної держави, на обмеження сувере-
нітету або порушення цілісності держави чи на відокремлення її території... »5.

Частина перша ст. 107 «Насильницькі та подібні дії проти іноземного суве-
ренітету» КК Республіки Корея, передбачена розділом «Злочини, пов’язані з
міжнародними відносинами», містить диспозицію такого змісту: «особа, яка
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перебуває на території Республіки Корея і вчинила насильницькі дії чи дії, які
містять погрози, проти суверенітету іноземної держави...». У диспозиції час-
тини другої цієї статті зазначено: «особа, яка образила чи зганьбила суверені-
тет іноземної держави... »6.

Стаття 324 «Посягання на територіальну цілісність і вічну свободу Сан-
Марино» розділу IV «Злочини проти держави» глави I «Злочини проти
Республіки» КК Республіки Сан-Марино містить диспозицію такого змісту:
«будь-яка особа, яка вчиняє діяння, спрямоване на підкорення території
Республіки суверенітету іншої держави або на обмеження свободи та неза-
лежності Сан-Марино... »7.

У ст. 269 «Порушення територіального суверенітету Швейцарії» розді-
лу XIII «Злочини і проступки проти держави і оборони країни»
КК Швейцарської Конфедерації зазначається: «Хто на порушення міжнарод-
ного права проникає на територію Швейцарії...». У ст. 299 «Порушення дип-
ломатичного територіального суверенітету іноземної держави» розділу XVI
«Порушення відносин з іноземними державами» цього ж Кодексу визначено: 

1. Хто порушує дипломатичний територіальний суверенітет іноземної дер-
жави шляхом вчинення незаконних дій службовою особою на території іно-
земної держави або хто на порушення міжнародного права проникає на тери-
торію іноземної держави.

2. Хто із застосуванням насильства намагається з території Швейцарії
посягнути на державний лад іноземної держави8.

Незважаючи на те, що в кримінальному законі Королівства Таїланд не
використовується поняття «суверенітет», положення ст. 119 глави ІІІ «Злочини
проти зовнішньої безпеки Королівства» КК Таїланду насамперед спрямовані
на охорону державного суверенітету: «Будь-яка особа, яка вчиняє будь-яку дію
з наміром викликати перехід країни чи її частини в залежність до іншої дер-
жави або зруйнувати незалежність країни»9.

У КК Королівства Данія також не використовується поняття «суверенітет»,
але є норми, які за своїм змістом спрямовані на його охорону. Глава XІІ
«Злочини проти незалежності і безпеки держави» КК названої держави
містить відповідні положення:

«Будь-яка особа, яка з іноземною допомогою, з використанням сили чи з
погрозою її застосування вчиняє діяння, спрямоване на те, щоб поширити на
Данію чи будь-яку її частину дію іноземних правил або відокремити якусь час-
тину від держави» (§98 (1)).

«Будь-яка особа, яка вчиняє діяння, спрямоване на втягування Данії чи
будь-якої союзної держави у війну, ворожу окупацію чи інші військові дії, такі,
як блокада чи інші примусові дії, або яка іншим чином намагається з інозем-
ною допомогою порушити незалежність Данії» (§ 99 (1)).

«Будь-яка особа, яка шляхом публічних виступів підбурює втручання іно-
земної держави у внутрішні справи Данії чи яка створює очевидну небезпеку
такого втручання» (§ 100).

«Будь-яка особа, яка під час ворожої окупації вчиняє діяння, спрямоване на
схиляння окупуючої держави чи будь-якої організації, або людини, пов’язаної
з цією державою, до ослаблення незалежності будь-якого державного органу
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Данії, або яка отримує незаконну вигоду від будь-якого зв’язку з окупуючою
державою чи з будь-якою організацією або людиною, пов’язаною з цією дер-
жавою, з метою отримання для себе чи для інших осіб особливих привілеїв»
(§ 105)10.

У главі 8 «Злочини проти незалежності і безпеки держави» КК Королівства
Норвегія містяться норми, які за своїм змістом спрямовані в тому числі й на
охорону основ державного суверенітету. Зокрема, у § 83 вказано: «Той, хто
незаконним чином причетний чи сприяє тому, щоб Норвегія або якась частина
Королівства потрапила під владу іноземного правління або була приєднана до
іншої держави...». У § 86 зазначається, що «покаранню у вигляді тюремного
ув’язнення на строк від 3 до 21 року підлягає особа, яка під час війни чи з
метою розпалювання війни: підбурює чи закликає до зради, займається пропа-
гандистською діяльністю на користь ворога, поширює неправдиві відомості,
які можуть послабити здатність народу до опору; створює, вступає, бере актив-
ну участь чи надає суттєву економічну підтримку партії чи організації, яка діє
на користь ворога; бере участь у діяльності адміністрації ворога на окупованій
норвезькій території; здійснює чи бере участь у комерційній діяльності на
користь ворога; будь-яким іншим чином надає ворогу допомогу проти Норвегії
чи послаблює здатність Норвегії до опору11.

У ст. 127 § 1 глави XVII «Злочини проти Республіки Польща» КК Рес пуб -
ліки Польща вказано: «Хто з метою позбавлення незалежності, відокремлення
частини території або насильницької зміни конституційного ладу Республіки
Польща здійснює у змові з іншими особами діяльність, безпосередньо спря-
мовану на досягнення цієї мети, підлягає покаранню у вигляді позбавлення
волі на строк від 10 до 25 років або довічного позбавлення волі»12. 

У ФРН посягання на територіальну цілісність та основи державного суве-
ренітету утворює одну з форм об’єктивної сторони державної зради. Так, у
§ 81 «Державна зрада Федерації» глави ІІ «Державна зрада» КК ФРН зазнача-
ється: «Хто, застосовуючи насильство чи його погрозу, намагається порушити
цілісність ФРН чи змінити конституційний порядок, встановлений Основним
законом ФРН...»13. У КК штату Каліфорнія до злочину проти суверенітету
штату віднесено лише такий злочин, як «Зрада штату» (титул 3 «Посягання
проти суверенітету штату»)14. 

КК Грузії15 містить норму, яка передбачає відповідальність за дії проти
Грузії, спрямовані на передачу іноземній державі усієї території Грузії чи її
частини, або відокремлення від території Грузії її частини (ч. 1 ст. 308). Якщо
вказані дії зумовили втрату усієї території Грузії або її частини чи інші тяжкі
наслідки, покарання збільшується аж до довічного позбавлення волі.
Відповідальність за ст. 308 можуть нести лише іноземні громадяни або особи
без громадянства, які не проживають постійно в Грузії. Якщо аналогічні діян-
ня вчиняються громадянами Грузії або особами без громадянства, які постій-
но проживають в ній, то зазначені дії згідно з положеннями ст. 307 КК Грузії
кваліфікуються як державна зрада.

У диспозиції частини першої ст. 309 КК Грузії вказано: «Проведення з іно-
земною державою, іноземною організацією переговорів у цілях обмеження
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суверенітету чи спричинення іншої шкоди державній незалежності Грузії».
«Укладення від імені Грузії з іноземною державою чи іноземною організацією
антиконституційних договорів, які обмежують державну незалежність Грузії,
її суверенітет або які створюють загрозу мирному співіснуванню Грузії з інши-
ми державами, а також надання іншим особам повноважень на укладення
подібних договорів» (ч. 2 ст. 308).

Усі названі злочини, що посягають на основи державного суверенітету, роз-
міщені у розділі XІ «Злочини проти держави» глави XXXVII «Злочини проти
основ конституційного ладу та безпеки Грузії» КК Грузії.

Отже, як свідчить проведений аналіз кримінальних законів зарубіжних
країн, кримінально-правові норми, спрямовані на охорону державного сувере-
нітету (незалежності), містяться, як правило, у статтях, спрямованих на охо-
рону водночас і територіальної цілісності. Вказані норми містяться переважно
у розділах (главах) під назвою «Злочини проти держави» або «Злочини проти
безпеки держави». Кримінальне законодавство зарубіжних країн у досліджу-
ваній сфері містить чимало норм, які можуть бути дієвими та ефективними у
протидії злочинам проти основ державного суверенітету, деякі з них потребу-
ють ретельного вивчення на предмет впровадження в законодавство України, а
також повинні бути враховані при побудові вітчизняної системи злочинів
проти основ державного суверенітету. 

1. Саяпин С. Патриацид. Преступление против Украины [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://glavcom.ua/articles/22090.html. 2. Сергун Е. П. «Сепаратизм» как
возможный состав преступления в российском уголовном праве / Е. П. Сергун //
Правовая культура. – 2013. – № 2. – С. 53–58. 3. Уголовный кодекс Литовской
Республики / науч. ред. докт. юрид. наук, проф. В. Павилониса; предисл. канд. юрид
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юрид. наук, доц. А. Абрамавичюса, докт. юрид. наук, доц. А. Дракшене, пер. с лит. канд.
филол. наук, доц. В. П. Казанскене. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 470 с.
4. Уголовный кодекс Эстонской Республики / науч. ред. и пер. с эстонск.
В. В. Запевалова; вступ, статья канд. юрид. наук. доц. СПбГУ Н. И. Мацнева. – СПб.:
Юрид. центр Пресс, 2001. – 262 с. 5. Уголовный кодекс Турции / предисл. канд. юрид.
наук, доц. Н. Сафарова и доктора права X. Аджара; науч. ред. и пер. с турецк.
Н. Сафарова и X. Бабаева. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 374 с. 6. Уголовный
кодекс Республики Корея / науч. редактирование и предисловие докт. юрид. наук, про-
фессора А. И. Коробеева; пер. с корейск. канд. филол. наук В. В. Верхоляка. – СПб.:
Юрид. центр Пресс, 2004. – 240 с. 7. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / научн.
редактирование, вступ. статья докт. юрид. наук С. В. Максимова. Пер. с итальянск.
В. Г. Максимова. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 253 с. 8. Уголовный кодекс
Швейцарии / научн. редактирование, предисл. и перевод с нем. канд. юрид. наук
А. В. Серебренниковой. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 350 с. 9. Уголовный кодекс
Таиланда / науч. редактирование и предисловие докт. юрид. наук, проф. А. И. Ко -
робеева, докт. юрид. наук, проф. Ю. В. Голика. – М.: Юрид. центр Пресс, 2005. – 200 с.
10. Уголовный кодекс Дании / научн. редактирование и предисловие С. С. Беляева, канд.
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Юрид. центр Пресс, 2001. – 230 с. 11. Уголовное законодательство Норвегии / науч.
ред. и вступ. статья докт. юрид. наук, профессора Ю. В. Голика; пер. с норвежск.
А. В. Жмени. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 375 с. 12. Уголовный кодекс

375РОЗДІЛ 7 • Проблеми кримінального права та кримінального процесу



Республики Польша / науч. ред. канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашов, докт. юрид. наук,
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Kubalskiy V. Criminal legal protection of bases of state sovereignty is on legislation
of foreign countries

In the article the criminal legislative of foreign countries is examined in part of responsi-
bility for criminals against bases of state sovereignty.

To one of the priority areas of criminal law reform include improving Ukraine guarantees
state sovereignty. In modern conditions one of the most actual directions of domestic criminal
lawful policy is counteraction crimes against bases of state sovereignty of Ukraine. To the
criminal acts against bases of state sovereignty belong before all trenching upon territorial
integrity and inviolability of Ukraine, high treason, planning, preparation, unleashing and
prosecution of aggressive war, and also other acts, the public danger of which consists fore-
most of that they can create an instant danger existence of the independent (sovereign) state
within the limits of existent territory. 

The meaning of «separatism» in legal terms cannot be reduced to a particular crime. As
separatism is a complex social phenomenon, the criminal responsibility for separatism alto-
gether impossible. It can occur only for specific criminal acts, which manifests separatism as
a phenomenon.

An analysis of the criminal legislation of foreign countries indicates that in one form or
another (usually as part of a more general rules) criminalized criminal trespasses on the
bases of sovereignty (independence) of the state in the criminal codes of most priority coun-
tries. The criminal laws of the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of
Korea, the Republic of Lithuania, the Republic of San Marino, the Republic of Turkey provides
special criminal law, aimed at protecting state sovereignty and territorial integrity. In some
countries, criminal trespasses on the bases of state sovereignty and territorial integrity can be
qualified as treason or other criminal acts.

Criminal law aimed at protecting state sovereignty (independence), contains, as a rule,
articles, aimed both at protecting territorial integrity. As evidenced by the analysis of crimi-
nal laws of foreign countries, criminal law aimed at protecting state sovereignty (indepen-
dence), are usually in the article on the protection of territorial integrity. These rules are con-
tained mainly in sections (chapters), entitled «Crimes against the state» or «Crimes against
state security». The criminal law of foreign countries in the study field contains many rules
that can be efficient and effective in combating crimes against bases of state sovereignty, some
of them require thorough examine in order to implement the legislation of Ukraine and should
be taken into account in the construction of the system of crimes against bases of state sover-
eignty. 

Key words: bases of state sovereignty, сriminal legal protection, crimes against bases of
state sovereignty, legislation of foreign countries.
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ЕКОЛОГО-ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 

У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Досліджується ефективний інструмент протидії корупційним злочинам у еколо-
гічній сфері, яким є еколого-правова культура. Враховуючи зазначенні антикорупційні
зміни у кримінальному законодавстві, наголошується, що покарання відіграє значну
роль у протидії корупційній злочинності в сфері охорони довкілля, однак не слід пере-
більшувати його ролі. Обґрунтовано, що заходи з підвищення рівня еколого-правової
культури слід проводити не до визначеного періоду, а постійно. Адже це сприяє фор-
муванню особистості з добропорядним ставленням до збереження довкілля і виконує
функцію протидії вчиненню корупційних злочинів у екологічній сфері.

Доведено, що еколого-правова, антикорупційна культура особи допоможе посилити
роль екологічної складової в соціально-економічному розвитку нашої країни.

Ключові слова: протидія корупційній злочинності, еколого-правова, антикорупцій-
на культура, екологічна сфера, заходи протидії, охорона довкілля.

Козлюк Л. Г. Эколого-правовая культура как важный элемент в обеспечении
противодействия коррупционной преступности в сфере охраны окружающей
среды

Исследуется эффективный инструмент противодействия коррупционным пре-
ступлениям в экологической сфере, которым является эколого-правовая культура.
Учитывая указанные антикоррупционные изменения в уголовном законодательстве,
отмечается, что наказание играет значительную роль в противодействии корруп-
ционной преступности в экологической сфере, однако не следует преувеличивать его
роли. Обосновано, что меры по повышению уровня эколого-правовой культуры следует
проводить не до определенного периода, а постоянно. Так как это формирует лич-
ность с добропорядочным отношением к сохранению окружающей среды и выполняет
функцию противодействия совершению коррупционных преступлений в экологической
сфере.

Доказано, что эколого-правовая, антикоррупционная культура личности поможет
усилить роль экологической составляющей в социально-экономическом развитии нашей
страны.

Ключевые слова: противодействие коррупционной преступности, эколого-право-
вая, антикоррупционная культура, экологическая сфера, меры противодействия, охра-
на окружающей среды.

На сьогодні очевидно, що корупція становить реальну загрозу національ-
ній безпеці країни, тому протидія їй у всіх сферах суспільного життя повинна
бути віднесена до найголовніших пріоритетів держави. Слід мати на увазі, що
налаштованість протидіяти кримінальним корупційним діянням у природоо-
хоронній сфері – лише половина успіху, інша, стратегічна, половина досяг-
нення успіху на цьому шляху – віднайдення інструментарію, яким можна
успішно це робити. 
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Як засвідчують дослідження детермінант корупційної злочинності, саме
низький рівень еколого-правової, антикорупційної культури є причиною вчи-
нення кримінальних корупційних діянь у сфері охорони довкілля1. Тому
основний акцент варто робити на еколого-правовій, антикорупційній культурі,
оскільки саме від неї залежить ефективність виконання поставлених завдань
антикорупційної політики та екологічної безпеки загалом.

На сучасному етапі багатьма вченими наголошується, що протидія злочи-
нам, зокрема корупційним, у сфері охорони довкілля в Україні може бути
досягнута шляхом формування екологічної культури, створення постійної,
ефективної системи екологічної освіти (у тому числі професійної) і виховання,
функціонування якої повинне сприяти формуванню у населення дбайливого
ставлення до навколишнього природного середовища2. 

Екологічна освіта сприяє підвищенню рівня загальної освіти й культури,
формуванню необхідного соціального базису для забезпечення екологічно без-
печного середовища, стійкого розвитку країни і повинна розглядатися як один
із пріоритетних напрямів державної політики як у сфері охорони навколиш-
нього середовища, так і у сфері освіти. Саме вона має вирішити завдання щодо
підготовки освіченої молоді, здатної приймати свідомі рішення у сферах
життя, де поєднуються проблеми окремої людини, суспільства й довкілля3.

Так, у юридичній літературі окремо розглядається професійна еколого-пра-
вова освіта та непрофесійна4.

У структурі непрофесійної еколого-правової освіти найбільш важливе зна-
чення має еколого-правова освіта дітей, до основних завдань якої слід віднес-
ти такі аспекти: 1) розуміння взаємозумовленості та взаємозалежності при-
родних явищ; 2) переконання в недопустимості безкарного викиду в навко-
лишнє середовище забруднюючих матеріалів як природного, так і штучного
походження; 3) невідворотність настання відповідальності за шкідливі для
природи дії; 4) усвідомлення провідної ролі в економіці концепції безвідход-
них виробництв та комплексності використовування природних ресурсів;
5) усвідомлення необхідності активної боротьби з посяганнями на навколиш-
нє середовище.

Професійна складова еколого-правової освіти є одним з основних чинни-
ків, що зумовлюють ефективність природоохоронної діяльності. Адже засто-
сування працівниками правоохоронних органів, які виконують свої обов’язки
в галузі охорони навколишнього середовища, правових норм, які встановлю-
ють відповідальність за посягання на довкілля, вимагають ґрунтовних знань
національного і міжнародного екологічного права, до норм якого відсилають
відповідні норми кримінального та адміністративного законодавства.
Зазначені реалії ставлять високі вимоги до підготовки юристів-екологів,
зумовлюють потребу у введенні нових курсів і спецкурсів для студентів, які
спеціалізуються в галузі лісового, аграрного, земельного, природоресурсного,
рекреаційного права. Актуальною та невідкладною проблемою є вдосконален-
ня природоохоронної освіти спеціалістів, які вже працюють і діяльність яких
пов’язана з впливом на навколишнє середовище5.
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На нашу думку, щоб формувати еколого-правову культуру, потрібно, щоб
вплив екологічно-правової освіти на людину тривав все її життя. Екологічний
аспект повинен органічно бути складовою процесу освіти і виховання всіх
вікових категорій громадян6. Тоді можна говорити про екологічну компетен-
тність – знання антикорупційних, екологічних законів, правил і норм, принци-
пів поведінки в довкіллі, які стримають особу від свавільної корупційної пове-
дінки, спрямують її природоохоронну діяльність.

Екологічна освіта та виховання спрямовані на формування екологічної
культури особистості, яка дасть змогу кожному громадянину не порушувати
порядок охорони навколишнього природного середовища. У зв’язку з цим
слушно зазначив професор О. М. Костенко, що лише зі зміною соціальної
культури громадян в Україні розпочнеться соціальний прогрес, що виведе
країну з нинішньої кризи7, і екологічної зокрема. Це свідчить про те, що еко-
логічна безпека громадян визначається їхньою еколого-правовою, антикоруп-
ційною культурою, яка є складовою соціальної. 

При цьому важливо враховувати, що будь-які заходи (виховні, просвіт-
ницькі тощо) з підвищення рівня еколого-правової культури слід проводити не
до визначеного періоду, а постійно. Адже це формує особистість із добропо-
рядним ставленням до збереження довкілля, тобто формує еколого-правову,
антикорупційну культуру громадян, а отже, і виконує функцію протидії вчи-
ненню корупційних злочинів у екологічній сфері. Таким чином, вийти на якіс-
но новий рівень протидії корупційній злочинності у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища можна лише з підвищенням еколого-правової
культури громадян.

На наше переконання, еколого-правова антикорупційна культура особи
допоможе посилити роль екологічної складової в соціально-економічному роз-
витку нашої країни. Саме еколого-правова, антикорупційна культура дасть
змогу особі враховувати екологічні наслідки під час прийняття відповідних
рішень, забезпечувати екологічну безпеку й екологічну рівновагу, здійснювати
прозорий моніторинг навколишнього природного середовища, сумлінно вико-
нувати обов’язки, пов’язані з формуванням та реалізацією антикорупційної
екологічної політики.

Одним із чинників, які зумовлюють відсутність у особи належного рівня
еколого-правової культури, є недоліки у підготовці особи до виконання покла-
дених на неї обов’язків щодо охорони довкілля. Наприклад, відсутність фахо-
вої підготовки формує у службових (посадових) осіб легковажно безвідпові-
дальне ставлення до навколишнього природного середовища та дотримання
правил екологічної безпеки. У зв’язку з цим значна частина службовців праг-
не перетворити свою посаду на «доходне місце». 

З огляду на це у Міністерстві екології та природних ресурсів проведено
роз’яснювальну роботу щодо ознайомлення державних службовців системи
Мінприроди з його положеннями, зокрема, в центральному апараті проведено
дві лекції з висвітлення особливостей нового антикорупційного законодавства,
на яких були присутніми керівний склад та спеціалісти структурних підрозді-
лів. 
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У державних управліннях охорони навколишнього природного середови-
ща були проведені навчально-методичні наради з метою ознайомлення дер-
жавних службовців з основними положеннями Державної програми щодо
запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240. 

Відповідну роботу проведено й у структурних підрозділах центрального
апарату міністерства. Зокрема, організовано роз’яснювальну роботу стосовно
положень Плану заходів Міністерства екології та природних ресурсів України
стосовно виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції
на 2011–2015 рр.

У контексті цієї діяльності проводилося й підвищення кваліфікації співро-
бітників Міністерства екології та природних ресурсів з питань ознайомлення
та імплементації норм нового антикорупційного законодавства.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 р.
№ 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції» у
період січня-грудня 2012 р. Національним агентством України з питань дер-
жавної служби проводилися навчальні семінари на базі Національної академії
внутрішніх справ України, участь у яких узяли 29 представників Міністерства
екології та природних ресурсів.

Водночас, незважаючи на систематичне проведення профілактичної робо-
ти, спрямованої на запобігання проявам корупції і злочинності в екологічній
сфері, протягом 2012 р. кількома державними службовцями міністерства допу-
щено порушення вимог антикорупційного законодавства8.

Дослідження сучасних соціологів і психологів переконливо свідчать, що
однією з причин глобальної екологічної кризи є зростання в другій половині
ХХ століття кризи людської духовності. Це насамперед сплеск суспільного его-
їзму, нігілізму, локальних і регіональних збурень. Надзвичайно загрозливі й
планетарна епідемія аморальності, алкоголізму, тотальної легковажності, без-
думності й жадоби швидкої наживи, індивідуальна деградація в різних її вия-
вах, зниження культурного й духовного рівня, зростання корупції, людської
неком петентності та непрофесійності в багатьох ситуаціях9. Отже, не порушен -
ня норм права не свідчить, що людина не порушує вимоги закону морального. 

Людині потрібна «тверда» воля, щоб не давати і не брати неправомірну
вигоду в екологічній сфері. Така воля формується саме під впливом еколого-
правової, антикорупційної культури, і саме за допомогою неї особа добровіль-
но дотримується покладених на неї природних, законних обов’язків, тобто
доброчинна поведінка особистості підпорядковується свободі волі й розумній
вимозі закону.

Слід пам’ятати, що будь-який час, період, стан суспільства, рівень розумо-
вого і морального розвитку не позбавляють людину прав і свобод особистості
і водночас, не позбавляють її обов’язків бути моральною, добропорядною осо-
бистістю, жити і діяти для блага суспільства. Йдеться не про рівність особи у
правах, а про рівність кожного перед його обов’язками бути тим, ким кожен є
в суспільстві. Наприклад, якщо ти підприємець і займаєшся господарською
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діяльністю в природоохоронній сфері – будь добросовісним екологічним під-
приємцем, якщо екологічний інспектор – будь добросовісним екологічним
інспектором і т. д. 

Не слід забувати, що корупція – це завжди використання особою законо-
давства чи публічної влади на шкоду своїм ближнім, в тому числі в природоо-
хоронній сфері. Вона є не лише порушенням правопорядку, а й аморальним
вчинком і гріхом10. Тому, щоб еколого-правове виховання давало реальний
морально-правовий і антикорупційний ефект, потрібно при його здійсненні не
ігнорувати «золоте правило моралі», суть якого – не роби іншим того, чого не
бажаєш собі. Це правило показує короткий шлях до доброчинної (правослух-
няної) та адекватної поведінки у сфері охорони довкілля. Усвідомлення,
«засвоєння» широкими верствами населення цього правила допоможе їм виро-
бити навички еколого-правового аналізу і прийняття рішень щодо правомірної
екологічної поведінки. У зв’язку з викладеним аспектом слушною є думка
О. М. Костенка, який вважає, що будь-яка антикорупційна реформа буде мар-
ною, якщо вона не спиратиметься на високі моральні стандарти суспільства
загалом та політичної еліти зокрема11.

Службові особи під час здійснення службової діяльності в екологічній
сфері повинні діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що
передбачені законодавством України. Проте недоліки в кадровій політиці при-
зводять до того, що службові (посадові) особи, для того щоб максимально
одержати зиск із довіреної їм посади, не виконують своїх обов’язків і вчиня-
ють корупційні злочини у сфері охорони довкілля. Наприклад, стосовно гро-
мадянина Б. – начальника відділу комплексного управління та координації
природоохоронної діяльності Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в Івано-Франківській області було прийнято рішення
про заборону займати посади в державних органах та їх апараті протягом
трьох років з дня їх звільнення і пред’явлено обвинувачення за ст. 368 ч. 2 КК
України12. 

Недоліки в кадровій політиці проявляються й у тому, що під час призна-
чення на посаду ігноруються факти притягнення корупційного правопоруш-
ника до відповідальності за аналогічні корупційні діяння у сфері охорони
довкілля в минулому. Це можуть бути і отримання неправомірної вигоди служ-
бовцями органів Мінекології за несплату обов’язкових екологічних платежів, і
ведення господарської діяльності за відсутності спеціальних дозволів чи з
порушенням зазначених у них умов тощо. Так, у січні 2014 р. працівники орга-
нів внутрішніх справ зафіксували отримання неправомірної вигоди першим
заступником начальника екологічної інспекції Волинської області. Речник
УМВС України у Волинській області зазначила: «Задокументували факт отри-
мання хабара заступником начальника екологічної інспекції С., який на той
момент виконував обов’язки цієї установи… Факт отримання незаконної виго-
ди від підприємця в розмірі 25 тисяч гривень… Саме у таку суму чиновник
оцінив відтермінування дії припису щодо усунення недоліків, зокрема, отри-
мання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря».
Варто відмітити, що громадянин С., у 2008 р. обіймав посаду начальника
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Держекоінспекції у Львівській області, проти нього місцева прокуратура теж
порушувала справу за фактом отримання неправомірної вигоди13.

На сьогодні прагнення службових осіб повинні бути спрямовані на добро-
порядне виконання службових обов’язків у екологічній сфері, адже вони
нерідко замінюються прагненнями до задоволення особистих інтересів. У
результаті такої сваволі при використанні службових обов’язків стають голов-
ними отримання надприбутків, кар’єризм тощо.

Доволі часто звучать думки, що лише за умови існування досконалого
антикорупційного законодавства можлива ефективна антикорупційна політика
в усіх сферах суспільного життя. Можливо тому, в Україні реформа антико-
рупційної системи у 2011 р. розпочалася зі створенням Президентом України
Національного антикорупційного комітету та подальшого прийняття низки
законодавчих актів. На сьогодні замість фрагментарного антикорупційного
законодавства створено цілу його систему, яка охоплює всі сфери суспільного
життя, у тому числі природоохоронну, і включає різні види нормативно-право-
вих актів.

У липні 2011 р. законодавець на шляху до європейських стандартів почав
криміналізувати корупцію. Поступово до Кримінального кодексу України було
внесено ряд важливих змін. Ними було посилено кримінальну відповідаль-
ність за злочини у сфері службової діяльності та запроваджено в окремих стат-
тях кримінального закону відповідальність за злочини, вчинені службовими
особами, які працюють у юридичних особах приватного права або надають
публічні послуги (аудитор, нотаріус, оцінювач, третейський суддя тощо). 

Внаслідок скасування адміністративної відповідальності за одержання
неправомірної вигоди у публічному секторі (з Кодексу України про адмініс-
тративні правопорушення виключено ст. 1722), зокрема, до службових осіб
державних органів та місцевого самоврядування, що одержуватимуть непра-
вомірну вигоду, застосовуватимуться виключно кримінальні санкції, які перед-
бачають покарання у вигляді позбавлення волі.

Також до кримінальної відповідальності притягуються особи, які надають
неправомірну вигоду службовим особам, оскільки адміністративну відпові-
дальність за такі діяння також скасовано шляхом виключення з КУпАП
ст. 1723 Пропозиція або надання неправомірної вигоди.

Враховуючи зазначенні антикорупційні зміни у кримінальному законодав-
стві, варто пам’ятати, що покарання відіграє значну роль у протидії корупцій-
ній злочинності, зокрема і в сфері охорони довкілля, однак не слід перебіль-
шувати його ролі.

Так, раціональне зерно стосовно ролі покарання у протидії злочинності
можна знайти у роботах відомого французького гуманіста. «Суворість пока-
рання, – писав Монтеск’є, – більш доречна в державах деспотичних, принцип
яких – страх … У державах поміркованих любов до вітчизни, сором, боязнь
осуду містять у собі приборкуючу силу, яка спроможна втримати від багатьох
злочинів. Найбільшою карою за погані вчинки буде там власне переконання в
тому, що зробив їх … У цих державах добрий законодавець менше турбувати-
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меться про покарання за злочин, ніж про те, як запобігти злочинам; він нама-
гатиметься не стільки карати, скільки поліпшувати нрави»14.

Поряд з тим сьогодні ми переконались, що недостатньо прийняти антико-
рупційне законодавство, щоб протидіяти корупції у всіх сферах суспільства.
Результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недер-
жавними науково-дослідними установами з питань зменшення корупції, під-
тверджують доволі високий рівень корупції в Україні. Так, 31,3% респонден-
тів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, відповіли, що висо-
кий рівень корупції є найголовнішою причиною складної соціально-економіч-
ної та політичної ситуації в Україні, а 18,2%, – що у держслужбовців вищого
рівня особисті інтереси переважають над суспільними. 

Насторожують дані, оприлюднені Інститутом соціології НАН України, за
якими понад 70% українців вважають, що більшість людей готові піти на зло-
чин заради особистої вигоди. Найбільше впевнена у такому твердженні молодь
(75,5%)15.

Отже, нинішній стан корупції у нашій державі, зокрема і у сфері охорони
довкілля, свідчить про необхідність чогось «більшого» у протидії цьому небез-
печному явищу. Це, на нашу думку, соціальна, тобто еколого-правова, антико-
рупційна, культура не лише службових осіб, а й громадян у цілому. Адже
корупція руйнує соціальну основу в забезпеченні порядку в сфері охорони
довкілля. Тому всі питання, пов’язані з охороною природи, зокрема поширен-
ня у ній корупції, повинні бути предметом особливої уваги не лише з боку
окремої держави чи світового співтовариства, а й окремої людини. Слід
пам’ятати, що однією з умов успішної протидії кримінальній корупції у сфері
охорони довкілля є дбайливе ставлення кожного до навколишнього природно-
го середовища та недопущення розв’язання екологічних проблем шляхом
корупційних дій.
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Kozluk L. Ecological and legal culture as an important element to be provided in pre-
venting corruption criminality in the sphere of environmental protection

The attention is drawn to the fact that corruption destroys social ground in order to ensure
environmental protection. All questions related to the protection of nature, including the
spread of corruption in it, shall be the subject of special attention not only from the part of
any state or international community, but individual either. It is noted that one of the condi-
tions for successful combating criminal corruption in the sphere of environment protection is
careful attitude of every citizen to the environment and prevention to resolve environmental
problems through corruption.

Due to changes in anti-corruption criminal legislation it is stated that punishment plays
a significant role in combating corruption crime in the field of environmental protection, but
there should not exaggerate its role. It is proved that measures to increase the level of envi-
ronmental legal anti-corruption culture shall be carried out not by a certain period and con-
sistently. Since it forms the personality of respectful attitude to environmental conservation
and acts as a counter to the commission of corruption offenses in the environmental field. In
order to ecological and legal education gives a real moral and legal anti-corruption effect
while its implementation do not ignore the “golden rule”, the essence of which do not do to
others what you do not wish for yourself. This usually indicates a short path to charity (law-
abiding) and appropriate behavior in the field of environmental protection. 

It is proved that ecological and legal anti-corruption culture legal of individual will help
to strength the role of the environmental component to socio-economic development of our
country.

It is noted that one of the factors leads to the lack of a proper level of individual environ-
mental legal anti-corruption culture that is lacking in preparing a person to discharge his
responsibilities to the environment. In practice is often ignored the fact of bringing corruption
offenders accountable for similar corruption in environmental protection in the past while
appointing a person to occupy the post. 

Keywords: opposing to corruption criminality, environmental and legal anti-corruption
culture, ecological sphere, countermeasures, environment, corruption.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ
ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ, У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

У статті встановлена об’єктивно існуюча тенденція розширення переліку законо-
давчо закріплених обставин, що виключають злочинність діяння. Це сприятиме не
лише вдосконаленню правового регулювання, а й зниженню рівня злочинності, адже
умови правомірності діянь, вчинених за обставин, що виключають їх злочинність,
мають стати відомими та зрозумілими для всіх громадян. В умовах наукового і тех-
нічного прогресу за наявності інших об’єктивних передумов, достатніх правових основ,
значної поширеності певних діянь і волі законодавця цей інститут містить значний
потенціал. Доведена хибність наукової позиції, яка полягала у запереченні доцільності
включення до переліку обставин, що виключають злочинність діяння, виконання
обов’язкового наказу, виправданого ризику та інших, які вже містяться в чинному КК
України. Існують перспективи щодо законодавчого закріплення й інших обставин,
зокрема згоди потерпілого, здійснення професійних функцій, здійснення свого права.
Обґрунтована необхідність внесення змін до статті 36 КК України щодо надання суду
права визнавати такими, що виключають злочинність діяння, й інші обставини, не
зазначені у розділі VІІІ Загальної частини КК.

Ключові слова: суспільна небезпечність, протиправність, реалізація свого права,
комплексний інститут, обставина, що виключає злочинність діяння.

Андрусяк А.Н. Тенденции развития института обстоятельств, исключающих
преступность деяния, в уголовном праве Украины

В статье установлена объективно существующая тенденция расширения перечня
законодательно закрепленных обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Это будет способствовать не только совершенствованию правового регулирования, но
и снижению уровня преступности, ведь условия правомерности действий, совершенных
при обстоятельствах, исключающих их преступность, должны стать известными и
понятными для всех граждан. В условиях научного и технического прогресса при нали-
чии других объективных предпосылок, достаточных правовых оснований, значительной
распространенности определенных действий и воли законодателя этот инсти тут
обладает значительным потенциалом. Доказана ошибочность научной позиции, кото-
рая заключалась в отрицании целесообразности включения в перечень обстоятельств,
исключающих преступность деяния, выполнение обязательного приказа, оправданного
риска и других, которые уже содержатся в действующем УК Украины. Существуют
перспективы по законодательному закреплению и других обстоятельств, в частности
согласия потерпевшего, осуществления профессиональных функций, осуществления
своего права. Обоснована необходимость внесения изменений в статью 36 УК Украины
относительно предоставления суду права признавать исключающими преступность
деяния, и другие обстоятельства, не указанные в разделе VІІІ Общей части УК.

Ключевые слова: общественная опасность, противоправность, реализация своего
права, комплексный институт, обстоятельство, исключающее преступность деяния.

Andrusyak G. Trends of the Institute of criminal defenses in Ukrainian criminal law 
The article set objectively existing tendency of expansion of the list of statutory criminal

defenses. This will not only contribute to the improvement of legal regulation, but also reduce



crime, because the conditions of legality of acts committed in circumstances precluding their
crime, should be known and understood by all citizens. In the context of scientific and techni-
cal progress, in the presence of other objective conditions are sufficient legal grounds, a large
prevalence of certain actions and the will of the legislator, the institution has a significant
potential. Disprove scientific position, which was in denial should be included in the list of
criminal defenses, the implementation of a mandatory order, justified risk, and others that are
already contained in the current Criminal Code of Ukraine. There are prospects for legisla-
tive consolidation and other factors, in particular the consent of the victim, the implementa-
tion of professional features, to exercise their right. The necessity of amending Article 36 of
the Criminal Code of Ukraine concerning the right of the court to recognize exceptions to
criminality, and other circumstances that are not listed in Section VIII of the General Part of
the Criminal Code.

Key words: public danger, illegality, the realization of their rights, a comprehensive
institution, criminal defenses.

Встановлення в діянні особи наявності обставини, що виключає кримі-
нальну відповідальність, у кожному конкретному випадку має гарантувати
дотримання законності та прав особистості, повинно захищати людину від
необґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності, відповідно
має надважливе значення для забезпечення прав громадян у сфері криміналь-
ної юстиції.

Значний внесок у дослідження інституту обставин, що виключають зло-
чинність діяння, зробили вчені О. В. Авраменко, Ю. В. Александров,
П. П. Андрушко, В. В. Аніщук, М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, Н. П. Берестовий,
О. М. Боднарук, С. В. Бородін, Я. М. Брайнін, В. М. Бурдін, Г. В. Бушуєв,
І. А. Гільфанд, О. А. Герцензон, В. О. Глушков, Л. В. Гусар, П. С. Дагель,
В. П. Діденко, М. Д. Дурманов, М. Й. Коржанський, О. О. Кваша, С. Г. Келіна,
В. М. Козак, А. Ф. Коні, О. М. Костенко, М. І. Мельник, А. А. Музика,
А. А. Піонтковський, Н. М. Плисюк, Е. Ф. Побігайло, Л. М. Підкори -
това,О. Б. Сибаль, І. С. Тишкевич, В. І. Ткаченко, Н. Б. Хлистова,
Т. Г. Шавгулідзе, М. Д. Шаргородський, М. І. Якубович та інші вчені.
Незважаючи на значний внесок цих учених у розробку інституту обставин, що
виключають злочинність діяння, не вирішеною залишається наукова дискусія
щодо правової природи цього інституту та перспектив його розвитку. Саме
розгляд цього питання є метою даної наукової статті.

Слід констатувати значне розмаїття наукових позицій щодо визначення
юридичної природи розглядуваних обставин, адже їх склад є неоднорідним.
Ще у 1956 р. І. І. Слуцький поділяв аналізовані обставини на три групи: ті, в
яких яскраво виражені суспільна корисність і правомірність (необхідна оборо-
на, крайня необхідність, виконання законного наказу тощо); ті, що хоча й
виключають суспільну небезпеку та караність діяння, але не роблять їх у низці
випадків корисними і правомірними (добровільна відмова від злочину, згода
потерпілого, малозначність правопорушення, зміна закону, зміна соціально-
політичної обстановки, закінчення строків давності кримінального пересліду-
вання та давності вироку); ті, які визначають примусовість поведінки (фізич-
ний примус, непереборна сила)1. Очевидно, що вчений не лише розподілив
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обставини, що виключають злочинність діяння, на різні групи, а й об’єднав їх
із діяннями, що за своєю правовою природою належать до інших інститутів
Загальної частини кримінального права. Обставини, що виключають злочин-
ність діяння, також передбачені в Особливій частині КК України. Причому,
якщо в Загальній частині КК України встановлені ті з них, які поширюються
на всі суспільно небезпечні діяння, то положення Особливої частини регла-
ментують обставини, які стосуються звільнення від кримінальної відповідаль-
ності лише щодо окремих видів злочинів2.

Незважаючи на те, що кожна з обставин, що виключають злочинність
діяння, має певну самостійність, характеризується сутністю, змістом і метою,
соціальним і юридичним оформленням, усі вони пов’язані спільною правовою
природою, яка багато в чому зумовлює їхні загальні особливості. Не існує єди-
ної позиції в юридичній науці й щодо критеріїв віднесення тих чи інших
обставин до цього інституту. Один із них − специфічний правовий зв’язок з
відповідальністю. Такий зв’язок для зазначених обставин багато в чому відоб-
ражає їхню сутність, оскільки вони покликані забезпечити інтереси осіб, які
здійснюють соціально корисну або суспільно прийнятну діяльність, що зумов-
лює потребу комплексного правового захисту таких осіб.

Найважливішою ознакою, що дає змогу чітко відмежувати аналізований
інститут від суміжних (звільнення від кримінальної відповідальності, звіль-
нення від покарання тощо), є така: під час вчинення самого діяння воно не є
суспільно небезпечним і протиправним. Тобто вже у момент вчинення діяння
є суспільно корисним (нейтральним) та правомірним, тобто не є злочинним.

Крім суспільно корисної чи суспільно небезпечної поведінки, право перед-
бачає такі види вчинків, які прямо не можна віднести до вказаних категорій,
хоча й можливо оцінити з позиції більшої чи меншої їх бажаності для суспіль-
ства3. Правомірність дій як визначальна ознака і критерій їх віднесення до
обставин, що виключають злочинність діяння, означає несуперечність їх нор-
мам права, з одного боку, і відсутність суспільної небезпеки – з другого. Це не
означає, що діяння обов’язково є суспільно корисним, воно може бути сус-
пільно прийнятним, але імперативом є те, що обидві ці характеристики виклю-
чають суспільну небезпеку вчинених дій. 

Дещо спірною видається позиція окремих вітчизняних учених, які крите-
рієм віднесення діянь до аналізованих обставин визначають правомірність дій
при їх вчиненні, оскільки за наявності зазначених обставин завжди відсутня
протиправність діяння, а в більшості випадків відсутня його суспільна небез-
печність4. Ці міркування пояснюють поширеність у кримінально-правовій
науці таких дефініцій при визначенні даного інституту, як «обставини, що
виключають суспільну небезпеку діяння», «обставини, що виключають сус-
пільну небезпечність чи протиправність діяння», «обставини, що виключають
суспільну небезпеку і протиправність діяння», «обставини, що виключають
протиправність діяння» та ін. Крім того, оскільки в Україні на сьогодні триває
реформування кримінального закону в частині створення інституту кримі-
нальних проступків, вчені пропонують інше визначення аналізованого інсти-
туту – «обставини, що виключають кримінальність діяння»5.

387РОЗДІЛ 7 • Проблеми кримінального права та кримінального процесу



Як відомо, суспільна небезпечність – це об’єктивна властивість злочину
спричиняти або створювати загрозу спричинення шкоди порядку суспільних
відносин, що охороняються кримінальним законом. Вона існує іманентно,
поза нашою свідомістю, об’єктивно. Водночас, на наше переконання, у цивілі-
зованому суспільстві криміналізація діяння, як і декриміналізація злочину, не
може відставати від реалій суспільного життя, зокрема від тенденцій розвитку
злочинності. Натомість протиставлення суспільної небезпечності та проти-
правності має місце як результат відставання кримінального закону від нових,
сучасних форм суспільно небезпечної поведінки або ж, навпаки, несвоєчасно-
го, запізнілого скасування норм кримінального закону, що передбачають кри-
мінальну відповідальність за діяння, які втратили суспільну небезпеку в нових
соціальних умовах. Професор Ю. В. Баулін, який найбільш глибоко дослідив
аналізований інститут, відзначає, що єдність суспільної небезпеки і кримі-
нальної протиправності – необхідне співвідношення змісту і форми, де сус-
пільна небезпечність як матеріальна ознака відображає соціально-політичний
зміст злочинного діяння, а кримінальна протиправність (формальна ознака) –
його юридичну форму6. Водночас, взаємозв’язок цих ознак злочину не виклю-
чає їх самостійності та самодостатності. Тим паче, що й інші види правопору-
шень, зокрема адміністративні та дисциплінарні, наділені певною суспільною
небезпекою, ступінь якої є значно нижчим, ніж кримінального правопорушен-
ня (за термінологією чинного КПК України). 

Вітчизняний учений ХІХ–ХХ ст. Е. Я. Немировський у підручнику з кри-
мінального права писав, що вилучення із протиправності може встановлюва-
тися не лише у Кримінальному кодексі, а й в інших галузях законодавства7.
Той факт, що кількість обставин, включених до аналізованого інституту КК
України, у 2001 р. зросла з трьох до восьми, свідчить про те, що закріплення
обставини, що виключає злочинність діяння, у кримінальному законі не є
абсолютним критерієм для її віднесення до даного інституту. Вирішення цього
питання залежить від розвитку кримінально-правової науки і в підсумку −
рішення законодавця. Перелік зазначених обставин є мінливим і невичерпним,
зважаючи на постійне вдосконалення кримінального закону.

З іншого боку, лише закон про кримінальну відповідальність є правовим
актом, що визначає, яке діяння є злочином і які покарання можуть бути засто-
совані за його вчинення. Питання притягнення до кримінальної відповідаль-
ності та її виключення є прерогативою кримінального права. Однак і сьогодні
такі обставини, як реалізація свого права, виконання професійних і службових
функцій, згода потерпілого не регулюються кримінальним правом, як і багато
інших, що згадуються у кримінально-правовій доктрині: виконання закону чи
вироку, колізія обов’язків, правомірне застосування фізичної сили, спеці-
альних засобів та зброї, дозволена самодопомога, заняття спортом, право на
виховання дітей, медичний експеримент тощо. Саме перші обставини найча-
стіше аналізуються вченими-криміналістами: реалізація свого права, виконан-
ня професійних (іноді і службових) функцій, згода потерпілого.

Так, реалізація свого права згадується вже наприкінці ХІХ ст. у працях
Л. Є. Владімірова: «Особа, яка реалізує своє право, не скоює злочину, навіть
якщо дія і має вид злочинного діяння, припускаючи, звісно, що ця реалізація
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не заподіює шкоди іншим і що законом не встановлено ніяких обмежень реа-
лізації такого права»8. На початку ж ХХІ ст. вітчизняні вчені розглядають
події, що відбулись в Україні у 2013-1014 рр. (Революція гідності), у контексті
реалізації громадянами конституційного права на самозахист9.

Виконання професійних функцій, що спричинило шкоду охоронюваним
інтересам, виключає відповідальність, якщо здійснюється в межах професій-
них повноважень особи, визначених нормативно-правовими актами (найчасті-
ше це стосується медичної діяльності). П. А. Дубовець, аналізуючи лікарську
діяльність, зазначав: «Спричиняючи тілесне ушкодження, лікар виконує свої
безпосередні обов’язки, покладені на нього службою»10.

Згода потерпілого на заподіяння шкоди усуває суспільну небезпеку та про-
типравність, якщо така згода є добровільною і стосується благ, якими особа
розпоряджається за законом. Згода потерпілого на заподіяння шкоди його здо-
ров’ю виключає кримінальну відповідальність, якщо згода була надана добро-
вільно повнолітньою осудною особою і мала на меті досягнення суспільно
корисного результату11. Сучасні дослідники, зокрема, обґрунтовують, що
заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи під час зайняття спортом не
охоплюється іншими обставинами, що виключають злочинність діяння, зокре-
ма необхідною обороною, крайньою необхідністю, діянням, пов’язаним з
ризиком, а також існуючими у доктрині кримінального права обставинами –
згодою потерпілого і виконанням професійних функцій та обов’язків.
Відповідно В. М. Бурдін та О. Б. Сибаль роблять висновок, що зайняття спор-
том є самостійною обставиною, що виключає злочинність діяння12. Отже,
існує потреба подальшої кримінально-правової регламентації обставин, що
виключають злочинність діяння, на основі ґрунтовних наукових розробок. 

Таким чином, розвиток інституту обставин, що виключають злочинність
діяння, неможливий без дослідження обставин, не передбачених у КК України,
однак правомірність заподіяння шкоди ґрунтується на нормах інших галузей
права. На сьогодні очевидною є хибність позиції вчених, які в середині мину-
лого століття заперечували доцільність віднесення до досліджуваного інститу-
ту таких обставин, як згода потерпілого, здійснення професійних функцій,
виконання обов’язкового наказу, реалізація свого права, оскільки вони мають
іншу юридичну природу. Наприклад, М. Д. Дурманов аргументував свою пози-
цію тим, що правомірність необхідної оборони і крайньої необхідності визна-
чає кримінальний закон, а незлочинність інших обставин випливає із поло-
жень, що містяться в інших галузях права – адміністративному, цивільному13.
На сьогодні очевидна слабкість такого обґрунтування. В Україні виконання
наказу вже регулюється кримінальним законом, як і багато інших обставин,
раніше у ньому не передбачених. На нашу думку, є реальні перспективи зако-
нодавчого закріплення й інших обставин, названих ученим.

Кримінальне право як одна з галузей у системі права України тісно пов’яза-
не з іншими його галузями. Кримінальне право охороняє всі суспільні відно-
сини, включно з тими, що врегульовані іншими галузями права. Виконуючи
охоронну функцію, кримінальне право опосередковано регулює суспільні від-
носини, що становлять предмет інших галузей права. Слід погодитися з
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дослідниками, що однією з найбільш яскравих тенденцій розвитку системи
обставин, що виключають злочинність діяння, є тенденція до розширення
переліку законодавчо закріплених таких обставин14, відповідно у майбутнь-
ому тенденція до збільшення кількості таких обставин зберігатиметься, що
свідчитиме про розвиток і вдосконалення права загалом15. Збільшення кілько-
сті обставин зумовлює розгляд цього інституту як системи, що наділена систе-
моутворюючими ознаками, власною логікою розвитку і має свою структуру16.
Можна спрогнозувати, що за наявності об’єктивних передумов, достатніх пра-
вових основ, значної поширеності певних діянь і волі законодавця даний
інститут може бути розширений. Це сприятиме не лише вдосконаленню пра-
вового регулювання, а й зниженню рівня злочинності, адже умови правомір-
ності діянь, вчинених за обставин, що виключають їх злочинність, мають стати
відомими і зрозумілими для всіх громадян.

Таким чином, значення поняття «обставини, що виключають злочинність
діяння», має важливі прогностичні властивості та власні об’єктивні законо-
мірності. Тому ми не можемо погодитися з С. Г. Келіною, яка хоча і визнає той
факт, що надалі кількість обставин, що виключають злочинність діяння, збіль-
шуватиметься, однак заперечує об’єктивність цієї тенденції: «збільшення кіль-
кості обставин, що виключають злочинність діяння, залежить не від цих об’єк-
тивних закономірностей (економічної, політичної, соціальної та інших сфер
державного і суспільного життя. – Авт.), а лише від якості кримінального зако-
нодавства, його розвитку, диференціації та індивідуалізації відповідальності,
більш тонкого і чіткого правового регулювання відповідальності за прояв
неправомірної поведінки людини»17. 

З дедалі швидшим розвитком суспільних відносин, прогресом науки і тех-
ніки з’являються нові види поведінки, що зовні подібні до ознак певного зло-
чину, але вчинені за умов, що виключають злочинність такої поведінки. Вчені
наголошують, що вже нині досягнення генної інженерії, молекулярної біології,
медицини поставили на порядок денний питання морального і правового
характеру, зокрема щодо правомірності деяких видів людської діяльності (втру-
чання в генну природу людини, трансплантація органів, штучне запліднення
тощо)18, тобто йдеться про межі досліджень, про можливість втручання у
ключові моменти людського буття – народження та смерть. Це насамперед сто-
сується питань клонування, генетичних експериментів, трансплантології…19

Недаремно ще 1991 р. Ю. В. Баулін дійшов логічного висновку, що до
обставин, які виключають кримінальну протиправність діяння, відносять, як
правило, «свідомі і вольові вчинки високого ступеня суспільної небезпеки, не
заборонені законом в силу, наприклад, прогалини в ньому». У зв’язку з цим
учений розглядає можливість застосування аналогії, за наявності двох умов:
1) якщо вчинений суспільно корисний (прийнятний) вчинок, що зовні підпадає
під ознаки будь-якого злочину, не передбачений чинним законодавством;
2) якщо в кримінальному чи іншому законі міститься норма, що регулює
подібні правомірні діяння20. Очевидно, саме це й відбувалося до прийняття
чинного КК України, коли не були передбачені як обставини, що виключають
злочинність діяння, виправданий ризик, виконання наказу тощо. 
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Доречно наголосити, що проблему застосування закону за аналогією бага-
то вчених вирішують на користь доцільності такого застосування, коли йдеть-
ся про норми Загальної частини кримінального права21. Якщо будь-яке діяння
безпосередньо не передбачено у КК України як злочин, його вчинення ні за
яких умов не може зумовлювати кримінальну відповідальність і покарання.
Застосування кримінального закону за аналогією заборонено (ч. 4 ст. 3 КК
України), хоча згідно з ч. 2 ст. 7 Кримінального кодексу УРСР (з 1927 р. до
1958 р.) дозволялося. У ст. 10 Кримінального кодексу УСРР 1922 р. визнача-
лося, що в разі відсутності у КК прямих вказівок на окремі види злочинів пока-
рання або заходи соціального захисту застосовуються відповідно до статей
КК, які передбачають найбільш подібні за важливістю і родом злочини.

У теорії права позицію щодо визнання аналогії права й безпосереднього
застосування загальних (основоположних) принципів права аргументовано
різними за своєю сутністю засобами подолання прогалин. Утім, учений у галу-
зі кримінального права Ю. А. Пономаренко зазначає, що це правило не слід
абсолютизувати: положення частини четвертої статті 3 КК України в системі з
частиною третьою цієї статті має тлумачитися обмежувально, тобто лише як
заборона визначення за аналогією злочинності діяння (заборона аналогії в
Особливій частині кримінального закону). Що ж до застосування її в Загальній
частині КК України, то, на думку вченого, для цього немає жодних перешкод,
якщо аналогія кримінального закону застосовується на користь особи, яка вчи-
нила злочин. На сьогодні КК України зумовлює застосування аналогії і при
визначенні кримінально-правових наслідків зворотної дії закону, що пом’як-
шує інші, ніж покарання, заходи кримінальної відповідальності, а саме закону,
що скорочує випробувальний строк, який встановлюється при звільненні від
покарання з випробуванням, чи строк судимості22. Ця позиція заслуговує на
підтримку і з огляду на загальні засади кримінального провадження, закріпле-
ні у Кримінальному процесуальному кодексі України: «У випадках, коли поло-
ження цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кри-
мінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального про-
вадження, визначені частиною першою статті 7 цього кодексу» (ч. 6 ст. 9 цього
кодексу).

Що ж до можливості застосування за аналогією норм, передбачених не
тільки кримінальним, а й іншим законодавством, що регулює правомірні вчин-
ки, то вона обґрунтовується в літературі міжгалузевим характером інституту
обставин, що виключають злочинність діяння. Так, Т. В. Церетелі вважала, що
підстави визнання відсутності суспільної небезпеки можуть встановлюватися
не лише нормами кримінального та інших галузей права, а й писаними і непи-
саними правилами, виробленими окремими галузями науки і техніки, норма-
ми, що регламентують діяльність окремих тощо23. Ю. В. Баулін відзначає важ-
ливість пошуку такої будови міжгалузевого інституту розглядуваних норм, за
якої вдалося б найбільшою мірою відобразити систему вчинків, що виклю-
чають злочинність діяння24. 

Отже, можемо констатувати, що інститут обставин, що виключає злочин-
ність діяння, – це комплексний інститут, що має міжгалузевий характер. Ця
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властивість найбільше виявляється при виправданому ризику, виконанні нака-
зу або розпорядження та інших. Хоча і щодо необхідної оборони вчені відзна-
чають: «з позицій конституційного права інститут необхідної оборони за
своєю соціальною і юридичною природою не є інститутом лише кримінально-
го права»25. Тобто у разі недостатньої галузевої регламентації даного права
допускається можливість застосування норм суміжних галузей права або
пряма дія норм Конституції, оскільки всі зазначені кодекси ґрунтуються на
Основному Законі України. 

О. О. Кваша зауважує, що до інституту обставини, що виключають зло-
чинність діяння, має безпосереднє відношення і положення ст. 19 Конституції
України в частині, що «правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах,
відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не перед-
бачено законодавством». Відповідно вчена виокремлює «право на самозахист»
і його структуру, яка має такі складові кримінально-правові елементи, як право
на: необхідну оборону, затримання особи, яка вчинила злочин, заподіяння
шкоди в стані крайньої необхідності, під впливом фізичного чи психічного
примусу; відмову від виконання злочинних наказів (розпоряджень); вчинення
ризикованого діяння26. 

Таким чином, крім випадків відставання кримінального закону (прогалин
права), якщо певне діяння не заборонено кримінальним законом (не є проти-
правним), то воно не має достатньо високого ступеня суспільної небезпеки для
його криміналізації. Діяння, які не є суспільно небезпечними, відповідно не є
кримінально протиправними.

Отже, ми дійшли певних висновків. Визначена об’єктивно існуюча тенден-
ція розширення переліку законодавчо закріплених обставин, що виключають
злочинність діяння. Це сприятиме не лише вдосконаленню правового регулю-
вання, а й зниженню рівня злочинності, адже умови правомірності діянь, вчи-
нених за обставин, що виключають їх злочинність, мають стати відомими та
зрозумілими для всіх громадян. В умовах наукового і технічного прогресу, за
наявності інших об’єктивних передумов, достатніх правових основ, значної
поширеності певних діянь і волі законодавця цей інститут містить значний
потенціал. Доведена хибність позиції вчених, які заперечували доцільність
відне сення до обставин, що виключають злочинність діяння, згоди потерпіло-
го, здійснення суспільно корисних професійних функцій, виконання обов’яз -
кового наказу, здійснення свого права. Аргументація такої позиції полягала в
тому, що правомірність необхідної оборони і крайньої необхідності визначає
кримінальний закон, а незлочинність інших обставин випливає з положень, що
містяться в інших галузях права – адміністративному, цивільному. Очевидною
є слабкість такого обґрунтування, адже виконання наказу вже регулюється
кримінальним законом, як і багато інших обставин, раніше у ньому не перед-
бачених. Існують перспективи щодо законодавчого закріплення й інших обста-
вин. Необхідним є внесення змін до ст. 36 КК України щодо надання суду
права визнавати такими, що виключають злочинність діяння, й інші обстави-
ни, не зазначені у розділі VІІІ Загальної частини КК.
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Andrusyak G. Trends of the Institute of criminal defenses in Ukrainian criminal law 
The article set objectively existing tendency of expansion of the list of statutory criminal

defenses. This will not only contribute to the improvement of legal regulation, but also reduce
crime, because the conditions of legality of acts committed in circumstances precluding their
crime, should be known and understood by all citizens. In the context of scientific and techni-
cal progress, in the presence of other objective conditions are sufficient legal grounds, a large
prevalence of certain actions and the will of the legislator, the institution has a significant
potential. Jnly the law of criminal responsibility is a legal act that determines which acts are
criminal and penalties may be imposed for its commission. The issue of criminal responsibil-
ity and its exclusion is the prerogative of the criminal law. But today such circumstances as
the realization of their rights, and their professional responsibilities, consent of the victim is
not covered by criminal law, like many others that are mentioned in the criminal legal doc-
trine: the implementation of the law or judgment, conflict of duties legitimate use of physical
force, special means and weapons permitted self-help, exercise the right to education of chil-
dren, medical experiment more. It first examines the circumstances often scientists and crim-
inologists: realization of their rights, their professional (and sometimes official) functions, the
consent of the victim.Disprove scientific position, which was in denial should be included in
the list of criminal defenses, the implementation of a mandatory order, justified risk, and oth-
ers that are already contained in the current Criminal Code of Ukraine. There are prospects
for legislative consolidation and other factors, in particular the consent of the victim, the
implementation of professional features, to exercise their right. The necessity of amending
Article 36 of the Criminal Code of Ukraine concerning the right of the court to recognize
exceptions to criminality, and other circumstances that are not listed in Section VIII of the
General Part of the Criminal Code.

Key words: public danger, illegality, the realization of their rights, a comprehensive
institution, criminal defenses.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЄЮ 
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ДЕМОКРАТИЧНОЮ КОНСОЛІДАЦІЄЮ

Проаналізовано вплив політичних партій на процеси демократичної консолідації,
який неоднозначно оцінюється дослідниками. Ще на початку 1990-х років інституціо-
налізація політичних партій розглядалася як необхідна умова процесу демократичної
консолідації, то останні дослідження свідчать про негативний вплив сильних партій
на діяльність демократичних інститутів. Виділено та проаналізовано такі показники
інституціоналізації політичних партій, як їх організаційний розвиток та міцність
зв’язків із громадянським суспільством.

Ключові слова: політична партія, демократизація, консолідація, інституціоналі -
зація.

Коваленко А. А. Взаимосвязь между институционализацией политических пар-
тий и демократической консолидацией

Проанализировано влияние политических партий на процессы демократической
консолидации, которое неоднозначно оценивается исследователями. Еще в начале
1990-х годов институционализация политических партий рассматривалась как необхо-
димое условие процесса демократической консолидации, однако последние исследова-
ния свидетельствуют о негативном влиянии сильных партий на деятельность демо-
кратических институтов. Выделены и проанализированы такие показатели институ-
ционализации политических партий как их организационное развитие и прочность свя-
зей с гражданским обществом.

Ключевые слова: политическая партия, демократизация, консолидация, институ-
ционализация.

Зв’язок між інституціоналізацією політичних партій і демократичною кон-
солідацією уже тривалий час перебуває в центрі уваги політологів. Найбільш
поширеною є точка зору, що з огляду на важливість політичних партій для
ефективного функціонування демократичних інститутів, їх інституціоналіза-
ція є важливим каталізатором процесу демократичної консолідації. Така пози-
ція зустрічається у працях Л. Даймонда1, К. Клепхема2, Х. Лінца3, С. Ліпсета4

та інших дослідників. 

Розділ 8

ПРОБЛЕМИ  ПРАВОВОЇ  ПОЛІТОЛОГІЇ



Проаналізувавши процеси демократичної консолідації в Латинській
Америці, Р. Дікс зробив висновок, що інституціоналізовані партії відіграють
значну роль у зміцненні демократичних інститутів, а шанси на успішну демо-
кратичну консолідацію зростають у міру того, як партії інституціоналізують-
ся5. Т. Скаллі наголошує на позитивному впливі політичних партій на життєз-
датність демократій, зокрема у Латинській Америці6. При цьому інституціо-
налізація партійної системи розглядається як важливий чинник стабілізації
демократії і потребує таких умов, як стабільність у моделях взаємодії, вкорі-
неність у суспільстві, партійна легітимність та сильна партійна організація.

Лише останнім часом з’явилася низка публікацій, що спростовують тезу
про необхідність інституціоналізації політичних партій для процесу демокра-
тичної консолідації. Так, С. Мейнверінг відзначає, що хоча демократична кон-
солідація не залежить винятково від партійної інституціоналізації, відміннос-
ті у партійній інституціоналізації визначають природу демократичної політи-
ки7.

Наявність прямого причинно-наслідкового зв’язку між партійною інститу-
ціоналізацією та демократичною консолідацією піддається критиці Г. Током.
Він, проаналізувавши партійну інституціоналізацію в Східно-Центральній
Європі, робить висновок, що наявність інституціоналізованих партій не є
необхідною передумовою для процесу консолідації8. У свою чергу, В. Ренделл
ставить під сумнів бажаність інституціоналізованих партій для демократії9.

Ще далі пішов турецький дослідник С. Ярдмічі-Гейікчі, який на прикладі
власної країни обґрунтовує тезу про шкідливий вплив інституціоналізації
політичних партій на діяльність демократичних інститутів: у Туреччині полі-
тичні партії є добре інституціоналізованими, але неспроможними очолити
процес демократичної консолідації10. Низка чинників (високий виборчий
бар’єр, сильне партійне керівництво та стабільне фінансування лише для вели-
ких партій) сприяють партійній інституціоналізації. Водночас домінування
партійного керівництва в організаційній структурі партії ослаблює внутріпар-
тійну демократію та створює авторитарну структуру, що негативно впливає на
якість демократії в країні. Іншими словами, хоча інституціоналізація партій
може відігравати значну роль у забезпеченні ефективної діяльності опозиції та
підвищенні підзвітності уряду, однак її не слід вважати достатньою умовою
для демократичної консолідації. 

Перш ніж розглянути взаємозв’язок між інституціоналізацією політичних
партій та демократичною консолідацією в Україні, слід уточнити ключові
поняття. Під інституціоналізацією політичних партій розуміється комплекс
заходів, спрямованих на створення стабільної партійної системи, здатної
сприяти ефективному виконанню ними таких основних функцій в умовах
демократії, як репрезентативна (представництво інтересів різних громадян та
соціальних груп), інтегративна (узгодження інтересів різних зацікавлених
груп), управлінська (участь у виробленні державної політики та формуванні
органів державної влади та органів місцевого самоврядування) та освітня (гро-
мадська просвіта та підготовка кадрів).
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Консолідація є важливою характеристикою будь-яких соціальних процесів,
оскільки передбачає об’єднання зусиль заради досягнення певної мети. На
думку Ф. Шміттера, суть процесу консолідації полягає у виборі, що веде до
формування сукупності правил політичної гри, укладення певних домовле-
ностей, які є результатом взаємної згоди11. У політології феномен консолідації
почав активно досліджуватися з початком так званої «третьої хвилі» демокра-
тизації, що дала низку прикладів як успішних, так і невдалих переходів до
демократії. Демократична консолідація визначається як «політичний режим, в
якому демократія як комплексна система інститутів, правил та моделей пове-
дінки стала «єдиною грою у місті»12 з погляду поведінки акторів та конститу-
ційних засад. Спочатку термін «демократична консолідація» використовувався
для характеристики проблем забезпечення міцності нових демократій, збіль-
шення тривалості їх життя, створення у них імунітету від загрози повернення
до авторитаризму. Згодом список умов демократичної консолідації розширив-
ся і включав такі пункти, як масова легітимація режиму, поширення демокра-
тичних цінностей, нейтралізація асистемних акторів, забезпечення верховен-
ства цивільних осіб над військовими, усунення авторитарних анклавів, партій-
не будівництво, організація функціональних інтересів, стабілізація електо-
ральних правил, рутинізація політики, децентралізація державної влади, вве-
дення механізмів прямої демократії, судова реформа, полегшення становища
бідних і економічна стабілізація. 

На думку Л. Морліно, для консолідації демократії від політичних партій
потрібно виконання двох вимог: 1) налагодження стабільних відносин між
партіями та суспільством, 2) стабільні моделі конкуренції між партіями13. Він
припустив, що партії повинні організаційно розвиватися від стабільних відно-
син з іншими партіями та ефективного управління, оскільки вони є єдиними,
хто очолює прийняття рішень і відіграє ключову роль в управлінні державою.

Оцінювати ступіть інституціоналізації політичних партій можна за двома
основними показниками: їх організаційним розвитком та міцністю зв’язків із
громадянським суспільством. Організаційний вимір орієнтується насамперед
на кількісні показники:

– кількості членів;
– представленості партії у всіх адміністративно-територіальних одиницях

країни; 
– обсягом фінансових ресурсів. 
Вкоріненість політичних партій у соціумі визначається як за результатами

виборів (розмір ядра лояльних прихильників партії, які стабільно голосують за
неї, мінливість електоральних уподобань громадян, які оцінюють здатність
партій представляти їх інтереси та послідовно реалізовувати свої передвибор-
чі програми), так і соціологічних опитувань, які дають змогу виявити ступінь
партійної ідентифікації громадян та їх довіру до політичних партій як таких. 

Партійна ідентифікація показує, наскільки виборці ототожнюють себе з
конкретною партією і є своєрідним вираженням публічного зв’язку з парті-
єю14, який все ще розглядається як центральний елемент демократичного
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режиму15. Рівень довіри до політичних партій свідчить про міцність їх зв’язку
з електоратом, ефективність їх діяльності в органах законодавчої і виконавчої
влади.

Що стосується України, то у нас процес інституціоналізації політичних
партій ще не завершено. Про це свідчать низький рівень довіри до них, який
протягом останніх п’яти років коливається в межах 11–20% (табл. 1).

Таблиця 1
Рівень довіри до політичних партій16

Низьким є також рівень членства українців у політичних партіях. Так,
серед киян, які є одними з найбільш активних у політичному сенсі громадян,
лише 7,4% належать до певної політичної партії17. Українські партії незадо-
вільно виконують репрезентативну функцію: лише 23% українців вважають,
що серед політичних партій є та, що захищає їхні інтереси, а 56,5% це запере-
чують18, що свідчить про слабкий зв’язок між партіями та їх електоратом. На
думку фахівців з Центру Разумкова, нинішня партійна система є двополюс-
ною, представленою, з одного боку, партіями парламентської коаліції (проєв-
ропейської), а з другого – Опозиційним блоком19. Вона зберігає ознаки систе-
ми поміркованого плюралізму і ще не набула усталеного вигляду. Вони також
фіксують посилення тенденцій до створення партій вождистського типу, що
спостерігалося від початку 2000-х років20.

Революція гідності дає підстави стверджувати, що Україна стала на шлях
демократичної консолідації: серед громадян та політичних сил встановився
консенсус щодо важливості демократичних інститутів, необхідності їх зміц-
нення та європейського шляху розвитку держави. Тобто процес демократичної
консолідації став можливим завдяки слабкій інституціоналізації політичних
партій. Саме відсутність сильних «партій влади», як це мало місце у
Російській Федерації чи навіть у Туреччині, перешкоджала зміцненню автори-
тарних тенденцій, ослабленню опозиційних сил, зменшенню плюралізму у
політичній системі. 

Отже, інституціоналіазція політичних партій може мати неоднозначний
вплив на демократизаційні процеси. З одного боку, інституціоналізовані партії
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2011 2012 2013 2014 2015

Повністю
довіряю 2.2 2.8 1.8 0.8 1.1

Переважно
довіряю 16.3 17.2 19.1 14.2 10.7

Переважно
не довіряю 40.7 34.1 41.9 39.3 40

Зовсім 
не довіряю 32.6 35 23.4 31.6 39.2

Важко 
сказати 8.2 10.9 13.7 14.1 9



сприяють легітимації представницького органу та вертикалі виконавчої влади.
Завдяки їм практично неможлива поява акторів, що намагаються досягти своїх
цілей за допомогою силових і недемократичних способів. З другого боку, висо-
кий ступінь інституціоналізації політичних партій призводить до партійної
поляризації, що породжує напруженість у відносинах між партіями. Це, у свою
чергу, призводить до ослаблення партійної системи як такої та утруднення
демократичної консолідації. Приклад України свідчить, що слабо інституціо-
налізовані політичні партії можуть перешкоджати встановленню авторитарно-
го режиму та, у довгостроковій перспективі, сприяти переходу до етапу демо-
кратичної консолідації.
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Kovalenko A. A. The relationship between the institutionalization of political parties
and democratic consolidation

Relation between the party institutionalization and democratic consolidation for a long
time is being at the focus of political scientists. The most common is the view that, given the
importance of political parties for the effective functioning of democratic institutions, their
institutionalization is an important catalyst for democratic consolidation.

The degree of party institutionalization can be assessed on two main criteria: 1) their
organizational development and 2) the strength of relations with civil society. The organiza-
tional dimension focuses primarily on quantitative indicators: number of members; the repre-
sentation of parties in all administrative units of the country; available financial resources.

Rootedness of political parties in society is defined by the election results (the size of the
nucleus of loyal supporters of parties that consistently vote for it, volatility of electoral pref-
erences of citizens that assess the ability of parties to represent their interests and consistent-
ly implement their election programs), and the opinion polls, which reveal the degree of party
identification of citizens and their confidence in the political parties as such.

Party identification shows how voters identify with a particular party, it is a kind of
expression of public communication with the party that is still seen as a central element of a
democratic regime. The level of trust in political parties shows the strength of their relation-
ship with the electorate, their effectiveness in the legislative and executive authorities.

In Ukraine the process of party institutionalization is not yet complete. This is evidenced
by the low level of trust in them, which in the past five years ranges from 11-20%. It also a
low level of Ukrainian membership in political parties. Ukrainian parties poorly perform rep-
resentative function: only 23% of Ukrainian believes, that the political parties are one that
protects their interests. The current bipolar party system is represented on the one hand pro-
European coalition, and on the other by Oppozition block. The party system of Ukraine keeps
the features of the system of moderate pluralism and has not yet entered steady look.

The Revolution of dignity gives grounds to say that Ukraine embarked on the path of dem-
ocratic consolidation: the citizens and political forces reached a consensus on the importance
of democratic institutions and the necessity of strengthening the European way of develop-
ment. Thus, the process of democratic consolidation was made possible by weak institution-
alization of political parties. The lack of strong «parties of power», as it was in the case in
Russia or even Turkey, prevented the strengthening of authoritarian tendencies, weakening
opposition forces, reducing pluralism in the political system.

Keywords: political party democratization, consolidation, institutionalization.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЕТНОРЕГІОНАЛЬНИХ ПАРТІЙ 
У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Розглянуто вплив децентралізації на зміцнення позицій етнорегіональних партій
та зроблено висновок про необхідність врахування додаткових чинників (економічного,
політичного та демографічного). Проаналізовано ймовірність появи в Україні етноре-
гіональних партій та виділено п’ять видів місцевих партій (вождистські, постмай-
данні, провладні, лобістські та етнічні). 
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Ключові слова: етнорегіональна партія, децентралізація, регіон, етнос, вибори,
сепаратизм. 

Стойко Е. М. Перспективы этнорегиональных партий в контексте децентра-
лизации

Рассмотрено влияние децентрализации на укрепление позиций этнорегиональных
партий и сделан вывод о необходимости учета дополнительных факторов (экономиче-
ского, политического и демографического). Проанализирована вероятность появления
в Украине этнорегиональных партий и выделено пять видов местных партий (вож-
дистские, постмайданная, провластные, лоббистские и этнические).

Ключевые слова: этнорегиональных партия, децентрализация, регион, этнос,
выборы, сепаратизм.

Stoyko O. The perspectives of ethnoregional parties in the context of decentralizati-
on

The impact of decentralization on the strengthening of ethnoregional parties are conside-
red. The additional factors (economic, political and demographical) also must be taken into
account in explanation of this phenomenon. The probability the emergence of the ethnoregio-
nal parties in Ukraine is analyzed; five types of local parties – charismatic, postrevolutional,
loyal, lobbying and ethnic – are defined.

Keywords: ethnoregional party, decentralization, region, ethnos, election, separatism.

Етнорегіональні партії до останнього часу залишалися малодослідженим
феноменом у політології, незважаючи на різке зростання кількості регіональ-
них партій в Європі та світі загалом наприкінці 1970 – на початку 1980-х років.
Загострення міжетнічних відносин, у тому числі внаслідок міграційних про-
цесів, поглиблення децентралізації, посилення регіоналізації створюють спри-
ятливі передумови для їх розвитку як у федеративних, так і унітарних держа-
вах, та привертають увагу дослідників. Що стосується децентралізації, що
зумовлює регіоналізацію, то її вплив на розвиток етнорегіональних партій не
має однозначних оцінок серед дослідників. Хоча в Україні поки що відсутній
такий вид партій, але децентралізаційна реформа, ймовірність закріплення
особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей можуть
сприяти перетворенню місцевих партій на етнорегіональні. 

Насамперед зауважимо про складність розрізнення етнічних партій від
регіональних. Очевидно, що політичні партії, що орієнтуються на національні
чи аскриптивні характеристики, такі як мова, релігія чи етнічність, належать
до етнічних, а ті, що мають територіальні характеристики, – до регіональних.
Дж. Лейн і С. Ерссонс визначають етнічну партію як організацію, «створену
для захисту інтересів групи, яку вона представляє»1. Як правило, її орієнтація
проявляється у виборі назви партії та програмі діяльності. Д. Урвін стверджує,
що, на відміну від них, регіональні партії є більш різноманітними у своїх цілях
та інших видах діяльності2. 

У найбільш загальному розумінні регіональні партії – це партії, що змага-
ються та отримують голоси лише в одному регіоні країни. До їх особливостей,
що відрізняють їх від інших типів партії, належать: 1) географія електоральної
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бази, зосереджена в рамках конкретної території; 2) лобіювання інтересів
територіального утворення: програмні засади діяльності передбачають ство-
рення сприятливих умов для розвитку власного регіону (врахування його соці-
ально-економічних особливостей, просування відповідних проектів – будів-
ництво великих інфраструктурних об’єктів, надання економічних преференцій
певним галузям економіки), або ж кількох межуючих регіонів (реалізація між-
регіональних проектів).

Часто регіональні партії вимагають політичної, фіскальної і управлінської
автономії, а в окремих випадках – повної незалежності. При цьому вимоги
щодо автономії у конкретній сфері залежать від рівня соціально-економічного
розвитку регіону. Так, регіональні партії бідних регіонів не наполягають на
фіскальній автономії, оскільки розраховують на отримання державних дота-
цій, але вони прагнуть отримати більше політичних та управлінських повно-
важень для того, щоб ними розпоряджатися. 

Зазначимо, що цей перелік цілей не є прерогативою винятково регіональ-
них партій. Багато загальнонаціональних партій лобіюють інтереси регіонів, в
яких вони мають значну електоральну підтримку. Однак вони формулюють
більш помірковані вимоги щодо регіональних питань, ніж регіональні партії,
зокрема у тому, що стосується автономії, оскільки загальнонаціональні партії
повинні збалансовувати інтереси конкуруючих регіонів. Зрештою, на відміну
від регіональних, загальнонаціональні партії ніколи не вимагають незалеж-
ності для окремих територій чи вживають заходів, що можуть призвести до
розпаду держави. 

Для досягнення своїх цілей регіональні партії вдаються до: 1) участі у
виборах до регіональних та загальнонаціональних представницьких органів;
2) переходу в опозицію на знак протесту проти чинного політичного режиму;
3) неполітичних, силових методів досягнення поставлених цілей (підтримка
або співпраця з терористичними організаціями (наприклад, ЕТА, Ірландська
республіканська партія). Як правило, вони поєднують ці стратегії одночасно
або використовують на різних етапах свого розвитку.

Зауважимо, що регіональні партії – це не завжди продукт регіональних від-
мінностей, оскільки вони сприяють формуванню політичної ідентичності від-
повідно до регіональних розмежувань. Більше того, вони можуть створювати
ці ідентичності, маніпулюючи думкою мешканців певної території. Іншими
словами, лідери регіональних партій можуть використовувати регіональні від-
мінності для формування територіальних ідентичностей, але регіональні від-
мінності не обов’язково призводять до утворення регіональної ідентичності. 

Однак оскільки дедалі більше соціальних конфліктів подаються крізь при-
зму ущемлення прав меншин (етнічних, мовних, конфесійних), які зазвичай
компактно проживають на певній території, то на практиці доволі важко вста-
новити відмінності між етнічними та регіональними партіями. Тому послуго-
вуватимемося терміном «етнорегіональні партії».

Як правило, етнорегіональні партії є продуктом історичного розвитку або
ж побічним результатом децентралізаційних реформ. Історично цей тип партій
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сформувався у Канаді. Її федеративний устрій став результатом компромісу
між Квебеком та Онтаріо, які на перших етапах державотворення мали рівне
представництво у законодавчому органі, хоча британські протестанти в
Онтаріо були численнішими, ніж французькі католики в Квебеку3. Мешканці
Онтаріо вимагали представництва виходячи з кількості населення, а квебекці
виступали проти скасування рівного представництва суб’єктів федерації.
Канада вирішила цю дилему шляхом накладання американського федералізму
на британські парламентські інститути. Федералізм дав змогу Квебеку захис-
тити свою мову та релігію, дозволивши представництво відповідно до кіль-
кості населення у федеральному законодавчому органі. Безпосереднім наслід-
ком стало ослаблення сильного регіонального поділу у партійній системі.
Регіональні партії виникали у різні періоди, але всі вони або з часом зникли,
чи стали загальнонаціональними, до тих пір, поки Квебецький блок отримав
більшість місць у квотах, що виділялися провінції для представництва у феде-
ральних органах влади протягом шести виборів (з 1993 по 2008 р.), однак про-
грав на останніх двох – у 2011 та 2015 р. Сьогодні популярність партії серед
квебекців знизилася до рекордного показника у 19%. 

У Європі поява етнорегіональних партій прямо чи опосередковано пов’яза-
на з децентралізаційними процесами. В Сполученому Королівстві деволюція
мала асиметричний характер щодо таких регіонів, як Північна Ірландія,
Шотландія та Уельс. Північна Ірландія має власну партійну систему, центро-
вану навколо питань її політико-правового статусу. Створення парламенту
Шотландії після референдуму в 1997 р. не допомогло Шотландській націо-
нальній партії (ШНП) перемоги у загальнонаціональних виборах: вона отри-
мувала близько 19% голосів шотландців на трьох парламентських виборах як
до, так і після створення регіонального представницького органу. На парла-
ментських виборах 2015 р. ШНП уперше за своє існування отримала абсолют-
ну кількість місць, закріплених за Шотландією у Палаті представників – 56 з
59. Попередній найкращий показник був 11 місць у 1974 р., а найгірший –
2 місця в 1979 та 1983 рр. Популярність Партії Уельсу значно відставала від
ШНП, хоча створення Ради Уельсу дало їй змогу покращити свій рейтинг
серед мешканців: з середнього показника в 8,7% на трьох попередніх виборах,
до 12,7% на трьох виборах, що були проведенні після деволюції. 

У часи Другої Іспанської республіки (1931-1939) регіональні партії в
Каталонії, Країні Басків та Галіції успішно домагалися автономії, однак вста-
новлення режиму Ф. Франко зупинило децентралізацію. Однак Наваррі, яка
підтримувала боротьбу майбутнього диктатора, вдалося зберегти свої права.
Після повалення режиму Ф. Франко регіональні партії знову виникли у
Каталонії, Країні Басків та Галіції, вимагаючи більшої автономії. 

В Італії етнорегіональні партії практично були відсутні до завершення
«холодної війни». Ліга Півночі почала набувати популярності у 1992 р. серед
північних регіонів, після того як партії-попередники з’явилися у Ломбардії,
П’ємонті та Венето у 1987 р., майже через два десятиліття після початку
децентралізації4.
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Низка дослідників, такі як В. Банс5, Р. Брубейкер6, В. Кімліка7, У. Райкер8,
Ф. Родер9, Дж. Снайдер10, А. Степан11 вважають, що децентралізація ослаб-
лює напруженість міжетнічних відносин, інші побоюються, що вона опосе-
редковано посилює політичні відмінності між центром та регіонами, де про-
живає етнічна меншина. Так, Я Ластік12 і Д. Мідовнік13, стверджують, що
децентралізація опосередковано посилює міжетнічні розмежування. Надання
суттєвих повноважень регіонам може сприяти розвитку етнорегіональних пар-
тій, зацікавлених у мобілізації електорату за рахунок актуалізації проблем
етнічних меншин. Замість того, щоб створити умови для задоволення потреб
етнічної групи, децентралізація може стимулювати етнорегіональні партії до
більш активної діяльності. У свою чергу, Дж. Соренс стверджує, що децентра-
лізація не сприяє сеціонізму14.

Д. Бранкаті на основі аналізу результатів парламентських виборів протягом
1994-2002 рр. у 39 країнах дійшов висновку, що політична децентралізація
посилює позиції регіональних партій, які, у свою чергу, мають незначний
вплив на процеси децентралізації15. При цьому особливе значення має кіль-
кість і розмір регіонів, а також часовий проміжок між проведенням загально-
національних і місцевих виборів, компактність проживання етнічних меншин:
наявність великих регіонів, розведення у часі загальнонаціональних та місце-
вих вибрів, територіальна концентрація етнічних груп посилює регіональні
партії. При цьому тип виборчої системи майже не впливає на успіх регіональ-
них партій, але має значення спосіб встановлення меж виборчих округів. 

У свою чергу, Д. Люблін16, який проаналізував результати етнорегіональ-
них партій в 71 демократичній країні з 1990 по 2011 р., стверджує, що взає-
мозв’язок між децентралізацією та впливовістю етнорегіональних партій від-
сутній. На його думку, децентралізація стимулює етнорегіональні партії до
активності, однак децентралізаційні інститути самі по собі не приводять до
помітного успіху етнорегіональних партій. Зрештою він доходить висновку,
що децентралізація не має позитивного впливу на соціальні розмежування ні в
етнічному, ні етнотериторіальному вимірі. 

На нашу думку, перспективи розвитку етнорегіональних партій залежать
не лише від кількості повноважень, що передаються на регіональний та місце-
вий рівні в ході децентралізації. Слід враховувати і економічний (погіршення
економічної ситуації спонукатиме заможні регіони домагатися більшої автоно-
мії), політичний (намагання окремих сил дестабілізувати ситуацію в країні
шляхом загострення етнічних, регіональних протиріч) та демографічний
(зростання кількості мігрантів) чинники. 

В Україні етнорегіональні партії поки що відсутні. Згідно з законодавством
у державі можуть створюватися лише загальноукраїнські партії, оскільки про-
цедура реєстрації нового суб’єкта політичного життя вимагає представлення
підписів не менше 10 тисяч громадян України, які мають право голосу на вибо-
рах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин
областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах
районів Автономної Республіки Крим (ст. 10 Закону України «Про політичні
партії в Україні»17). 
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Однак за результатами виборів до обласних рад у жовтні 2015 р. можна
говорити про існування так званих місцевих партій, електоральна база яких
обмежена певною територією і які не висувають вимог щодо її особливого ста-
тусу. Напередодні проведення цих виборів за півроку у Мін’юсті було зареєс-
тровано 75 політичних партій, з них 41 – цілком нові. Низці політичних пар-
тій, у тому числі й новоствореним, вдалося подолати 5% бар’єр і ввійти до
складу обласної ради у різних регіонах держави. Їх можна класифікувати на
такі види:

1) партії вождистського типу, лідери яких свого часу обиралися по мажо-
ритарному округу в області («Єдиний центр» В. Балоги – переможець з 30%
голосів на виборах до Закарпатської облради, «Партія простих людей Сергія
Капліна» здобула 9,5% у Полтавській, Народна партія В. Литвина – 8% голо-
сів у Житомирській, «Нова політика» О. Семиноженка – 7% в Запорізькій
обларадах, «Єдність» О. Омельченка – 12,5 % у Київській міській раді);

2) постмайданні партії, поява яких стала результатом активізації громадян-
ського суспільства: «Воля» (8% на виборах до Івано-Франківської облради),
Громадський рух «Народний контроль» (6% у Львівській, 8% у
Тернопільській, 6% у Чернівецькій облрадах);

3) провладні або промерські партії, у списках яких широко представлені
місцеві чиновники (Всеукраїнське об’єднання «Черкащани» – 19% в
Черкаській, «Довіряй ділам» – 14% в Одеській, партія «Конкретних справ» –
9% у Рівненській, «Рідне місто» – 7% у Полтавській облрадах);

4) лобістські, що обстоюють інтереси крупного бізнесу на місцевому рівні,
на який у міру поглиблення децентралізації буде передаватися дедалі більше
повноважень: Аграрна партія України, яка здобула 14% голосів у
Чернігівській, 13% – Хмельницькій, 11% – Чернівецькій облрадах;

5) власне етнічні партії, представлені лише «КМКС» Партія угорців
України, яка отримала 12,5% голосів на виборах до Закарпатської облради.

Подальші перспективи розвитку цих політичних партій значною мірою
залежатимуть не лише від успішності роботи їх депутатів у представницькому
органі, а й від ходу децентралізаційної реформи. Очевидно, що чим більше
повноважень буде передано органам місцевого самоврядування, тим більший
виграш отримають політичні партії у результаті перемоги на місцевих вибо-
рах. Потенційну небезпеку несе в собі закріплення у Конституції України
особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей і при-
йняття спеціального закону про проведення виборів до їх органів місцевого
самоврядування. Такий крок створить сприятливі умови для появи в Україні
власне регіональної партії, що обстоюватиме інтереси даних територій навіть
усупереч загальнонаціональним. Це може стати прикладом для наслідування в
інших регіонах країни, що у кращому випадку призведе до федеративного
устрою, а в гіршому – дезінтеграції держави. 

Отже, беззаперечних доказів позитивного або негативного впливу децен-
тралізації на стан міжетнічних і міжрегіональних відносин у країні немає.
Щоб мінімізувати можливий позитивний вплив децентралізованих інститутів
на позиції етнорегіональних партій слід зменшити вплив регіональних органів

405РОЗДІЛ 8 • Проблеми правової політології



влади на загальнонаціональну політику країни та уникати концентрування
представників меншин у рамках одного регіону. В Україні слід утриматися від
будь-яких кроків, що ослаблюють унітарний устрій та зобов’язати політичні
партії реєструвати своїх кандидатів до обласних і місцевих рад на 2/3 терито-
рії країни, що ускладнить появу етнорегіональних партій. 

1. Lane J. E. Politics and society in Western Europe / J. E. Lane, S. O. Ersson. – L. : Sage,
1991 – Р. 104. 2. Urwin D. Harbinger, fossil or fleabite? «Regionalism» and the West
European party mosaic / D. Urwin // Daalder H., Mair P. Western European party systems. –
L.: Sage, 1983. – Р. 227. 3. Moore C. 1867: How the fathers made a deal / C. Moore. –
Toronto: McClelland and Stewart, 1997. 4. Newell J. Parties and democracy in Italy /
J. Newell. – Burlington, VT : Ashgate Publishing, 2000. 5. Bunce V. Subversive institutions /
V. Bunce. – N.Y. : Cambridge University Press, 1999. 6. Brubaker R. Nationalism reframed /
R. Brubaker. – N.Y. : Cambridge University Press, 1996. 7. Kymlicka W. Is federalism a viable
alternative to secessionism? / W. Kymlicka // Lehning P. Theories of secession. – N.Y. :
Routledge Press, 1998. – Р. 111-150. 8. Riker W. Federalism: Origin, operation, significance /
W. Riker. – Boston: Little, Brown, and Company, 1964. 9. Roeder P. Where nation-states
come from / P. Roeder. – Princeton, NJ : Princeton University Press, 2007. 10. Snyder J. From
voting to violence / J. Snyder. – N.Y. : W.W. Norton and Company, 2000. 11. Crafting state
nations / [A. Stepan, J. Linz, Y.Yadav]. – Baltimore: The Johns Hopkins University Press,
2011. 12. Secessionism in multicultural states: Does sharing power prevent or encourage It? /
[І. Lustick, D. Miodownik, R. Eidelson] // American Political Science Review. – 2004. –
Vol. 98. – № 2. – Р. 209-229. 13. Miodownik D. Does political decentralization exacerbate or
ameliorate ethnopolitical mobilization? / D. Miodownik, B. Cartrite // Political Research
Quarterly. – 2010. – Vol. 63. – № 4. – Р. 731-746. 14. Sorens J. The cross-sectional determi-
nants of secessionism in advanced democracies / J. Sorens // Comparative Political Studies. –
2005. – Vol. 38. – № 3. – Р. 304-326. 15. Brancati D. Peace by design / D. Brancati. – N.Y. :
Oxford University Press, 2009. – Р. 223. 16. Lublin D. Dispersing authority or deepening divi-
sions? Decentralization and ethnoregional party success / D. Lublin // The Journal of
Politics. – 2012. – Vol. 74. – № 4. – Р. 1079-1093. 17. Про політичні партії в Україні: Закон
України від 05.04.2001 № 2365-III // Голос України. – 2001. – 12 трав.

Stoyko O. The perspectives of ethnoregional parties in the context of decentralization  
The aggravation of interethnic relations, deepening decentralization, strengthening

regionalization create favorable conditions for the development etnoregional parties both in
federal and unitary states, and attracted the attention of researchers.

The regional party is not always the product of regional differences, as they encourage
political identity under regional distinctions. Moreover, they can create these identities,
manipulating the opinion of the inhabitants of a certain territory. In other words, leaders of
regional parties may use regional differences to form local identities, but regional differences
do not necessarily lead to the formation of regional identity.

As far as more and more social conflicts are served through the prism of infringement of
minority rights (ethnic, linguistic, religious) that normally live compactly in a particular area,
in practice it’s quite difficult to establish the differences between ethnic and regional parties.
So the most suitable notion is ethnoregional party.

Typically, etnoregional party is a product of historical development (Canada) or by-prod-
uct of decentralization reforms (the UK, Spain, Italy).

The prospects of ethnoregional parties depend not only on the scope of power transferred
on regional and local levels during decentralization. It should take into account the economic
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(the worsening of economic situation will encourage wealthy regions to seek more autonomy),
political (the attempts of certain forces to destabilize the state by escalating ethnic and region-
al conflicts) and demographic (increase in the number of migrants) factors.

In Ukraine etnoregional parties are absent. However, the results of elections to regional
councils in October 2015 gives the evidence of the existence so-called local parties, whose
electoral base is limited to a certain territory and they do not impose requirements on its spe-
cial status. They can be classified into the following types: charismatic, postrevolutional,
loyal, lobbying and ethnic.

The solid evidences for positive or negative impact on the state of decentralization and
inter-ethnic relations in the country are lacking. To minimize the possible positive effects of
decentralized institutions on positions etnoregional parties it’s necessary: 1) to minimize the
influence of regional authorities on the national policy of the country and 2) avoid concentra-
tion of minority groups within the same region. In Ukraine we should refrain from any steps
that weaken the unitary system and oblige political parties to register their candidates for the
regional and local councils in the 2/3 of the country, which complicate the emergence etnore-
gional parties.

Keywords: ethnoregional party, decentralization, region, ethnos, election, separatism.

УДК 323.1
В. А. ЯВІР,

кандидат політичних наук, 

ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕОЛОГІЧНОГО СПЕКТРА ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПАРТІЙ

Досліджується еволюція ідеологічного спектра партійної системи України на при-
кладі трансформації складу парламентських партій за роки незалежності України.
Приклад нинішнього складу Верховної Ради України демонструє завершення процесу
переходу від ідеологічної конфронтації між лівою та правою опозиціями до повного від-
сікання електоратом крайніх партій правого та лівого ідеологічного спектра. 

Ключові слова: партійна система, ідеологія, опозиція

Явир В. А. Эволюция идеологического спектра партийной системы Украины
на примере парламентских партий

Исследуется эволюция идеологического спектра партийной системы Украины на
примере трансформации состава парламентских партий за годы независимости
Украины. Пример нынешнего состава Верховной Рады Украины демонстрирует завер-
шение процесса перехода от идеологической конфронтации между левой и правой
оппозициями до полного отсечения электоратом крайних партий правого и левого
идеологического спектра.

Ключевые слова: партийная система, идеология, оппозиция

Yavir V. The Evolution of the Ideological Spectrum of the Ukrainian Party System on
the Example of Parliamentary Parties

The evolution of the ideological spectrum of the Ukrainian Party System on the example
of the transformation of the parliamentary parties since Ukraine’s independence is studied. An
example of the current parliamentary parties demonstrates that the transition process from
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ideological confrontation between left and right oppositions to clipping of extreme left and
right parties of the ideological spectrum from parliament is finished.

Keywords: party system, ideology, opposition

Еволюція ідеологічного спектра партійної системи в Україні на прикладі
парламентських партій є малодослідженою проблемою в українській політич-
ній науці, що зумовлює науковий інтерес до неї. Як правило, об’єктом політо-
логічного дослідження ставали партійна система загалом, її трансформація
або ж ідеологічне наповнення на певному відтинку часу. Почасти ідеологічний
аспект еволюції партійної системи України досліджували в своїх працях:
Ю. Остапець, П. Шляхтун, Ю. Шведа, Л. Ануфрієв, А. Романюк, М. Вегеш,
В. Лебедюк. 

Поставимо собі завдання дослідити еволюцію правої та лівої ідеологій у
стінах українського парламенту, склад якого відображає електоральні уподо-
бання українських виборців та їх трансформацію протягом усього періоду
незалежності України. До 2014 р. до Верховної Ради завжди проходили ліві
політичні сили, що вказує на тяглість радянської ідеологічної спадщини та
консервативний підхід українського виборця. Особливо того сегменту вибор-
ців, що традиційно відвідують виборчі дільниці і не схильні до проявів абсен-
теїзму. Це демонструє аналіз зміни складу парламентських партій. 

Націоналісти, представники політичних сил правого ідеологічного спектра
проходили до українського парламенту переважно завдяки мажоритарній
виборчій системі і в набагато меншій кількості порівняно з представниками
лівих політичних сил. Так, під час парламентських виборів 1994 р., до
Верховної Ради другого скликання пройшли 20 представників Народного руху
України, 12 – Української республіканської партії, 5 – Конгресу українських
націоналістів, 2 – Української консервативної республіканської партії та 1
представник УНА-УНСО. Тоді як лівий ідеологічний спектр представляли 90
депутатів Комуністичної партії України, 18 – Селянської партії України та 15
– Соціалістичної партії України. Нескладно підрахувати, що кількість депута-
тів від лівих політичних сил (123 мандати) втричі перевищувала депутатів від
правих сил (40) у Верховній Раді другого скликання. Співвідношення кількос-
ті представників правої та лівої ідеології у Верховній Раді першого скликання
ми не аналізуємо, оскільки її вибори відбувалися ще в радянські часи. Загалом
Ю. Шведа характеризує партійну систему України 90-х років як систему ато-
мізованого плюралізму, якій притаманна велика кількість маловпливових і
нечисленних партій і яка функціонує в суспільствах, що здійснюють перехід
до демократії1.

Наступні українські парламентські вибори 1998 р. уперше проводилися за
змішаною виборчою системою. У виборчих перегонах брали участь 30 полі-
тичних партій і блоків, з яких 8 подолали 4% бар’єр. Ці вибори ознаменували-
ся переходом до поляризованої партійної системи. Для партійної системи
поляризованого плюралізму притаманні: двостороння ліва та права опозиція,
яка характеризується станом перманентного конфлікту, сильним ідеологічним
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розмежуванням; політична боротьба за владу між шістьма і більше партіями,
що формують блоки або коаліції на час передвиборчої кампанії.

Прикметно, що на сьомому році незалежності України лідером виборчих
симпатій залишалася ліва прорадянська партія – на виборах 1998 р. КПУ здо-
була найбільшу кількість голосів – 24,65% і сформувала найбільшу фракцію у
Верховній Раді – 121 з 445 депутатських мандатів. Загалом ліві політичні сили
набирають набагато більше голосів виборців та отримують суттєву перевагу
над правими, націоналістичними політичними силами. Це вже згадувана
Комуністична партія України – 24,65% (121 мандат), Виборчий блок
Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за
народ, за Україну!» – 8,55% (34) та Прогресивна соціалістична партія України
– 4,04 % (16). Фактично до Верховної Ради третього скликання увійшло 4
лівих та лівоцентристських партії, тоді як серед правих політичних сил вибор-
чий бар’єр здолав лише Народний рух України з результатом 9,4 % (46 манда-
тів)2. 

Однак радикальні праві націоналістичні партії також були представлені в
парламенті третього скликання у складі Виборчого блоку партій
«Національний фронт», до якого увійшли Конгрес українських націоналістів,
Українська консервативна республіканська партія, Українська республіканська
партія. Незважаючи на те, що блок не здолав так званий загороджувальний
бар’єр, набравши 2,71% голосів, у одномандатних округах серед його вису-
ванців 6 було обрано народними депутатами. Як зауважують В. Козирка і
С. Кононихін, права опозиція на той час була представлена великою кількістю
дрібних націоналістичних партій (Українська національна асамблея, УРП,
УКРП, Партія захисників Вітчизни, Соціал-національна партія України), які не
виявляли спроб об’єднатися в єдиний блок3.

Нескладно підрахувати, що кількість депутатів у Верховній Раді третього
скликання від лівих політичних сил (171) вже понад утричі перевищувала
кількість депутатів від правих партій (52). Це дає підстави констатувати
реванш лівої ідеології, домінування розчарування соціально-економічною
ситуацією, поширення ностальгічних прорадянських поглядів в українському
суспільстві 90-х років. Така популярність лівих ідеологій (комуністичної,
соціалістичної) навіть ледь не призвела до комуністичного реваншу на вибо-
рах Президента України в 1999 р. На відміну від парламентських, на прези-
дентських виборах ідеологічного протистояння між правою та лівою ідеоло-
гіями не було, оскільки 25 березня 1999 р. головний кандидат від правих сил,
лідер НРУ В. Чорновіл трагічно загинув за нез’ясованих обставин у ДТП, в
організації якого праві опозиційні сили підозрювали тогочинну владу в особі
Президента України Л. Кучми. До другого туру президентських виборів вийш-
ли Президент Л. Кучма і лідер КПУ П. Симоненко. Л. Кучму було переобрано
на другий строк каденції, за нього проголосувало 56% виборців, тоді як за
лідера КПУ – близько 38%. 

Показово, що з великим відривом колишній Президент переміг у західних
областях України – Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині, Волині,
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Рівненщині і Буковині. Оскільки Захід України завжди був електоральним
ядром ідеологічно правих партій, це дало підстави експертам стверджувати,
що виборці голосувати не за Президента Л. Кучму, а проти лідера комуністів,
з постаттю якого ідентифікувати реванш комунізму, відродження СРСР. Це
було наймасштабніше ідеологічне протистояння в політичній та виборчій істо-
рії України, ось чому ці президентські вибори мали вплив також на еволюцію
партійної системи України, зокрема її ідеологічної складової. 1999 р. став
піком популярності лівої ідеології в Україні. 

Наступні парламентські вибори 2002 р. також проводилися за змішаною
виборчою системою з 4% прохідним бар’єром. Кількість партій, що пройшли
до Верховної Ради, скоротилася до 6: Блок Віктора Ющенка «Наша Україна»
(23,57% голосів), Комуністична партія України (19,98%), «За єдину Україну!»
(11,77%), Блок Юлії Тимошенко (7,26%), Соціалістична партія України
(6,87%), Соціал-демократична партія України (об’єднана) 6,27%. Ці парла-
ментські вибори стали переломними, адже вперше найбільшу кількість голо-
сів отримала партія правого, а не лівого ідеологічного спектра. Право -
центристський блок «Наша Україна» отримав 119 мандатів, тоді як КПУ – 65,
що майже удвічі менше. Навіть з Соціалістичною партією України (22 манда-
ти) кількість депутатів, що представляли в парламенті ліві ідеологічні погля-
ди, не перевищувала кількості представників правих та правоцентристських
партій. Утім, у парламенті четвертого скликання злагодженої співпраці між
КПУ та СПУ не спостерігалося. 

Більш радикальна ліва політична сила – Прогресивна соціалістична партія
України у складі Блоку Наталії Вітренко не здолала на цих виборах прохідний
бар’єр, набравши 3,22%. Партія, відома своєю антиукраїнською позицією,
завжди наполягала на розірванні відносин з Міжнародним валютним фондом і
країнами Заходу, на визнанні стратегічними партнерами Росії та Білорусі.
Вважається, що ПСПУ належала до проросійських проектів, які фінансували-
ся Москвою. 

Що ж стосується ідеологічної еволюції партійної системи, відбувалося
поступове зменшення актуальності розмежування в координатах “ліві –
праві”, і збільшувалося – в координатах “антипрезидентські – пропрезидент-
ські” політичні сили4. Верховна Рада п’ятого скликання обиралася на чергових
парламентських виборах 2006 р. повністю за пропорційною системою в
загальнодержавному виборчому окрузі з прохідним бар’єром 3%. На цих вибо-
рах протистояння між лівою та правою ідеологіями було вже не таким гос-
трим. Найбільше голосів здобула Партія регіонів – 32,14%, (186 мандатів), що
перебувала в опозиції до тодішньої влади в особі правого Президента
В. Ющенка. Хоча ця політична сила завжди позиціонувала себе виключно як
центристська, в її риториці і політичній програмі завжди було багато лівих
гасел, що уможливлювало її плідну багаторічну співпрацю в КПУ. Партія, на
яку спирався Президент України В. Ющенко, правоцентристський народний
союз «Наша Україна» посів лише третє місце з результатом 13,95%
(81 мандат). 
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На другому місці опинився Блок Юлії Тимошенко – 22,29% (129 мандатів),
ідеологічне позиціонування якого ускладнюється повною залежністю від волі
і харизми лідера. З одного боку, БЮТ стояв на правих націоналістичних пози-
ціях щодо України, української нації, її інтересів, української мови. З іншого
боку, популяризував і практикував ліві соціально-економічні механізми управ-
ління. З-поміж 5 партій, що здолали загороджувальний бар’єр на виборах, були
2 ліві політичні сили, які, втім, опинилися на останніх позиціях. Це
Соціалістична партія України – 5,69% (33 мандати) та Комуністична партія
України – 3,66 (21 мандат). Ліві партії, на перший погляд, вже не відігравали
ключової ролі в роботі Верховної Ради п’ятого скликання, однак їх ситуативна
співпраця з владою або опозицією найчастіше виявлялася вирішальною для
прийняття ключових державних рішень. ПСПУ у складі Блоку Наталії
Вітренко «Народна опозиція» знову не змогла подолати цього разу знижений
до 3% прохідний бар’єр, набравши 2,93% голосів.

На думку дослідників, у результаті парламентських виборів 2006 р. в
Україні оформилася партійна система поміркованого плюралізму, яка характе-
ризується функціонуванням трьох-п’яти партій, жодна з яких не переважає і не
може самостійно утворити коаліцію; відсутністю антисистемних партій і двос-
торонньої опозиції; орієнтованістю на участь в уряді, в коаліційних кабінетах
та незначною ідеологічною різницею між партіями5. Можна погодитися з цим
твердженням лише частково – праві політичні сили були залучені у владі, тому
опозиція була представлена переважно центристами та лівими політичними
силами. А. Романюк стверджує, що парламентські вибори 2006 р. ознаменува-
ли продовження процесу ідеологічної структуризації політичних партій у
право-лівому спектрі, яка стимулювала не лише ідеологічну визначеність, а й
переважну взаємодію, блокування ідеологічно близьких партій6. 

Верховна Рада шостого скликання була обрана на позачергових (призначе-
них внаслідок політичної кризи) парламентських виборах 2007 р. за пропор-
ційною системою з 3% прохідним бар’єром. До парламенту пройшли 5 полі-
тичних сил: Партія регіонів (34,4%), Блок Юлії Тимошенко (30,7%), Блок
«Наша Україна – Народна Самооборона» (14,2%), Комуністична партія
України (5,39%) та Блок Литвина (3,96%). У цьому складі парламенту помітне
скорочення кількості лівих сил і їх представників та зростання центристських
та правоцентриських партій. Не лише ліворадикальна ПСПУ не здолала перед-
виборчий бар’єр, набравши 2,9% голосів виборців, цього разу рейтингу СПУ
не вистачило для проходження до парламенту – партія набрала 2,86% голосів.
Утім, праворадикальному Всеукраїнському об’єднанню «Свобода» не вдалося
набрати навіть 1%, вибори політична сила пройшла з результатом 0,76%.

Верховна Рада України сьомого скликання обиралася у 2012 р. за зміша-
ною виборчою системою з 3% прохідним бар’єром. До парламенту пройшло
п’ять політичних партій – Партія регіонів (30% голосів виборців),
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (25,54%), Партія «УДАР
(Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка» (13,96%),
Комуністична партія України (13,18%) та ВО «Свобода» (10,44%). Навіть

411РОЗДІЛ 8 • Проблеми правової політології



побіжний аналіз вказує на полярність електоральних симпатій виборців, до
парламенту пройшли крайні ліва та права партії – КПУ та ВО «Свобода», які
завжди позиціонували себе непримиренними ідеологічними противниками.
Характерно, що вони отримали приблизно однакову кількість мандатів –
Комуністична партія України (34), Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (30). 
І неодноразово ставали ініціаторами конфліктів у стінах парламенту та поза
ними. 

Зокрема, слід згадати ксенофобські, расистські скандали за участю депута-
тів ВО «Свобода». Політики дозволяли собі расистські висловлювання на
адресу акторів та співаків неукраїнського етнічного походження. Ці заяви дис-
кредитували Україну як демократичну державу, що гарантує рівність прав
незалежно від будь-яких ознак. Радикалізація українського суспільства та про-
ходження до парламенту праворадикальної ВО «Свобода» викликали стурбо-
ваність навіть у Євросоюзі. У Резолюції щодо ситуації в Україні, ухваленій
13 грудня 2012 р., Європейський парламент висловив стурбованість зростан-
ням націоналістичних настроїв в Україні, відображених у підтримці партії
«Свобода», яка пройшла до парламенту, і нагадав, що расистські, антисеміт-
ські та ксенофобські погляди суперечать засадничим цінностям і принципам
ЄС. У такий спосіб, закликавши продемократичні партії у Верховній Раді не
взаємодіяти, не підтримувати та не формувати коаліцію з цією партією7.

Таким чином, склад парламентських партій Верховної Ради сьомого скли-
кання засвідчив поляризацію ідеологічних уподобань виборців та радикаліза-
цію їхніх поглядів. Раніше ця тенденція меншою мірою була притаманна укра-
їнському виборцю, що характеризувався поміркованими, толерантними погля-
дами в політиці і надавав перевагу центристським партіям, як правого, так і
лівого ідеологічного спектра.

Перш ніж вдаватися до аналізу ідеологічного наповнення нинішньої пар-
тійної системи України, зокрема її парламентської складової, необхідно дослі-
дити політичний контекст, в якому відбувалися парламентські вибори ниніш-
нього складу Верховної Ради України. Депутатський корпус восьмого скли-
кання був обраний у складних, політично нестабільних умовах на позачерго-
вих парламентських виборах 26 жовтня 2014 р. У 2014 р. Україна постала
перед цілою низкою викликів державності, національній безпеці, суверенітету
та територіальній цілісності – проявами сепаратизму, зовнішньої агресії, гіб-
ридної війни, формуванням незаконних сепаратистських утворень – Донецької
та Луганської народних республік на південному сході України, анексією
Автономної Республіки Крим, зовнішнім економічним, політичним, військо-
вим тиском. Це суттєво відбилося на передвиборній риториці кандидатів у
Президенти та політичних сил, які балотувалися до парламенту. Ідеологічна
складова партійної системи зазнала суттєвої трансформації.

Експерти підкреслювали, що внаслідок вищезгаданих подій в українсько-
му суспільстві та політикумі актуалізувалося питання щодо необхідності
«перезавантаження» всіх органів державної влади, у тому числі проведення
дострокових парламентських виборів. Внаслідок цього передвиборні програ-
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ми більшості кандидатів на пост Президента України містили пункти щодо
необхідності проведення у 2014 р. позачергових виборів до Верховної Ради
України8. Громадянське суспільство після Революції гідності підтримувало
ідею повного оновлення влади в Україні, адже попередня влада, включаючи всі
її гілки, ототожнювалася зі злочинним режимом колишнього Президента
В. Януковича. 

Міжнародні гравці, які брали активну участь у врегулюванні кризи та ста-
білізації політичної ситуації в Україні, підтримали ідею позачергових виборів
Верховної Ради України. Так, Європарламент у Резолюції щодо тиску Росії на
країни «Східного партнерства» та, зокрема, дестабілізації східної України
від 17 квітня 2014 р.9 привітав намір українського уряду провести дострокові
парламентські вибори та виконати свої зобов’язання стосовно забезпечення
представницького характеру урядових структур, закликавши Україну продов-
жувати просування вперед на шляху здійснення політичної реформи. У
Резолюції щодо ситуації в Україні від 17 липня 2014 р. Європейський
Парламент підтвердив підтримку намірів Президента П. Порошенка провести
дострокові парламентські вибори, підкреслюючи, що ці вибори мають відбу-
тися відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії10.

Повноваження Верховної Ради України сьомого скликання були припинені
на підставі ст. 90 Конституції України, згідно з якою Президент України має
право достроково припинити повноваження парламенту, якщо протягом одно-
го місяця у Верховній Раді не сформовано коаліцію депутатських фракцій.
Після розпаду коаліції 24 липня 2014 р. через місяць була визначена дата про-
ведення позачергових виборів. Напередодні виборів виборче законодавство
було змінено – встановлено 5% прохідний бар’єр та повернено змішану вибор-
чу систему. Відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону «Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»
вибори на території Автономної Республіки Крим, Севастополя, в 9 округах
Донецької і 6 округах Луганської областей не проводилися. 

До Верховної Ради восьмого скликання пройшли 6 політичних сил:
«Народний фронт» (22,1%), Блок Петра Порошенка (21,8%), Об’єднання
«Самопоміч» (10,9%), Опозиційний блок (9,43%), Радикальна партія Олега
Ляшка (7,44%), Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (5,68%). Чітко пози-
ціоновані праві та ліві партії до Верховної Ради восьмого скликання взагалі не
пройшли. ВО «Свобода» набрало 4,71% голосів, КПУ – 3,88%. У 2015 р.
Комуністична партія взагалі втратила право бути суб’єктом політичного та
виборчого процесу, оскільки не привела свої статутні та програмні документи
відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їх символіки».

Приклад нинішнього складу Верховної Ради демонструє, що еволюція пар-
тійної системи України пішла неочікуваним навіть для експертів шляхом: від
ідеологічної конфронтації між лівою та правою опозиціями до повного відсі-
кання крайніх партій правого та лівого ідеологічного спектра. За словами
директора Інституту трансформації суспільства, значна частина електорату не
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пробачила лівим і правим партіям безапеляційну радикальну позицію. «Люди
не хочуть в Україні екстремальних ситуацій. І правильно ми бачимо, що якраз
відрізані крайнощі – відрізали Комуністичну партію і Свободу», – заявив
О. Соскін11. 

Як би це парадоксально не прозвучало, але виборець покладає відпові-
дальність за етнополітичну нестабільність (гібридну війну, анексію, прояви
сепаратизму) на обидві ідеології – праву та ліву в їх крайніх проявах. Якщо
КПУ виборці звинувачують у антиукраїнській, проросійській позиції, співпра-
ці з державою-окупантом, у прямій підтримці та інспіруванні сепаратизму в
Криму та на сході України, то ВО «Свободі» закидають безапеляційну ради-
кальну позицію щодо російської мови на Сході України, ліквідації автономії
Криму. Як ліва, так і права ідеологічна позиції цих партій створили підґрунтя
для так званого захисту інтересів російськомовного населення шляхом втор-
гнення Російської Федерації в Україну.

1. Шведа Ю. Партійна системи незалежної України: етапи трансформації /
Ю. Шведа. – Львів : ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – С. 24. 2. Ануфриев Л. Партийная
система Украины: особенности развития / Л. Ануфриев // Вiсник Одеського нацiональ-
ного унiверситету. – 2008. – Т. 13. – Вип. 5: Соціологія і полтичні науки – С. 574.
3. Козирка В. Еволюція і перспективи розвитку партійної системи України / В. Козирка,
С. Кононихін // Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи
Національного банку України. – 2012. – № 1(2). – С. 32. 4. Партійна система України:
особливості становлення, проблеми функціонування, тенденції еволюції [Електронний
ресурс] // Національна безпека і оборона. – 2010. – № 5. – Режим доступу :
http://www.uceps.org/ukr/files/category_journal/ NSD116_ukr_1.pdf. 5. Ануфриев Л. Цит.
праця. – С. 576. 6. Романюк А. Партії та електоральна політика / А. Романюк, Ю. Шведа.
– Львів: ЦПД – «Астролябія», 2005. – С. 47. 7. Резолюція Європейського Парламенту
щодо ситуації в Україні від 13 грудня 2012 р. [Електронний ресурс] / Представництво
Європейського Союзу в Україні. – Режим доступу : http://eu.prostir.ua/library/
255846.html. 8. Щодо можливості проведення у 2014 р. позачергових парламентських
виборів / Аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегіч-
них досліджень. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1551/#_ftn2.
9. European Parliament resolution of 17 April 2014 on Russian pressure on Eastern
Partnership countries and in particular destabilisation of eastern Ukraine (2014/2699(RSP)
[Електронний ресурс] / European Parliament. – Режим доступу : http://www.europarl.euro-
pa .eu /s ides /ge tDoc .do?pubRef=- / /EP/ /TEXT+MOTION+P7-RC-2014-0436
+0+DOC+XML+V0//EN. 10. Резолюція Європейського Парламенту щодо ситуації в
Україні від 17 липня 2014 року [Електронний ресурс] / Представництво Європейського
Союзу в Україні. – Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/
25779-rezolyucija-jevropejsykogo-parlamentu-shhodo-situaciji-v-ukrajini-vid-17-lipnya-
2014-roku. 11. Чому партія «Свобода» не пройшла в парламент? [Електронний ресурс]
/ Інститут трансформації суспільства. – Режим доступу : http://osp-ua.info/politicas/
42990-chomu-partija-svoboda-ne-proyshla-v-parlament.html.

Yavir V. The Evolution of the Ideological Spectrum of the Ukrainian Party System on
the Example of Parliamentary Parties

The evolution of the ideological spectrum of the party system in Ukraine on the example
of the transformation of the parliamentary parties since Ukraine’s independence is studied.

414 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



The evolution of the ideological spectrum of the party system in Ukraine on the example of
parliamentary parties has not been deeply studied in Ukrainian political science, which pro-
vokes scientific interest to it. As a rule the party system in general, its transformation or ide-
ological content in a given moment became the object of political science research.

Studying the evolution of the left and right ideologies in Ukrainian parliament reflects the
electoral preferences of Ukrainian voters and their transformation during the period of
Ukraine’s independence. By 2014, the parliament has always held leftist political parties that
indicated continuity of Soviet ideological heritage and conservatism of Ukrainian voters.
Especially that segment of voters who traditionally attend elections and are not inclined to
absenteeism. This analysis shows the change in parliamentary parties.

The nationalists, representatives of the political parties of the right-wing, came to the
Ukrainian parliament mainly due to the majority electoral system and in smaller quantity
compared to representatives of leftist political forces. The party system of polarized pluralism
is characterized with two left and right oppositions that are in permanent conflict with strong
ideological differentiation; political power struggle between six or more parties that form the
coalition during the campaign.

The popularity of leftist ideology (communist, socialist) almost led to communist revenge
in the election of the President of Ukraine in 1999. Unlike parliamentary elections, presiden-
tial election wasn’t accompanied by ideological confrontation between right and left ideolo-
gies, since 25 March 1999 the main candidate of the right-wing V. Chornovil was tragically
killed under mysterious circumstances in an accident. The second round of presidential elec-
tions was held between President L. Kuchma and Communist leader P. Symonenko.

The most significantly a former President won in the Western Ukraine. As the Western
Ukraine has always been an electoral core of ideologically right-wing parties, it gave reason
to the experts to argue that voters didn’t voted for President Kuchma but against the leader of
the Communists, who was identified with the revenge of communism and the revival of the
USSR. It was the biggest ideological confrontation in the political and electoral history of
Ukraine, which is why these presidential elections also influenced the evolution of the party
system in Ukraine, in particular its ideological component. 1999 was the peak of popularity
of leftist ideology in Ukraine.

Communist Party and Socialist Party numbers of deputies that represented in parliament
left ideological views didn’t exceed the number of representatives of right-wing and center-
right parties any longer. As for the ideological evolution of the party system, the gradual
decrease in the coordinates “left – right” and increased – in the coordinates “anti-presiden-
tial – the pro-presidential” political parties.

In 2012 right-wing Svoboda became a parliamentary party. The radicalization of
Ukrainian society even caused concern in the EU. In the resolution on the situation in
Ukraine, adopted on December 13, 2012, the European Parliament expressed concern about
the rising nationalist sentiments in Ukraine and called democratic parties in parliament not
to interact, support and form a coalition with this party. 

Nowadays neither right-wing Svoboda, nor Communist or any other left-wing party are
not represented in Ukrainian parliament. Svoboda gained 4,71% of votes, the Communist
Party – 3,88% on the last parliamentary elections. In 2015 the Communist Party lost the right
to be a subject of political and electoral process according to Decommunization Law. The
major part of electorate has not forgiven the left and right parties their categorically radical
position. An example of the current parliamentary parties demonstrates that the transition
process from ideological confrontation between left and right oppositions to clipping of
extreme left and right parties of the ideological spectrum from parliament is finished.
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ПОЛІТИКА СТВОРЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ: 
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

У статті аналізується політична основа процесу законотворення в Україні. Для
відображення більш широкого політологічного підходу до цього процесу вживається
словосполучення «створення законодавства». Проаналізовано основні причини прий -
няття та внесення змін до Конституції України, виборчого законодавства та право-
вих актів, що регулюють участь громадян у створенні законодавства. Визначено прин -
ципи, на яких засновується процес створення публічного права в Україні, та наведено
ті, які повинні стати невід’ємною складовою політики створення якісного законодав-
ства.

Ключові слова: політика, політика створення законодавства, принципи створення
законодавства, якість законодавства, Конституція України, виборче законодавство,
громадська участь.

Кукуруз О. В. Политика создания законодательства в Украине: основные прин -
ципы

В статье анализируется политическая основа процесса законотворчества в
Украине. Для отображения более широкого политологического подхода к этому про-
цессу используется словосочетание «создание законодательства». Проанализированы
основные причины принятия и внесения изменений в Конституцию Украины, избира-
тельное законодательство и правовые акты, регулирующие участие граждан в созда-
нии законодательства. Определены принципы, на которых основан процесс создания
публичного права в Украине, и приведены те, которые должны стать неотъемлемой
частью политики создания качественного законодательства.

Ключевые слова: политика, политика создания законодательства, принципы соз-
дания законодательства, качество законодательства, Конституция Украины, избира-
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Kukuruz O. The policy of law-creation in Ukraine: basic principles
Political basis of law-making in Ukraine is considered in this article. There is used the

expression «law-creation», which shows more wide political science approach to this process.
The basic reasons for adoption and amendments to the Constitution of Ukraine, election legi -
slation and legal acts concerning the participation of citizens in law-creation are analyzed.
The author defines the principles of creation of public law in Ukraine and principles, which
must become an integral part of the policy of qualitative law-creation.

Keywords: politics, policy, policy of law-creation, principles of law-creation, quality of
legislation, the Constitution of Ukraine, election legislation, public participation.

Якість українського законодавства, порушення норм чинного законодав-
ства під час прийняття нових правових актів дедалі частіше стають основни-
ми темами для обговорення у суспільстві. Проблеми, пов’язані з законотво-
ренням, як правило, досліджують юристи, які багато уваги приділяють право-
вим та технічним аспектам цього процесу. Водночас спостереження за проце-
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сом законотворення у парламенті та аналіз численних проектів правових актів,
що розробляються в Україні, свідчить, що їх якість і зміст значною мірою зале-
жить від політиків та їх політичних цілей. Відповідно підвищення ролі і зна-
чення права в суспільстві, поліпшення його якості та ефективності залежить
не лише від юристів, а й від політологів, які повинні аналізувати політичні
аспекти створення законодавства.

Важливою для даного дослідження стала книга американського науковця
Т. Дая «Основи державної політики», в якій акцентується, що політологи
повинні аналізувати політику в різних сферах суспільного управління для
того, щоб описати фактичний стан того, що влада насправді робить, а що ні,
визначити причини, чому вона це робить так, а не інакше, і насамкінець, з’ясу-
вати якими є наслідки такої політики та який вплив вона має на суспільне
життя1. Теоретико-методологічні підходи до з’ясування поняття «політика
законотворення» досліджені у книзі «Політика права та правова політика: між
сучасною та постсучасною юриспруденцією» за редакцією польських науков-
ців Т. Бєрната та М. Зірк-Садовського2. Основою для визначення принципів
політики створення законодавства стали праці науковців, проаналізовані
автор кою у статті «Політика створення права в працях польських юристів:
політологічні аспекти»3. Також джерельною базою даного дослідження є зако-
нодавство, що стосується змін до Конституції України, виборів, розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні, та аналітичні матеріали Національного
інституту стратегічних досліджень при Президентові України та Лабораторії
законодавчих ініціатив.

У науковій літературі не є поширеним політологічний підхід до процесу
створення законодавства, хоча на практиці більшість проектів правових актів
мають чітку політичну основу. Тому нагальною потребою є з’ясування основ-
них принципів української політики щодо процесу створення законодавства.
Розроблення наукових рекомендацій щодо вдосконалення політичної основи
цього процесу потребує вирішення таких завдань: 1) розкриття особливостей
понять «політика» та «політика створення законодавства»; 2) вивчення зако-
нів, які викликають найбільшу зацікавленість політичних сил; 3) визначення
політичних і правових принципів, на яких повинен базуватися процес ство-
рення законодавства.

Поняття «політика» має кілька значень. Воно означає політичну програму
та цілеспрямовану діяльність політичних суб’єктів у певній сфері («policy»)
або боротьбу за владу, маневрування («politics»)4. Вживання словосполучення
«створення законодавства» на відміну від «законотворення» обирається з
метою показати, що цей процес розглядається широко, з урахуванням впливу
багатьох чинників, а не лише як юридично визначений процес. З огляду на
зміст зазначених понять «політика створення законодавства» може розгляда-
тися як: 1) програма (план) створення законодавства загалом або в конкретній
галузі; 2) діяльність суб’єктів законодавчої ініціативи по створенню норм
права; 3) політичні торги у процесі створення законодавства, лобіювання
інтересів третіх осіб. У першому випадку йдеться про план реалізації політич-
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них ідей за допомогою норм права; у другому – про практику реалізації цих
ідей; у третьому – про політичні інтриги навколо створення законодавства,
пов’язані з суб’єктивними інтересами окремих політиків або політичних сил.

Найкраще з’ясувати політику створення законодавства можна у сфері пуб-
лічного права, зокрема конституційного. В Основному Законі закладаються
основні засади поділу влади, як правило, зазначається тип виборчої системи,
вказані основні форми участі громадян в управлінні суспільними справами
тощо. Конституція України 1996 р. була прийнята після тривалих переговорів
основних політичних суб’єктів і політичної волі тодішнього Президента
України Л. Кучми. Серйозних змін Основний Закон зазнав у 2004 р. у резуль-
таті переговорів між тогочасного владою і політичною опозицією. Зміни сто-
сувалися насамперед форми правління. Перехід від президентсько-парламент-
ської до парламентсько-президентської форми правління був прийнятий як
компромісний варіант виходу України з політичної кризи, що виникла після
другого туру президентських виборів 2004 р. Ще задовго до цих виборів
команди чинного тоді Президента України Л. Кучми та кандидата в
Президенти України В. Януковича, які розуміли, що опозиційний кандидат
В. Ющенко користується великою популярністю в суспільстві і має всі шанси
на перемогу, розробили зміни, які звужували обсяг повноважень Президента.

Після тривалого протистояння, з одного боку, політичної опозиції і значної
частини суспільства, яка підтримала думку, що вибори сфальсифіковані на
користь провладного кандидата (Помаранчева революція), а з другого – влади
і деякої частини суспільства, які не хотіли змінювати авторитарний режим у
державі, було прийнято компромісне рішення. Останнє полягало в тому, що
провладні політичні сили погодилися проголосувати за внесення змін до
Закону України «Про вибори Президента України» (щодо проведення перего-
лосування другого туру виборів) в обмін на голосування за внесення змін до
Конституції України. 

Зміст змін безпосередньо залежав від політичної ситуації, політичних
інтересів та потреб ключових політичних гравців. Провладні політичні сили,
не змігши забезпечити надійну перемогу своєму кандидатові, подбали про те,
щоб ослабити роль і значення президента, який був представником іншої полі-
тичної команди. До Конституції України були включені положення, які перед-
бачали розбалансування системи державної влади за допомогою нечіткого роз-
поділу функцій між Президентом і Прем’єр-міністром. В умовах нової форми
правління між Президентом України В. Ющенко та Прем’єр-міністром
України Ю. Тимошенко, які перед виборами представляли одну політичну
силу, почали відбуватися протистояння, що було на користь політичним опо-
нентам. 

У 2010 р. на чергових президентських виборах перемогу отримав
В. Янукович, команда якого підтримувала командно-адміністративні методи
управління суспільними справами, і за допомогою Конституційного Суду
України конституційна реформа 2004 р. була скасована і ключовою політич-
ною фігурою знову став Президент. У зв’язку із поверненням до президент-
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сько-парламентської форми правління до законодавства знову вносилися чис-
ленні поправки. 

Наступні зміни до Конституції України, як і можна було очікувати, відбу-
лися у 2014 р. після Революції гідності та зміни політичної команди при владі.
21 лютого 2014 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про від-
новлення дії окремих положень Конституції України» № 742-VII, у результаті
чого було повернено парламентсько-президентську форму правління. Однак
приведення законодавства у відповідність до чергових змін у Конституції
України не було здійснено, що проявляється, наприклад, у абсолютно проти-
лежних положеннях щодо наслідків виходу депутата з фракції політичної пар-
тії, за списком якої він був обраний. Відповідно до Конституції України повно-
важення такого депутата припиняються достроково, а відповідно до Закону
України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р. № 1861-VI
«народний депутат, який не увійшов до складу депутатської фракції, якого
виключено чи який вийшов із складу депутатської фракції, є позафракційним»
і може увійти до складу іншої депутатської фракцій або депутатської групи5.

Після дострокових президентських виборів, на яких перемогу отримав
П. Порошенко, знову тривають дискусії щодо змін до Основного закону. Цього
разу йдеться не про розподіл повноважень між Президентом та Прем’єр-
мініст ром, а стосовно розподілу повноважень між органами державної влади
та місцевим самоврядуванням. Зміни в напрямі децентралізації влади в
Україні значною мірою зумовлені вимогами міжнародних організацій та впли-
вом інститутів громадянського суспільства, які після Революції гідності ігно-
рувати стало важче. На зміст конституційних положень також впливає полі-
тична ситуація, яка склалася в результаті збройного протистояння на сході
України. Необхідність децентралізації влади справді потрібна, але введення
нових назв посад не забезпечить дієвої реформи. Потрібен чіткий, системний,
комплексний план реалізації цих змін. 

При створенні законодавства політики повинні знати такі принципи: «в
деяких випадках нестворення нового правового акта є краще, ніж створення
фіктивного права», «не потрібно приймати правові норми, якщо немає прак-
тичної можливості їх реалізації» (А. Подгурецкі)6. Вносячи положення до
законодавства, які не можна реалізувати, або в експертному середовищі є сум-
ніви, що вони будуть реалізовані на користь загальним інтересам суспільства,
законотворці зменшують цінність права в суспільстві, ставлять під загрозу
правопорядок та законність. 

Крім Основного Закону, найбільш залежним від політичної ситуації в дер-
жаві та політичної команди, яка перебуває при владі, є виборче законодавство.
Майже перед кожними виборами приймається новий закон або вносяться змі -
ни. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 18.11.1993 р.
№ 3623-XII встановив мажоритарну виборчу систему, за якої у 1994 р. відбу-
лися парламентські позачергові вибори, які були першими в незалежній
Україні. Перед наступними черговими парламентськими виборами 1998 р.
законодавці прийняли Закон України «Про вибори народних депутатів
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України» від 24.09.1997 р. № 541/97-ВР, який запровадив нові правила прове-
дення виборчих перегонів на основі змішаної виборчої системи. Перед парла-
ментськими виборами 2002 р., не змінюючи тип виборчої системи, законодав-
ці прийняли Закон України «Про вибори народних депутатів України»
від 18.10.2001 р. № 2766-ІІІ. Наступні парламентські вибори відбулися у
2006 р. після значних політичних змін. Цього разу основним нововведенням
чергового нового Закону України «Про вибори народних депутатів України»
від 25.03.2004 р. № 1665-ІV було проведення виборів виключно за пропорцій-
ною виборчою системою. У таких умовах основними суб’єктами політичної
боротьби за владу стали політичні партії. Якщо у 1998 р., коли застосовувала-
ся змішана виборча система, участь у виборах брали 44 партії (19 – у складі
блоків, 25 – самостійно), у 2002 р. (змішана система виборів) – 67 (46 – у скла-
ді блоків, 21 – самостійно), то у 2006 р. (пропорційна система виборів ) – 78
(52 – у складі блоків, 27 – самостійно)7.

Дострокові парламентські вибори 2007 р. відбулися за правилами, пропи-
саними у Законі України «Про вибори народних депутатів України» від
25.03.2004 р. № 1665-ІV. Перед наступними парламентськими виборами було
прийнято черговий Закон України «Про вибори народних депутатів України»
від 17.11.2011 р. № 4061-VІ, який повернув змішану виборчу систему. На поза-
чергових парламентських виборах 2014 р., після тривалих дискусій, залишили
змішану систему виборів, хоча деякі зміни таки внесли до закону про вибори.

Тобто за часів незалежності в Україні вже застосовувалися всі три основні
виборчі системи – мажоритарна, змішана та пропорційна. Крім типу виборчої
системи, на результат виборів впливає розмір і місце розташування виборчого
округу, виборчий бар’єр, умови виборчих перегонів тощо. Тому політичні
сили, які мають більшість у парламенті або вплив на них, перед кожними чер-
говими виборами вносять зміни до виборчого законодавства, насамперед вихо-
дячи з суб’єктивних інтересів, а не на основі об’єктивної потреби.

З одного боку, будь-яка влада дбає про вигідні для себе умови та повнова-
ження, з другого – вона не може повністю ігнорувати вимог суспільства.
Відтак навіть у формальній демократії, крім виборів, для громадян мають бути
передбачені певні форми їх участі в управлінні суспільними справами.
Кількість правових актів з цього питання свідчить, що протягом років неза-
лежності законодавці приділили багато уваги і цьому питанню. Зокрема, ще у
1996 р. був прийнятий Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня
1996 р. № 393/96-ВР, який формально надав громадянам право звертатися до
органів державної влади та місцевого самоврядування із зауваженнями, скар-
гами та пропозиціями. Законодавці виконали формальність: прийняли закон,
який начебто повинен був забезпечити демократичне управління суспільними
справами. Однак що стосується його виконання, то відсутність чітко визначе-
них процедур розгляду таких звернень, не дозволив громадянам ефективно
реалізовувати свої права8. У 2003 р. було прийнято Закон України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від
11 вересня 2003 р. № 1160-IV. Відповідно до нього громадяни можуть вплива-
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ти на зміст правових актів, пов’язаних з регуляторною діяльністю. Реалізація
цього закону також не є достатньою, оскільки незважаючи на його тривале
існування, він залишається маловідомим для громадян9, а також не завжди
виконується органами державної влади. Закон, який може покращити діалог
влади та суспільства, сприяти ефективнішому виконанню обов’язків владою, а
також кращому забезпеченню прав громадян було прийнято у 2011 р. Йдеться
про Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р.
№ 2939-VI. За змістом цей закон вважається одним із кращих (визнано міжна-
родними організаціями Access Info Europe (Іспанія) та Centre for Law and
Democracy (Канада)10.

Ще значна кількість правових актів була прийнята з метою розвитку гро-
мадянського суспільства, а саме: постанова Кабінету Міністрів України від
5 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження порядку сприяння проведенню
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади», постанова
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», якою
затверджено Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань фор-
мування та реалізації державної політики та Типове положення про громад-
ську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та
Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та Севастополі
державній адміністрації, Указ Президента України «Про Стратегію державної
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першо-
чергові заходи щодо її реалізації» від 24.03.2012 р. № 212/2012. Аналіз цих
правових актів та їх реалізації свідчить, що в багатьох з них існують прогали-
ни щодо механізмів реалізації, не передбачено відповідальності органів дер-
жавної влади за невиконання норм закону, не забезпечено належне інформу-
вання громадян щодо їх прав та обов’язків. 

Отже, принципи української політики створення законодавства є такими:
1) кожна політична команда, яка має хоч якусь перевагу над іншими політич-
ними силами (формально більшу кількість повноважень або ж неформальний
вплив) намагається змінити Основний Закон так, щоб отримати якомога біль-
ше повноважень для своєї політичної сили; 2) перед кожними черговими вибо-
рами політичні сили, які при владі, задля достосування норм права до поточ-
ної політичної ситуації, спираючись на соціологічні дослідження щодо елек-
торальних вподобань, приймають новий виборчий закон або вносять такі
зміни, які забезпечать їм максимально найкращі умови для перемоги на вибо-
рах; 3) законодавство щодо форм участі громадян в управлінні суспільними
справами свідчить, що основною метою законотворців є розробити закон, але
можливість його реалізації їх не цікавить або вони навіть зацікавлені, щоб
деякі положення не можливо було виконати. На вимогу міжнародних організа-
цій або перед виборами приймається популярний за назвою закон, але у його
зміст закладаються суперечливі або не можливі до виконання норми; 4) полі-
тичні сили, які становлять більшість у парламенті задля реалізації своїх полі-
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тичних цілей (часто корпоративних, а не суспільних) приймають нові правові
акти з порушенням діючого законодавства.

Оскільки така політика створення законодавства не може призвести до ста-
новлення правової ефективної держави, то важливо визначити принципи, які
повинні бути невід’ємними складовими розумної політики створення законо-
давства. Це, зокрема, такі: 1) конституція, а також зміни до конституції, які
стосуються важливих питань, таких, наприклад, як форма правління, адмініс-
тративно-територіальний устрій, тип виборчої системи тощо, повинні прийма-
тися, коли в країні існує стабільність, коли є згода серед основних політичних
сил щодо напрямів розвитку держави, коли влада користується необхідною
підтримкою у громадян. Конституція є Оновним законом, у якому виклада-
ються загальні засади суспільного життя, які ґрунтовно опрацьовуються і
повинні бути розраховані на тривалий період; 2) вносити зміни до виборчого
закону необхідно тоді, коли є обґрунтована потреба покращити процес реалі-
зації активного і пасивного права громадян, забезпечити рівні умови для
суб’єктів виборчих перегонів в умовах прийнятого типу виборчої системи.
Якщо назріла необхідність змінити тип виборчої системи, то новий закон
потрібно приймати завчасно, не пізніше, ніж за рік до виборів, але не перед
кожними черговими виборами. Формальна зміна виборчої системи не призво-
дить до встановлення демократії, справедливості, правової держави, все зале-
жить від того, хто її використовує, в яких умовах, з якою метою; 3) для забез-
печення національної безпеки держави, недопущення конфліктних ситуацій у
країні, разом із створенням правових актів щодо прав громадян в управлінні
суспільними справами, необхідно забезпечувати механізм їх реалізації, оскіль-
ки інакше замість правових форм участі, громадяни будуть шукати інші спо-
соби впливу на владу; 4) створювати і приймати нові правові акти необхідно з
чітким дотриманням чинного законодавства, оскільки в іншому випадку влада
не зможе забезпечити його повне виконання. Демонстрування представниками
вищого законодавчого органу держави неповаги до вимог чинного законодав-
ства в процесі створення і прийняття правових актів негативно впливає на їх
реалізацію і відповідно знижує цінність права в суспільстві. Такою діяльністю
політики негативно впливають не лише на функціонування правової системи,
а передусім на стабільність політичної системи, бо в такий спосіб влада пору-
шує правову основу її існування, а відтак дає змогу суспільству використову-
вати неправові форми впливу на неї.

Численні зміни в українському законодавстві свідчать про те, що по-перше,
створені закони не є якісними, а тому через невеликий проміжок часу потре-
бують поправок, по-друге, показують переважання політики (в значенні
«politics») над правом. Законодавство політиками сприймається як засіб, за
допомогою якого вони досягають намічених цілей, причому не суспільних, а
вузькогрупових або навіть індивідуальних. Що стосується політики («policy»)
створення законодавства як конкретної діяльності суб’єктів законодавчої іні-
ціативи, то перша їх помилка полягає в тому, що вони вважають, начебто при-
йняття нового закону або змін до законів автоматично вирішить наявну сус-
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пільну проблему. Особи, які управляють суспільними справами, забувають,
що, крім норм права, для досягнення необхідного результату треба створити
відповідну ідеологію, використовувати звичаї, традиції. Друга помилка – зако-
нотворці, створюючи новий закон чи зміни до законів, не продумують меха-
нізм їх реалізації. Відтак тільки з часом виявляється, що певні положення
неможливо реалізувати або вони спрацьовують не так, як очікували його твор-
ці, а тому вони знову приймають новий закон, запроваджують нову форму
правління, систему виборів і т.д.

Така ситуація не може тривати безкінечно. Політика в процесі створення
законодавства («politics in law-creation»), тобто переважання в процесі ство-
рення законодавства суб’єктивних інтересів політиків, політичних торгів,
лобіювання економічних інтересів, замість об’єктивних чинників, професій-
ності в створенні якісних законопроектів, обстоюванні загального добробуту,
інтересів держави, не приведе країну до ефективного розвитку. Необхідно
формувати політику створення законодавства («policy of law-creation») на при-
нципах об’єктивності, системності, відповідності інтересам суспільства. Для
цього необхідно забезпечити належне виконання законодавства, яке надає гро-
мадянам право на звернення, на доступ до публічної інформації, на участь у
консультаціях, у діяльності громадських рад тощо.

Основних політичних і правових принципів необхідно дотримуватися на
всіх етапах створення законодавства, починаючи від прийняття політичного
рішення про необхідність змін у законодавстві і закінчуючи аналізом створе-
них проектів правових актів щодо відображення в них потреб та інтересів сус-
пільства. Також разом зі створенням якісного законодавства необхідно розроб-
ляти чіткий механізм його реалізації. Стабільність і якість законодавства зале-
жить насамперед від політики, яка переважає в процесі створення правових
актів. Тому змінювати необхідно ціннісні основи української політики, від якої
залежить майбутнє України.
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Kukuruz O. The policy of law-creation in Ukraine: basic principles
Political basis of law-making in Ukraine is considered in this article. There is used the

expression «law-creation», which shows more wide political science approach to this process.
The basic reasons for adoption and amendments to the Constitution of Ukraine, election legis-
lation and legal acts concerning the participation of citizens in law-creation are analyzed. The
author defines the principles of creation of public law in Ukraine and principles, which must
become an integral part of the policy of qualitative law-creation.

Each political team that has any superiority over other political forces (more formal
powers or informal influence) is trying to change the Constitution of Ukraine. The aim of
change is new opportunities for more power to some political force. Also the political forces
in power before each regular election are trying to adapt law for the current political situa -
tion. They adopt a new electoral law or make the following changes, which will provide for
them the best conditions for winning the election. Amendments to the law on the forms of citi-
zen participation in the management of public affairs are not numerous as to constitutional or
electoral law. The partial realization is the main imperfection of this legislation. The main
goal of lawmakers is adopt the law. The popular laws by name adopted on demand interna-
tional organizations or before the election. The lawmakers are not interested in possibilities
of its realization or even sometimes they want that it was impossible to realize. However, their
content often contains contradictory provisions or provisions which impossible to fulfill the
norm. Besides, the political forces that form the majority in parliament for the realization of
their political goals (often corporate goals, not social goals) in the adoption of new acts are
violate the current legislation.

Politics in law-creation, namely predominance subjective interests of politicians, political
bargaining, lobbying of their own economic interest, can’t last forever. It is necessary to form
of policy of law-creation on the objective factors. Basic political and legal principles, such as,
objectivity, consistency, compliance with the public interest must be observed at all stages of
law-creation. Protection of public interests should be checked at the stage of a political deci-
sion to change the legislation and in the text of the draft legal acts. Creating qualitative legi -
slation should be accompanied by the development of a clear mechanism for its implemen -
tation. Stability and quality of legislation, first of all depends on the policy that prevails in
law-creation. Therefore, it is necessary to change the fundamental values of Ukrainian poli-
cy, which determines the future of Ukraine.

Keywords: politics, policy, policy of law-creation, principles of law-creation, quality of
legislation, the Constitution of Ukraine, election legislation, public participation.
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КОМПАРАТИВНА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА: 
ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризується розвитком компаративних дослід-
жень, які здійснюються в межах різних соціальних і гуманітарних наук. При цьому
спостерігається і зміна світоглядних, філософських, наукознавчих та інших засад
таких досліджень. На відміну від універсальності модернізму, на фундаменті плюраль-
ності постмодернізму відбувається становлення компаративізму, який, однак, більше
орієнтований на світогляд постпостмодернізму. Його джерела і різноманітні форми
проявів лежать у сфері численних компаративних, міждисциплінарних, крос-націо-
нальних та інших досліджень філософського, соціологічного, політологічного, правово-
го, лінгвістичного характеру, а також у просторах інших форм пізнання – релігійного,
міфологічного, повсякденного, практичного тощо. Одним із таких напрямів розвитку
філософії права стають компаративні філософсько-правові дослідження.

Ключові слова: компаративізм, компаративістика, філософська компаративісти-
ка, філософія права, компаративна філософія права, порівняльне правознавство.

Тихомиров А. Д. Компаративная философия права: проблемы концептуализа-
ции

В статье анализируются особенности актуализации и развития компаративных
исследований в социально-гуманитарных науках, формирования компаративизма как
формы современного мировоззрения, своеобразие понимания компаративных юридиче-
ских исследований как в контексте их междисциплинарности, так и обособления в рам-
ках отдельных юридических наук. На этой основе рассматриваются проблемы ста-
новления компаративных философско-правовых исследований, которые развиваются
на пересечении философии, философии права, других юридических, социальных и гума-
нитарных наук компаративной направленности, образуют определенное поле междис-
циплинарных научных исследований, а также разных форм их систематизации и
институционализации.

Ключевые слова: компаративизм, компаративистика, философская компаративи-
стика, философия права, компаративная философия права, компаративные философ-
ско-правовые исследования, сравнительное правоведение.

Tykhomyrov O. D. Comparative philosophy of law: the problem of conceptualization
The end of XX – beginning of XXI century characterized by the development of compara-

tive research undertaken within the various social sciences and humanities. Methodological
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comparative approaches and relevant subject knowledge inherent in such social-humanitari-
an sciences as linguistics, literature studies, art history, pedagogics, psychology, political sci-
ence, geopolitics and many others. Thus there is a change of ideological, philosophical, sci-
entific and other fundamental principles of such research. In contrast to the universality of
modernism, on the foundations of postmodernism plurality is becoming comparativism shap-
ing, which, however, is more focused on post-postmodern worldview. Its sources and various
forms of manifestation are in the sphere of numerous comparative, interdisciplinary, cross-
national and other studies of philosophical, sociological, political, legal, linguistic nature and
in spaces of other forms of cognition – religious, mythological, everyday, practical and 
others.

One of these directions of philosophy of law development are comparative legal philoso-
phy studies that evolving at the intersection of philosophy, philosophy of law, other legal,
social sciences and humanities of comparative perspective, form a “field” of interdisciplinary
research, as well as various forms of systematization and institutionalization.

In such a cognition of the philosophy of law as its comparative self-reflection method-
ological and philosophical fundamental importance has comparative philosophy, which for a
long time is actively developing and has formal international recognition.

Key words: comparativism, comparativistics, philosophical comparativistics, philosophy
of law, comparative legal philosophy, comparative jurisprudence.

Активізація порівняльно-правових досліджень в Україні, їх здійснення в
межах як порівняльного правознавства, так і різних галузевих наук, виявляє
існуючі прогалини, орієнтує на нові напрями компаративних досліджень,
потребує нових форм систематизації результатів останніх. Компаративне
бачення світу притаманне різним суспільно-гуманітарним наукам, а в резуль-
таті створюється певне поле компаративних наукових розвідок, в якому існу-
ють і юридичні компаративні дослідження, які мають з ними спільне та від-
мінності як у методологічному, так і предметному аспектах. При цьому спос-
терігається й зміна світоглядних, філософських, наукознавчих та інших засад
таких досліджень. На відміну від універсальності модернізму, на фундаменті
плюральності постмодернізму відбувається становлення компаративізму,
який, однак, більше орієнтований на світогляд пост-постмодернізму.

Компаративізм виникає не як заздалегідь і кимось задана теоретична схема.
Його джерела і різноманітні форми проявів лежать у сфері численних компа-
ративних, міждисциплінарних, крос-національних та інших досліджень філо-
софського, соціологічного, політологічного, правового, лінгвістичного та
іншого характеру, а також у просторах інших форм пізнання – релігійного,
міфологічного, повсякденного, практичного тощо. Важливе значення у виник-
ненні та визнанні компаративізму мають не лише перехід до постнекласичної
раціональності, розширення емпіричної бази досліджень, соціалізація і куль-
туралізація науки, терпимість стосовно інших форм пізнання і розуміння
тощо, а й визнання багатоманітності культур, їх рівноправності, толерантнос-
ті у їх взаємодіях в міжнародно-правових документах, зокрема, Декларації
тисячоліття (1999 р.).

З огляду на викладене вище, а ще більше спираючись на написане з цієї
проблематики представниками різних країн, професій і спеціалізацій, можна
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зазначити, що нині формується світогляд, що ґрунтується насамперед на різ-
номанітті, а не єдності світу, але не заперечує останню, як і його глобалізацію,
а «знімає» їх у діалозі, полілозі, «поліфонії» голосів «одних», «других» та
«інших» країн, їхніх об’єднань. Цей процес можна умовно означити, з огляду
на його джерела, як компаративізацію світу, а світогляд, що ґрунтується на
ньому і призначений для його пояснення – компаративізмом, до основних
положень якого можна віднести: різноманіття і єдність світу, форм його піз-
нання, співвідношення пізнання і світу; загальне, різне, унікальне; додатко-
вість, терпимість, толерантність, конкуренцію, боротьбу; сумірність, несумір-
ність, рівність, нерівність, тотожність і т.ін. У цьому контексті привертає до
себе увагу пов’язаність сучасних юридичних досліджень прямо чи опосеред-
ковано з компаративізацією юридичного мислення, зокрема, не тільки з роз-
витком порівняльно-правових досліджень в їх традиційному розумінні, але й
проникненням, якщо так можна сказати, духу компаративізму до різних юри-
дичних наукових дисциплін, поряд з вивченням і сприйняттям наукових здо-
бутків інших країн і доцільністю збереження та розвитку вітчизняної правової
культури.

Розгляд порівняльного правознавства в аспекті інтеграції, міждисциплінар-
ності, проблематизації наук, а також у координатах об’єкт – предмет – пробле-
ма, його співвіднесення з тим, що в правовій реальності з’явилося нового, що
стало домінуючим і як його відображено в правознавстві та в яких юридичних
науках, показує, що правова реальність не «покривається» існуючими і побу-
дованими на підставах «предметності» як юридичними, так і неюридичними
науковими дисциплінами. При цьому виникає питання, до яких наук повинна
належати ця нова наука, адже її предмет не є такою підставою. Це зумовлює
необхідність виділення інших критеріїв, якими є методологія й інтегрованість
із іншими системами знань, а у перспективі простежується побудова наукових
досліджень передусім не за предметністю, а за проблемністю, методологією та
інтеграцією до існуючих систем знань. 

Зазначене має значення й для осмислення компаративної філософії права.
На сьогодні компаративні дослідження у сфері філософії права як в Україні,
так й інших країнах, поки що не набули свого оформлення у вигляді наукової
спеціальності або будь-якої іншої форми систематизації наукових знань, проте
здійснення таких досліджень має давню історію, й вони існують нині як певне
поле власне філософсько-правових та міждисциплінарних наукових дослід-
жень, що охоплюють значний за обсягом філософсько-правовий дискурс у
його синхронічному та діахронічному варіантах – від порівняння філософ-
сько-правових поглядів тих чи інших мислителів – до формування постпос-
тмодерністської філософії права.

Історично філософсько-правові порівняльні дослідження виникли як зіс-
тавлення філософських поглядів стосовно природи права, його призначення,
співвідношення з іншими суспільними явищами (мораллю, релігією, ідеологі-
єю, культурою) тощо. Загальновідомо, що вже в філософських трактатах різ-
них мислителів Стародавньої Греції, Риму, Китаю, Індії та інших країн здійс-
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нювалося порівняння різних правових реальностей в різних контекстах та від-
повідних їх філософсько-правових поглядів. 

У подальшому порівняння в філософському контексті було спрямоване на
зіставлення позитивного та природного права, права і моралі, права і держави
тощо, а також порівняння філософсько-правових поглядів різних мислителів
та вчених, які здійснювалися в контексті переважно історії політичних та пра-
вових вчень. Така традиція домінувала до середини ХХ ст. Проте й нині такий
підхід притаманний деяким філософським порівняльно-правовим досліджен-
ням. 

У другій половині ХХ і особливо на початку ХХІ ст. зміна тенденцій роз-
витку світового правового порядку, розвиток компаративних суспільних та
гуманітарних наук, зокрема крос-культурних досліджень, філософської компа-
ративістики, юридичних компаративних розвідок, ствердження домінування
діалогу культур та взаємодії правових систем, а також інші умови та процеси
сучасного існування людства зумовили й трансформацію традиційних погля-
дів на місце та роль філософсько-правових порівняльних досліджень вже як
компаративних, систематизацію їх результатів у контексті постнекласичної
науки та постпостмодерністького світогляду, компаративізму. 

Гносеологічний дискурс осмислення плюралізму співвідношень компара-
тивізму і правової сфери зумовлюється множинністю форм пізнання права і
права як форми пізнання, а аксіологічний – багатоманітністю правових цін-
ностей і цінностей права, правових оцінок, їх зумовленості розмаїттям право-
вих культур, а так само й антицінностей, тоді як антропологічний «зріз» – плю-
ралізмом суб’єктів права, країн і цивілізацій, множинністю форм суб’єктивації
онтології, гносеології та аксіології компаративізму і правової реальності.
Внаслідок цього такі дослідження розвиваються на перехресті філософії, філо-
софії права, інших юридичних, суспільних та гуманітарних наук компаратив-
ного спрямування, утворюють певне «поле» міждисциплінарних наукових
досліджень, а також різних форм їх систематизації та інституціоналізації.

У такому пізнанні філософії права методологічне та філософське засадни-
че значення має порівняльна, або компаративна філософія, яка тривалий час
активно розвивається, має офіційне світове визнання, інституціоналізована.
Наприкінці ХХ ст. виокремилося декілька напрямів філософських порівняль-
них (крос-культурних) досліджень, таких як філософія мультикультуралізму
(США), інтеркультурності (Європа), діалогу філософських культур (Росія).
Нині компаративні філософські дослідження оприлюднюються в журналах
«Journal of Chinese Philosophy», «African Philosophy», «Journal of Indian
Philosophy», «Journal of Jewish Thought and Philosophy», «Philosophy in Japan»,
«Asian Philosophy», «Philosophy East and West and Dao». У США створено
Товариство Азії і порівняльної філософії, проблеми компаративних філософ-
ських досліджень обговорюються на щорічних конференціях American
Philosophical, the American Academy of Religion, Association of Asian Studies.
Окремими видавництвами запроваджені серії книг з порівняльної філософії.
На пострадянському просторі найбільшого розвитку такі дослідження набули
в Росії, де сформувалися три основні осередки компаративних філософських

428 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



досліджень: у Санкт-Петербурзькому університеті, Інституті філософії РАН,
Російському університеті дружби народів. У цих країнах запроваджені в окре-
мих університетах й відповідні навчальні програми для студентів. Багато в
чому актуалізація філософсько-правових компаративних досліджень зумовле-
на не лише сучасними процесами правового розвитку, а й розвитком порів-
няльної (компаративної) філософії чи філософської компаративістики, визнан-
ням плюралізму праворозуміння, а також юридичної компаративістики. 

Окрім того, на активізацію досліджень у царині компаративної філософії
права впливали й інші чинники: інтеграція філософських, юридичних та
інших суспільних та гуманітарних наук компаративістського спрямування;
постпостмодерністська інтеграція наукового, філософського та іншого знання;
сучасна плюралізація філософського, юридичного та іншого знання, сприй-
няття філософії як множини різних філософських систем, зокрема й персона-
лістського забарвлення; пошук спільного між світоглядними та філософськи-
ми підходами Заходу та Сходу, Півночі та Півдня; виникнення та становлення
компаративізму, який виходить за межі окремих наукових дисциплін, стає
одним із сучасних напрямів розвитку науки і не лише її; розвиток крос-куль-
турних досліджень, зокрема й філософсько-правових; розвиток, методологіч-
ний потенціал та інституціоналізація порівняльної філософії; виникнення
трансверсальної філософії та подібних філософій, необхідність діалогу філо-
софій різних цивілізацій; культурологізація суспільних та гуманітарних наук,
їх прагматизація як спрямованість на розвёязання нагальних проблем людства;
постпостмодерністське та синергетичне бачення світу, орієнтоване на мно-
жинність буття та форм його осмислення; криза домінування західної культу-
ри та її традиції філософствування; схильність сучасної філософії до філософ-
ствування як пошуку проблем та варіативності шляхів їх вирішення; розвиток
компаративної методології, її проникнення в різні системи пізнання та форму-
вання відповідних предметних знань.

На відміну від попередніх етапів розвитку компаративної філософії права
як предметно орієнтованої системи філософсько-правових знань, сучасному
етапу притаманна орієнтація на процеси взаємодії, взаємопроникнення, взає-
мовпливів тощо, що чітко проглядається в запереченні монізму філософсько-
правового знання, домінуючого значення західного чи східного або іншого
розуміння та побудови філософії права, в діалозі правових культур, визнанні їх
множинності, рівноправності, значення унікальності кожної з них.

Сучасна інтерпретація компаративної філософії права тяжіє до її розумін-
ня як сфери, поля наукових досліджень у сфері філософії права та інших юри-
дичних наук, яка відрізняється від інших подібних наукових розвідок застосу-
ванням компаративного підходу для осмислення множинності існування різ-
номанітних філософсько-правових систем, а також плюралізму філософського
компаративного розв’язання проблем юридичної науки та практики, в різних
контекстах – предметному, методологічному, культурологічному, історичному,
географічному тощо, з метою виявлення між ними загального, різного, зокре-
ма унікального, а також форм та шляхів їх становлення.
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Саме тому в площині систематизації результатів таких досліджень є під-
стави розрізняти компаративістську філософію права і «поле» компаративних
філософсько-правових досліджень у межах юридичних та інших соціальних і
гуманітарних наукових дисциплін, а також позанаукового знання.
Компаративна філософія права є напрямом філософії права, формою її компа-
ративної саморефлексії, орієнтованою на пізнання власне філософії права –
загального, різного та унікального між різними філософсько-правовими систе-
мами, національними філософсько-правовими школами і т. ін., а компаративні
філософсько-правові дослідження «виходять» за межі компаративної філосо-
фії права і формуються у «просторах» філософії юридичної компаративістики,
філософії кримінального права, філософії держави та інших юридичних наук,
міждисциплінарних досліджень, для яких вони є одними з множини властивих
їм видів пізнання їх предмета.

Якщо філософія юридичної компаративістики спрямована на філософське
осмислення поля юридичних компаративних досліджень і в такому варіанті
лежить на перехресті філософії права та юридичної компаративістики як її
філософські засади, а історія філософії права – на вивчення ґенези філософії
права різними методами при домінуванні історичного, то компаративна філо-
софія права – це своєрідне її осмислення, де основний методологічний підхід
компаративний, а предмет – сама філософія права та інші компаративні філо-
софсько-правові дослідження, або як їх компаративна саморефлексія. Причому
така компаративізація притаманна виокремленню предмета дослідження, його
осмисленню, формуванню методології, систематизації результатів тощо. 

До компаративної філософії права входять не лише порівняння поглядів
окремих філософів права чи філософських підходів до праворозуміння, а й,
враховуючи інтеграцію та диференціацію філософського знання, зіставлення
філософії права та інших предметних філософій (філософії політики, філосо-
фії географії, історіософії, гуманітарної філософії тощо). Більше того, компа-
ративного аналізу потребує й зіставлення онтології, гносеології, аксіології та
інших складових філософії, різних підходів до розуміння філософії права і т.
ін., в основі таких досліджень – осмислення не одного об’єкта чи його стану,
результатом якого є не тільки загальне чи різне, а й унікальне, дистанція між
ними, (діапазон) відмінностей тощо. Подібним чином слід розрізняти її з ком-
паративістським баченням філософії права як одним із сучасних підходів до її
осмислення, поряд з комунікативним, просторовим, історичним тощо.
Безумовно, враховуючи розвиток міждисциплінарних досліджень, «кордони»
між ними розмиваються, ускладнюються міждисциплінарні предметні та
методологічні зв’язки і т. ін. Проте у сфері систематизації наукового знання, як
зазначалося, є підстави виокремлювати компаративну філософію права у вузь-
кому розумінні.

Значення компаративних філософсько-правових досліджень та різних
форм їх систематизації полягає в тому, що в результаті: здійснюється сприян-
ня становленню компаративізму як однієї з форм сучасного світогляду та ком-
паративної філософії, їх пов’язаність з принципами міжнародного співробіт-
ництва, визнанням плюралізму та рівноправності культур різних цивілізацій;
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забезпечується сучасна компаративізація правового мислення, зокрема, компа-
ративне бачення сучасної філософії права; на відміну від традиційних порів-
няльних досліджень, у яких наголошувалося на порівнюваності, домінуючому
значенні загального та універсального, здійснюється акцентуація значення
непорівнюваності, різного та унікального; посилюється вплив юридичних
наукових досліджень на формування поля міждисциплінарних досліджень сус-
пільних та гуманітарних наук компаративного спрямування; формуються
філософські компаративні засади юридичних досліджень; розвиваються між-
дисциплінарні зв’язки суспільних і гуманітарних наук у предметному та мето-
дологічному контекстах; визнається доцільність і необхідність плюралістич-
ного осмислення права, яке не обмежується лише юридичними науками чи
наукою взагалі, а потребує виявлення загального та різного між різними фор-
мами пізнання права (науковими та позанауковими); визначаються межі, кор-
дони правових явищ та форм їх осмислення; формуються орієнтації щодо
«неуніверсальності» права як домінуючого соціального регулятора для всіх
країн та цивілізацій тощо.
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ПЕРЕГРИНСЬКИЙ ПРЕТОР ЯК ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ
СУЧАСНОГО КОМПАРАТИВІСТА (ДО ПИТАННЯ ПРО ПОРІВНЯННЯ

ЯК ФІЛОСОФСЬКЕ МИСЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ПОСТМЕТАФІЗИКИ)

Проблема обґрунтування логіки творення норм стверджується як одна з основних
для сучасного правознавства. В якості такої логіки пропонується розглядати прак-
тичний силогізм колової (постметафізичної) конструкції правового порівняння. З огля-
ду на те, що логіка правового порівняння і є логікою правотворення, значення сучасно-
го компаративіста є подібним до того, яке мав перегринський претор для творення
римського права.

Ключові слова: перегринський претор, правове порівняння, tertium comparationis,
правова невизначеність, практичний силогізм. 

Ткаченко А. В. Перегринский претор как эпистемологическая модель совре-
менного компаративиста (к вопросу о сравнении как философском мышлении
правовой постметафизики)
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Проблема обоснования логики создания норм утверждается одной из основных для
современного правоведения. В качестве такой логики предлагается рассматривать
практический силлогизм круговой (постметафизической) конструкции правового
сравнения. Ввиду того, что логика правового сравнения и является логикой создания
права, значение современного компаративиста похоже на то, которое имел перегрин-
ский претор для создания римского права. 

Ключевые слова: перегринский претор, правовое сравнение, tertium comparationis,
правовая неопределенность, практический силлогизм. 

Tkachenko O. V. Praetor peregrini as an epistemological model of contemporary
comparative lawyer (toward a question about comparison as a philosophical thinking of
legal postmetaphysic)

Deconstruction of formal logic is discourse of legal epistemology. Circle construction of
legal comparison is instrument of mentioned discourse. Legal comparison logic is logic of
lawmaking. Therefore significance of contemporary comparative lawyer is similar to praetor
peregrini role for the creations of Roman law. 

Key words: Praetor peregrini, legal comparison, tertium comparationis, legal uncertain-
ty, practical syllogism, law-as-philosophy, formal logic, practical syllogism, circle
construction of legal comparison.

Півтора десятиліття нового тисячоліття дають підстави припустити, що
наше століття має не менший потенціал змін і трансформацій, аніж у всіх мож-
ливих вимірах смислу «революційне» ХХ ст. Причому мова може йти не лише
про продовження вже намічених тенденцій, а про нові джерела змін, не про
деталізацію відповідей, а про нові відповіді. Твердження Г. Гегеля про можли-
вість філософії (звичайно, його філософії) бути завершенням історії піддалося
цілковитому переосмисленню. Квінтесенцією, формулою ХХ ст., його спад-
щиною, яку ми зобов’язані прийняти, є усвідомлення того, що якщо філософія
далі продовжуватиме стверджувати себе в якості зберігача незмінних і без-
спірних відповідей, які звільняють нас від необхідності й ризику подальшого
запитування, тоді це дійсно може означати завершення філософії, однак з
таким завершенням зникне і людина, оскільки людина, яка приречена на філо-
софію, що здатна лише до субстанціалізації – зняття дійсності у понятті –
позбавляється екзистенції, стаючи річчю серед речей. Філософія – це мистец-
тво запитування, а не відповідей, причому саме такого запитування, яке здатне
завжди йти за горизонт відповідей. Творення перспективи інтелектуального
споглядання, яке здатне вилучати з неіснуючого нове – це філософське мис-
лення, яке пережило «смерть філософії» у ХХ ст. і з яким ми починаємо нове
тисячоліття, сповнене небезпек. Однак, як говорив М. Гайдеггер, «там де
небезпека, там приховується і те, що рятує».

Подальші міркування мають на меті акцентувати увагу на одній проблемі й
на тих перспективах, які приховує запропонований нами шлях її інтерпретації.
Увагою до цієї проблеми ми вшановуємо пам’ять Г. Кельзена, який, як справ-
жній філософ, не залишив нам відповідей, якими ми могли б бути задоволені,
але який залишив вказівки на питання, осмислення яких і може скеровувати
нас, допомагаючи наповненню нашого правового мислення сучасними і кон-
курентними смислами.
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Йдеться про твердження Г. Кельзена, що правові міркування «per analogi-
am» (за аналогією) не є умовиводами, підкореними формально-логічній моде-
лі доказового силогізму. Іншими словами, при міркуванні за аналогією варто
говорити не про те, що чинність індивідуальної норми суддівського рішення
логічно випливає з чинності позитивної всезагальної норми, натомість – такі
міркування вказують на уповноваження чинним правопорядком судді щодо
створення індивідуальної норми, «котра не відповідає жодній матеріальній,
змістовно визначеній всезагальній правовій нормі»1. Більше того, не існує
жодних заснованих на логіці аргументів, які б могли обмежити суддівський
розсуд й забезпечити апріорну визначеність судових рішень, а отже, і стверди-
ти правові норми як смисли зі стаціонарною семантикою, відповідність своїх
рішень яким начебто і є обов’язком судді й інших осіб, які своєю діяльністю
актуалізують право. Будь-яка концептуалізація феноменів, що обмежують суд-
дівський розсуд (наприклад, таких як «дух закону»), на думку Г. Кельзена,
породжує фікції, які слугують тому, щоб «дотриматися видимості, що суддя у
випадках так званого рішення за аналогією застосовує лише чинне право, тоді
як насправді він створює нове право для кожного конкретного випадку»2. 

Надзвичайно важливим є те, що вказані міркування Г. Кельзена не локалі-
зуються лише у вузькій сфері застосування аналогії як інструменту юридичної
техніки, не є атрибутами останнього, а вказують на будь-яку ситуацію актуалі-
зації права. Про це свідчить його теза правової не(до)визначеност3. Згідно з
нею зумовленість правового рішення нормами вищого ступеня не має (і не
може мати) абсолютного, вичерпного характеру; норма завжди є рамкою / схе-
мою, котра підлягає наповненню за допомогою відповідного акта, а визначе-
ність, що, як уявляється, існує у великій множині юридичних ситуацій та утво-
рює основу традиційної правової теорії (формалізму, догматики), є лише ілю-
зорною. Кожний юридичний акт зумовлений нормою лише певною мірою, а
загалом характеризується невизначеністю, найбільш значущим способом
поводження з якою є суддівський розсуд.

Загалом погоджуючись з міркуваннями Г. Кельзена про невизначеність
права, необхідно проблематизувати констатацію, яку він виводить з такої
невизначеності: «чинність кожної позитивної норми, а отже, й індивідуальної
норми, що відображає суддівське рішення, зумовлена вольовим актом, смис-
лом якого вона є. А цей вольовий акт не може бути продукований шляхом
логічного виведення, тобто операції мислення»4. Така проблематизація, що є
одним із перспективних векторів прикладення інтелектуальних зусиль у пра-
вознавстві, має полягати в обґрунтуванні того, що з невизначеності права з
необхідністю не випливає те, що творення права знаходиться за межами мис-
лення. Навпаки, така невизначеність і уможливлює, вимагає особливого (пра-
вового) мислення і особливої (правової) логіки.

Категоричність констатації Г. Кельзена зумовлена тим, що він ототожнює
неможливість підпорядкування процесу творення права формальній логіці з
позалогічністю (а отже, й алогічністю) такого творення – те, що знаходиться за
межами формальної логіки, знаходиться за межами логіки як такої. А це озна-
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чає, що кельзенівська філософія права, претендуючи на нове бачення правової
реальності, формує таке бачення за допомогою старого і такого, що знаходить-
ся за межами досяжності її рефлексії, логіко-методологічного інструментарію.
Віра в існування «логіки як такої», монологіки як універсальної предметної
сфери формальної логіки залишається для Г. Кельзена апріорним імперативом.

Аналогія закону не є інструментом заповнення прогалин правового регу-
лювання за допомогою існуючої подібної до неврегульованої ситуації норми,
оскільки суддя, нібито звертаючись до подібної норми, насправді створює її. І
взагалі кожне рішення судді є творенням норми, оскільки він неминуче
(до)визначає нормативний зміст тих законодавчих текстів, до яких він зверта-
ється, а отже, кваліфікація – підведення життєвої ситуації до подібної їй норми
– є насправді створенням, а не застосуванням норми. Й у випадку аналогії, й у
разі кваліфікації загалом суддя створює великий засновок силогізму (правову
норму), відмінність якого від висновку силогізму стає сумнівною. 

І аналогія, і кваліфікація традиційною юриспруденцією розглядаються як
способи визначення застосовної до конкретної ситуації норми. При цьому,
застосовність норми є її подібністю цій ситуації. Підведення життєвого
випадку під норму є питанням встановлення подібності цього випадку нор-
мативному припису, який був встановлений для нього. Отже, неможливість
визначеності правових норм і відповідна їй потреба у творенні норм суддею
вказує на неможливість визначення подібності формально-логічними засоба-
ми. А оскільки питанню встановлення подібності актуального нормативному
в формальній логіці присвячений закон виключеного третього, тоді виявляєть-
ся, що невизначеність права означає неможливість підпорядкування процесу
звернення до права закону виключеного третього. 

Закон виключеного третього – дві речі подібні поміж собою, якщо кожна з
них подібна третій – є пірамідою, логічний зміст якої полягає у визначенні
подібності як співвіднесення зі спільним (третім) елементом – tertium
comparationis. Таким третім елементом і мала б бути норма, застосовна до тих
випадків, які і є, в силу застосування до них цієї норми як tertium comparationis,
подібними. Г. Кельзен якраз і заперечив можливість застосування норми без
доповнення її змісту ((до)визначення), а отже, норма не може виступати ter-
tium comparationis, а подібність у праві не може засновуватися на положенні
про норму як виключене третє для випадків її застосування. 

Однак важливість кельзенівських міркувань полягає ще й у тому, що піра-
міда закону виключеного третього лежить в основі не лише традиційного
погляду на відмежування правотворення від правозастосування, а й класично-
го розуміння порівняння, яке також розуміється як співвідношення двох ком-
паранд (порівнювальних елементів) зі спільним для них tertium comparationis.
Тому якщо екстраполювати твердження Г. Кельзена про логічну незаданість
правових норм на конструкцію імплементації закону виключеного третього у
правознавстві в цілому, то виявляється, що правове порівняння, якщо воно не
відповідає формальній логіці, також опиняється за сферою мислення, стаючи
не інтелектуальним, а психічним (вольовим) актом. 
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Формально-логічна конструкція порівняльного висловлювання підлягає
деструкції і є вразливою для критики – під tertium comparationis не може розу-
мітися будь-який наявний правовий чи метаправовий смисл, що «виключає
третє» – охоплює собою порівнювані правопорядки, надаючи їм семантичної
єдності. Однак, як ми вже зазначали5, tertium comparationis може піддаватися
і не формально-логічному витлумаченню, яке відкриває простір не лише ново-
му розумінню правового порівняння, а й постметафізичному правовому мис-
ленню в цілому.

Переосмислення конструкції порівняльного висловлювання відкриває
доступ у сферу логічного, переносить центр уваги на логічне обґрунтування
засади мислення. Таке логічне обґрунтування полягає у ствердженні акта тво-
рення права як логічного мислення. Однак таке логічне мислення є правовим,
змістовним, а не формально-логічним – воно стає результатом побудови пра-
вової онтології на «ніщо», яке завершує епоху метафізики права (в тому числі
у вигляді філософії права) і починає епоху постметафізики права-як-філософії.

Експлікація логіки правового порівняння може здійснюватися за допомо-
гою конструкції «практичного силогізму». Відмінність останнього від доказо-
вого полягає не лише у відсутності необхідного зв’язку між засновками, а й у
тому, що самі засновки мають не математичну, а дискурсивну природу – ство-
рюються самим мисленням – зміст як національного, так і зарубіжного права
залежить від компаративіста. Причому зміст зарубіжного права створюється
ним як «інше» власного права з метою демонстрації розриву, смислової дис-
танції, яку він хоче подолати, приводячи смисли національного права у рух,
піддаючи їх розрізненню. 

Зарубіжне право стає не об’єктом, а конструкцією пізнання власного права,
гносеологічною схемою співвідношення з власним «ніщо» як його чистою
можливістю змін і творення смислової множинності. Трансформація порів-
няльного висловлювання з «піраміди» на «коло» – процедуру виходу за межі
власного права, яка не досягає смислу права зарубіжного, але дає змогу про-
цесуалізувати матерію права власного – є спробою надати синхронічної коно-
тації визначенню М. Гайдеггером філософського дослідження як того, що
«один час ніколи не зможе запозичити з іншого часу»6 – правове порівняння –
це те, що одне право ніколи не зможе запозичити з іншого.

Правове порівняння як логічне мислення уможливлює негативну здатність
права бути надлишковим відносно будь-якого наявного опису, спротив суб-
станціалізації. Постметафізичне «коло» правового порівняння передбачає роз-
гляд tertium comparationis в якості «правового ніщо», а останнє – як простір,
що онтологічно розділяє різні правопорядки, і завдяки такому розділенню
робить їх епістемологічно взаємозалежними. Правове порівняння робить опе-
раційно досяжною пустоту власного права, ту пустоту, яка, за словами
М. Гайдеггера, є «зовсім не відсутність, а творення»7. 

А оскільки стратегією побудови постметафізичних дискурсів є вихід за
«платонівський жест» – конструкції математизації логосу як фундаменту євро-
пейської метафізики – самостійність права в якості такого постметафізичного
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дискурсу передбачає ідентифікацію свого «юридичного» основоположення
правової метафізики – свого «платонівського жесту». Останнім для права став
«edictum perpetuum» 130 р. н.е. – складений для імператора Адріана римським
юристом Сальвієм Юліаном «Вічний едикт», що містив заборону преторам
складати нові формули позовного захисту. З цієї заборони й почався процес
математизації права – зведення правового єства до норм і, як наслідок, інсти-
туціоналізації права. Норма, яка в класичному римському праві розглядалася
виключно у світлі дидактики – узагальнення з метою навчанню праву, як пер-
ший дотик до нього, подальшою європейською юриспруденцією була сприй-
нята як найвищий витвір юридичного генія. Перемога Інституцій (елементар-
ного підручника) над епістемологією преторських формул і є алгоритмом, на
якому була збудована споруда метафізики права.

Повернення (звичайно, лише епістемологічне) правознавства до правової
логіки і аргументації, способу бачення права, яке персоналізував собою пере-
гринський претор*, власне і є концептуалізацією статусу сучасного компара-
тивіста, озброєного інструментарієм постметафізичного правового порівнян-
ня, процедурою права-як-філософії. При цьому, можливо, найбільш важливим
є те, що так само як перегринський претор був дійсним творцем права, так
само і сучасний компаративіст має бути залучений до матерії правового мис-
лення – статус компаративіста/філософа невіддільний від, наприклад, статусу
судді чи іншої особи, яка своєю діяльністю актуалізує право і створює, за тер-
мінологією Г. Кельзена, індивідуальну норму. 

Так само як в епоху метафізики кваліфікація права і його порівняння засно-
вувалися на одній логічній схемі виключення третього, правова постметафізи-
ка не дає можливостей відокремити порівняння права від його творення. Тому
практичний силогізм преторських формул може слугувати логікою творення
норм, повертаючи таке творення до сфери мислення і будучи обґрунтуванням
тези не(до)визначеності права Г. Кельзена. 

Внаслідок всього сказаного не(до)визначеність права є його логікою, яка
полягає у тому, що правове рішення (створення індивідуальної норми) можна
сприймати як наповнення ситуації актуальним (у тому числі й через можли-
вості його реалізації) правовим смислом. Саме тому таке створення є механіз-
мом прирощення правового сущого і має розглядатися з онтичної перспекти-
ви (як сфера правового сущого). А вищі норми і основна (першопочаткова)
норма підлягають розгляду з перспективи онтологічної, як сфера правового
буття, тобто як правове «ніщо» для індивідуальної норми (правового сущого).
Розуміння ієрархії правової нормативності як структурного поєднання онтич-
ного і онтологічного дає змогу розглядати правовий дискурс як творення напе-
ред невизначеного правового сущого (правових рішень) у інтелектуальному
просторі, позбавленому механізму жорсткого диктату і самовідтворення смис-
лів, тобто просторі творчості, нередукованого ризику і відповідальності.
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Отже, «коло» правового порівняння – смислове прирощення правового
сущого шляхом співвіднесення його з правовим «ніщо» – дає змогу логічно
пояснити неминучість творення права в кожному акті його актуалізації.
Подібні міркування про здатність правового порівняння пролити світ на про-
цес творення права висловлював і Р. Сакко, який підкреслював, що структура
правової ситуації як невичерпної й ідіосинкратичної множинності текстів-
формантів – того, що завдяки своєму впливу перманентно формує (але не фік-
сує) норму для кожної конкретної ситуації – може стати зрозумілою лише з
порівняльної перспективи8. 

Основна вимога, яку сучасність адресує правознавству – це необхідність
концептуального забезпечення здатності компаративіста бути для власного
права тим, ким був перегринський претор для римського права. При цьому
логіка постметафізичного кола порівняння не просто стає причетною процесу
творення права, вона стає логікою такого процесу. Фігури компаративіста і
юриста, який у своїй діяльності актуалізує право, постійно розширюючи його
смисл, зливаються. Єдність логіки диктує єдність інструментарію – методів
мислення, які завжди мають можливість не просто транслювати смисли, а й
творити їх – інструментарію права-як-філософії. Фігура претора, яка через два
тисячоліття знов з’являється на горизонті юриспруденції, пред’являючи нам
свої законні права на вирішальне значення для розуміння права, неминуче при-
водить до свого завершення розмежування фігур компаративіста, філософа
права і юриста, поєднуючи їх навколо логіки правового порівняння – чим не
привід для посмішки чеширського кота*?!
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Tkachenko O. V. Praetor peregrini as an epistemological model of contemporary
comparative lawyer (toward a question about comparison as a philosophical thinking of
legal postmetaphysic)

Contemporary jurisprudence has appeared before opportunity and necessity to afford
itself as a sphere of independent methodological thinking, i.e. awareness itself as a project
law-as-philosophy. Justifications of logic of lawmaking are one of the most important ques-
tions within such project. Content of reflection of philosophical nature of law are establish of
algorithm of metaphysic overcoming. Discourse of philosophy-methodological originality of
jurisprudence is demand rethinking of jurisprudence’ own logic. Formality of logical impli-
cation doesn’t ensure legal assertions’ logicality. Legal logic doesn’t separate from discourse:
language and logic are inseparable and thereby law gets logical language. Law-as-philoso-
phy discourse is deconstruction of legal logic. 

Possibilities of displacement of concept tertium comparationis semantic content as tran-
sition from its ontological to epistemological interpretation are showing in the article. Ones
transitions postulated as gnoseological framework of overcoming of metaphysics. Forming of
postmetaphysical legal thinking as independent philosophy discourse supposes recognition of
legal comparison as legal logic. Such logic are proposes to consider practical syllogism of
legal comparison circular (postmetaphysic) construction. Deconstruction of formal logic is
discourse of legal epistemology. Circle construction of legal comparison is instrument of men-
tioned discourse. Legal comparison logic is logic of lawmaking. Therefore significance of
contemporary comparative lawyer is similar to praetor peregrini role for the creations of
Roman law.

Key words: Praetor peregrini, legal comparison, tertium comparationis, legal uncertain-
ty, practical syllogism, law-as-philosophy, formal logic, practical syllogism, circle
construction of legal comparison.

И. С. КРЫВЦОВА,
кандидат юридических наук

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА, КАРТИНА МИРА ПРАВОВЫХ НАУК, 
ПРАВОВАЯ КАРТА МИРА (ЮРИДИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА): 

ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ (НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ)

В статье предпринята попытка анализа содержательной составляющей катего-
рии «научная картина мира», рассмотрения ее структурного ряда, а именно уровней
синтеза научных знаний – общенаучного, междисциплинарного и конкретно-научного,
а также поиска возможности экстраполяции гносеологических установок из общена-
учной картины мира в частнонаучную картину мира, создаваемую на примере право-
вой компаративистики. В результате проведенного исследования стало очевидным,
что организующая роль связи между научной картиной мира и правовой картой мира,
как примера частнонаучной картины мира, принадлежит фундаментальным методо-
логическим принципам (эволюционизм, системность, типологизм, синергетизм и др.).
Конкретизация одного из гносеологических регулятивов – принципа типологизма при-
менительно к правовой карте мира, позволила по-новому взглянуть на основания ее
организации и систематизации знаний о типах права.

Ключевые слова: научная картина мира, правовая компаративистика, правовая
карта мира, методологические принципы, типологизм, тип права.
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Кривцова І. С. Наукова картина світу, картина світу правових наук, правова
карта світу (юридична географія світу): від загального до конкретного (деякі роз-
думи)

У статті зроблена спроба аналізу змістовної складової категорії «наукова карти-
на світу», розгляду її структурного ряду, а саме рівнів синтезу наукових знань – загаль-
нонаукового, міждисциплінарного та конкретно-наукового, а також пошуку можли-
вості екстраполяції гносеологічних установок із загальнонаукової картини світу до
конкретно-наукової картини світу, створюваної на прикладі правової компаративіс-
тики. У результаті проведеного дослідження стало зрозумілим, що організуюча роль
зв’язку між науковою картиною світу і правовою картою світу, як прикладу конкрет-
нонаукової картини світу, належить фундаментальним методологічним принципам
(еволюціонізм, системність, типологізм, синергетизм тощо). Конкретизація одного з
гносеологічних регулятивів – принципу типологізму стосовно правової карти світу,
дала змогу по-новому поглянути на підстави її організації та систематизації знань про
типи права.

Ключові слова: наукова картина світу, правова компаративістика, правова карта
світу, методологічні принципи, типологізм, тип права.

Kryvtsova I. S. Scientific picture of the world, picture of the world of legal sciences,
legal world map (legal geography of the world): from the general to the particular (some
reflections)

In article an attempt of the analysis of a substantial component of the category “scientif-
ic picture of the world”, consideration of its structural row, namely levels of synthesis of sci-
entific knowledge – general scientific, interdisciplinary and specifically scientific, and also
search of possibility of extrapolation of gnoseological installations from a general scientific
picture of the world in the specifically scientific picture of the world created on the example
of a legal komparativistics is made. As a result of the conducted research became obvious that
an organizing role of communication between a scientific picture of the world and the legal
world map as example of a specifically scientific picture of the world belongs to the funda-
mental methodological principles (an evolutionism, systemacity, a typologism, a sinergetizm,
etc). The specification of one of gnoseological regulatives – the principle of typologism in
relation to the legal world map, allowed on new to look at foundations of its organization and
systematization of knowledge of types of the law.

Key words: scientific picture of the world, legal komparativistika, legal world map,
methodological principles, tipologizm, type of the law.

Актуальность заданного названием работы фокуса исследования обуслов-
лена, во-первых, разнообразием подходов к понимаю научной картины мира и
невозможностью их «гносеологической линеаризации», сведения к единой
плоскости интерпретации, во-вторых, явной диспропорцией изысканий не в
пользу анализа конкретнонаучных картин мира, создаваемых социально-гума-
нитарными науками, в частности правовой компаративистикой, и, в-третьих,
односторонним рассмотрением категории «правовая карта мира» как явления
онтологического порядка, минуя поиск гносеологической связи между
научной картиной мира и правовой картой мира, как примера частнонаучной
картины мира.

Многократный интерес к категории «научная картина мира» на онтологи-
ческом, гносеологическом или логико-методологическом уровне проявлялся в
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работах А. В. Кузнецова, А. Н. Чанышева, В. И. Вернадского, В. Н. Михай лов -
ского, Г. Н. Хона, В. С. Степина, В. Ф. Черноволенко, Г. Герца, Е. Д. Бляхера,
И. Я. Лойфмана, М. Планка, М. В. Мостепаненко, П. И. Дышлевого,
Л. В. Яценко и ряда других ученых. Вопрос о природе научной картины мира,
создаваемой правовыми науками, не поднимается в специализированной лите-
ратуре, а если и есть эпизодические исследования «правовой картины мира»,
то они сводятся к рассмотрению совокупности существующих правовых
систем, что уводит от истинного пути поиска образа научной картины мира
правовых наук и подменяет ее категорией правовой компаративистики «пра-
вовая карта мира».

Таким образом, сложившаяся эпистемологическая обстановка определила
цель исследования, которую можно обозначить, как содержательный и струк-
турный анализ категории «научная картина мира», поиск возможности экстра-
поляции гносеологических установок из общенаучной картины мира в част-
нонаучную, создаваемую на примере правовой компаративистики, и уточне-
ние оснований организации и систематизации знаний о типах права в рамках
научной концепции «правовая карта мира». 

Единство в понимании категории «научная картина мира» среди филосо-
фов и теоретиков отсутствует. Научная картина мира рассматривается и как
вид научного знания, и как уровень философской рефлексии, и как промежу-
точный этап «сотрудничества» науки и философии (мировоззрения)1.

Операциональным для данной работы определением научной картины
мира (далее – НКМ) будет рассмотрение ее как синтезирующей системы зна-
ний, вырабатываемой в науке о мире, выражаемой с помощью фундаменталь-
ных принципов, разъясняющих различные формы движения материи. 

Когда мы говорим о синтезе знаний в рамках НКМ, то не имеем в виду
«аморфную сумму представлений, добытых всеми (или многими) науками»2,
речь идет о таком качестве интеграции научных знаний о мире, позволяющем
осуществить переход «от НКМ как образа, модели, наглядной картины к НКМ,
как особой логической форме научного знания»3. При этом роль фундамен-
тальных научных принципов заключается в объединении различных областей
знания о реальном мире (или об определенной области этого мира) в единое
целое, образовывая из этих отдельных областей общую картину4.
М. В. Мостепаненко, рассматривая научную картину мира как объединение
всех знаний данной науки, трактует принципы в виде таких «элементов карти-
ны мира, которые отражают внутренние, определяющие связи между отдель-
ными областями явлений, то есть как общие и существенные стороны данной
картины мира»5.

Очевидно, что обозначенное выше понимание научной картины мира ста-
вит акцент на фундаментальных принципах, которые, по нашему глубокому
убеждению, выполняют организующую роль и при установлении связи между
заявленными в названии работы категориями «научная картина мира», «карти-
на мира правовых наук» и «правовая карта мира (юридическая география
мира)».
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Итак, перейдем к методологическим установкам, направляющим ход раз-
мышлений по заявленой проблеме. 

Научная картина мира – это синтез научных представлений как о живой,
так и неживой природе, поэтому она имеет «двух-ядерное» строение, то есть
включает научные знания естественно-правового характера и научные знания,
характеризующие социальную форму движения материи.   

Естественно-правовая основа НКМ является центром идейной кристалли-
зации последней, «обогащая» ее ценностно-познавательными конструкциями
(принципами), такими как эволюционизм, типологизм, системность, само-
организация и др. При этом указанные методологические принципы могут
быть экстраполированы в постижение неорганической и социальной материи
(в том числе и правовой материи). Основанием гносеологической экстраполя-
ции является создание такой научной картины мира, в которой «переходы
между основными формами движения материи представали бы в качестве
одного непрерывно-каузального исторического ряда»6. Явно, что в рамках
научной картины мира, созданной конкретной научной дисциплиной, и пре-
тендующей на всеобъемлюющий характер, это мало достижимо, здесь скорее
всего речь идет о научно-познавательной интеграции в рамках общенаучной
картины мира (далее – ОНКМ). Тем самым, мы поднимаем вопрос о много-
мерности научной картины мира.

В НКМ отмечается синтез знаний на нескольких уровнях – в пределах
одной науки, смежных наук или всех наук7. Многомерность структурного ряда
научной картины мира обусловлена, на наш взгляд, степенью абстрактности
знаний и связи с мировоззрением на каждом из уровней. Так, общенаучная
картина мира возникает «в ходе обобщения и систематиции частных образов
различных структурных уровней материи, т.е. того, что называют обычно
локальными картинами мира»8. Тогда как частнонаучная (формируемая в рам-
ках одной науки или смежных наук) картина мира формируется в каждой обла-
сти фундаментального знания и представляет собой высшую форму система-
тизации знания в частных науках. Если общенаучная картина мира дает
«целостное изображение очеловеченного мира, освоенного в практике, то
частнонаучные модели, вырастающие из экспериментально-измерительных
операций, призваны высветить лишь какой-то срез реальности, для которого в
картине мира нет образного эквивалента»9.

Развивая идею многомерности НКМ, в свете заявленной проблематики
предложим следующие уровни синтеза научных знаний – общенаучный (соз-
дание ОНКМ как системы общих представлений о природе, включающей в
себя исходные теоретические понятия, принципы и гипотезы, характерные для
определенного этапа в ее развитии, и построенную на основе соответствую-
щих философских знаний и идей10); междисциплинарный (например, в рам-
ках правовых наук – создание картины мира правовых наук как «концептуаль-
ной системы и связанной с ней системы модельных представлений и фунда-
ментальных фактов»11 философско-теоретического, историко-правового,
отраслевого и международно-правового характера) и конкретно-научный (в
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рамках конкретной науки, например, правовой компаративистики – формиро-
вание правовой карты мира как целостного видения предмета исследования
соответствующей науки, «фиксируя его главные системные характеристики
(фундаментальные объекты, их типология, взаимодействие, пространственно-
временные характеристики изучаемой реальности)»12.

Правовая карта мира, как пример конкретно-научной картины мира, созда-
ваемой в рамках науки правовой компаративистики, является обобщенным
образом научных представлений о форме движения правовой материи на опре-
деленном этапе развития правого знания, который формируется на базе фун-
даментальных принципов науки (в том числе носящих и естественноправовой
характер). Речь идет о принципах, способных внести лепту в формирование
картины мира и ориентированых на исследование уникальности и разнообра-
зия объектов любой природы из-за их изоморфизма (структурного, организа-
ционного и функционального подобия). 

Принципы НКМ выступают как предельно общие методологические регу-
лятивы, получающие специфическую интерпретацию в конкретном научном
исследовании. В нашем случае конкретизация образует определенную научно-
исследовательскую программу – формирование правовой карты мира, что
наглядно прослеживается на одном из принципов – принципе типологизма,
экстраполированного из ОНКМ в конкретно-научную картину мира. 

Принцип типологизма ориентирует на исходную гносеологическую уста-
новку о том, что представление о типах или системе типов может быть исполь-
зовано для проникновения в сущность исследуемого объекта. 

При построении правовой карты мира следует иметь в виду, что поиск
законов, посредством которых предполагается дать объяснение существующе-
му разнообразию и сложности правовых явлений, необходимо осуществлять с
учетом принципа типологизма. Методологическая интерпретация типологиз-
ма ориентирует исследователя на выявление единых структурных законов
организации правовой материи и на эффективность использования категории
«тип права». На наш взгляд, при формировании правовой карты мира иссле-
дователь должен исходить именно из «типа права» как категории более содер-
жательной, нежели «семья права» («правовая семья»), так как последняя
является результатом классификации правовой материи с учетом ее общих
черт (внешних признаков!), тогда как «тип права» – результат типологизации
на основе единых структурных законов организации права.

Резюмируем наше исследование терминологическим разъяснением. В
работе используется категория «картина мира», когда речь идет о синтезирую-
щей системе знаний, вырабатываемой в науке о мире, при этом, когда мы рас-
сматриваем конкретно-научный уровень синтеза знаний на примере правовой
компаративистики, то употребляем категорию «карта мира». В чем заключает-
ся отличие? На наш взгляд, «картина» больше говорит о наглядности, тогда как
«карта» – о структурности знания, но при этом обе категории выполняют как
онтологическую (выражение реальной структуры явлений, конструкты кото-
рой отождествляются с существенными свойствами и отношениями эмпири-
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чески наблюдаемых объектов), так и гносеологическую (объяснение и пред-
сказание организации и функционирования явлений) функции.
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ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ПОРІВНЯЛЬНОМУ ПРАВОЗНАВСТВІ

Проаналізовано методологічні можливості концепту локальних цивілізацій та
цивілізаційно-стадіального підходу в порівняльному правознавстві. Наведено авторське
розуміння змісту поняття «цивілізація» як загальнопланетарного руху людства до пра-
вового типу культури та зроблено висновок про можливість виявити місце конкрет-
ного суспільства в шкалі цивілізаційного правового розвитку за допомогою цивілізацій-
но-стадіального підходу.
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Ключові слова: цивілізація, локальна цивілізація, цивілізаційний підхід, правовий та
неправовий типи культури.

Крестовская Н. М. Цивилизационный подход в сравнительном правоведении
Проанализированы методологические возможности концепта локальных цивилиза-

ций и цивилизационно-стадиального подхода в сравнительном правоведении.
Приведены авторское понимание содержания понятия «цивилизация» как общеплане-
тарного движения человечества к правовому типу культуры и сделан вывод о возмож-
ности определить место конкретного общества в шкале цивилизационного правового
развития с помощью цивилизационно-стадиального подхода.

Ключевые слова: цивилизация, локальная цивилизация, цивилизационный подход,
правовой и неправовой типы культуры.

Krestovska N. M. Civilization approach in comparative jurisprudence
Analyzes the methodological capability of the local civilizations’ concept and civilization-

stages approach in comparative jurisprudence. The author’s understanding of term “civiliza-
tion” as planetary movement of mankind to the legal type of culture is given. Concluded that
it is possible through legal civilization-stages approach to identify a specific place of any
society on the scale of civilized development.

Key words: civilization, local civilization, civilization approach, legal and non-legal type
of culture.

Становлення порівняльного правознавства як окремої юридичної науки
зумовлює пошуки не тільки адекватного розуміння його предмета, а й методо-
логії, яка так само важлива для конституювання цього напряму досліджень у
сфері правознавства. Як слушно зауважує Н. В. Варламова, компаративісти
усього світу не відчувають себе пов’язаними власною методологією, а вирі-
шальним критерієм оцінки їх досягнень є практика1. У цій статті зроблена
спроба оцінити один із заявлених порівняльним правознавством методологіч-
них засобів, а саме цивілізаційний підхід, – якраз шляхом перевірки практикою. 

Статистичний аналіз російських даних про захищені дисертації та опублі-
ковані монографії свідчить, що цивілізаційний підхід найчастіше ставав пред-
метом дослідження з боку філософів та політологів. Українським дослідником
О. В. Кресіним цивілізаційний підхід заявлено як тісно пов’язаний з аксіоло-
гічним або ж похідний від нього. Він вважає, що сприйняття компаративісти-
кою теорій локальних цивілізацій та цивілізаційних циклів стало практичним
втіленням аксіологічних підходів2. На його думку, з українських учених най-
більшу увагу концептуалізації аксіологічно-цивілізаційного підходу приділив
Х. Н. Бехруз. Бачення останнього побудовано на критиці марксистського фор-
маційного підходу, який не є універсальним і до того є європоцентричним, тоді
як цивілізаційний підхід дає можливість побачити різноманіття у правовій кар-
тині світу, складає основу для діалогу між носіями різних культур3. 

Про прихильність до цивілізаційного підходу наголошує Л. Р. Сюкіяйнен4.
Натомість В. Є. Чиркін пропонує поєднання формаційного та цивілізаційного
підходів для класифікації правових систем сучасного багатополярного світу5.
Утім, жодний із названих дослідників не аналізує методологічні переваги та

444 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



недоліки цивілізаційного підходу й навіть не описує його, що деякою мірою
зумовлено тим, що описання та пояснення підходу є набагато складнішим, ніж
описання методу.

У зв’язку з цим постає низка питань: 1) у чому полягає власна сутність, або
2) чи можна говорити про значущість цивілізаційного підходу в юриспруден-
ції? 3) чи дає змогу цивілізаційний підхід вирішити основне завдання правової
науки (за умовчанням визнаємо саме науковий характер правових знань), а
саме – виявити і сформулювати закономірності появи та розвитку правових
явищ та процесів? І окреме питання – що він дає компаративістам?

Проблема цивілізаційного підходу в юриспруденції та соціогуманітарних
науках загалом полягає, серед іншого, у невизначеності місця цього засобу в
системі методології. Прикладом цього є стаття вітчизняних дослідників
В. Кампа та Р. Губаня, в якій його послідовно названо цивілізаційним підхо-
дом, цивілізаційним методом, методом цивілізаційного аналізу6, а російський
історик М. М. Морозов, очевидно, втративши надію знайти йому місце в сис-
темі методологічних засобів, визначив його як методологічний напрям, який
забезпечує вивчення процесів формування та функціонування в рамках про-
стору та часу суперетносу комплементарних багатовікових традицій у соці-
альному мисленні та самоорганізації7.

Як уявляється, це все ж підхід, а не метод, зважаючи саме на нерозробле-
ність сталих, прийнятих науковою спільнотою прийомів дослідження та від-
сутність загальновизнаних категорій цього методологічного засобу. Передусім
це стосується категорії цивілізації і є чи не найскладнішим у цивілізаційному
дискурсі. У фундаментальній праці Б. С. Єрасова наведено з десяток типових
інтерпретацій поняття «цивілізація» в її локальному розумінні й надано таку
авторську дефініцію: «Цивілізація – це соціокультурна спільність, що форму-
ється на основі універсальних, тобто надлокальних цінностей, які отримують
відображення в світових релігіях, які складають цілісні системи соціокультур-
ної регуляції, включаючи підсистеми моралі, права, мистецтва, філософії
тощо»8. Це визначення відповідає на деякі питання, але ще більше питань
породжує. Якщо визнавати ідею локальних цивілізацій із запропонованими
критеріями, то як бути з безрелігійними цивілізаціями, наприклад китайською,
існування якої не піддається сумніву жодним з представників цього наукового
напряму?

Нерідко поняття цивілізації використовується як синонім поняття «культу-
ра», тоді як будучи започаткованим діячами Просвітництва, воно означало
протилежність варварству і було, таким чином, парною до останнього катего-
рією, тобто було значно вужчим за змістом, ніж поняття «культура».
Протиставлення цивілізації та варварства ми знаходимо у працях
А. Фергюсона, В. Мірабо, Ж. Кондорсе, Л. Г. Моргана, К. Маркса та
Ф. Енгельса, але найбільш чітко воно представлено у соціальній філософії
Р. Д. Коллінгвуда, де цивілізація є процесом наближення суспільства до іде-
ального стану «цивільності», де важливу роль відіграють стандарти поведінки,
а критеріями цивілізованості виступають закон і порядок, мир і достаток9. На
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розвиток цього розуміння Н. В. Мотрошилова стверджує історичну протяж-
ність станів цивілізованості та варварства та їх зв’язок, коли, з одного боку,
цивілізація виростає з варварства, а з другого – рецидив варварства помітний
та проявляється раз у раз у цивілізованому суспільстві. 

На думку Н. В. Мотрошилової, феномен цивілізації має загальнопланетар-
ний і навіть космічний масштаб, зважаючи на вихід людини за межі Землі.
«Цивілізація – це насамперед загальна назва специфічно людського експери-
менту, тобто історичного розвитку роду Homo sapiens після багатовікового
перехідного етапу, іменованого істориками варварством. … Цивілізація озна-
чає взаємодію... природно-біологічних факторів із соціально-історичними
регулятивами, значення яких зростає у ході розвитку людського роду»10.
Отже, у цього автора цивілізація постає як динамічне явище, властиве усьому
людству, хоча далі зроблено застереження про різні темпи просування окремих
суспільств у процесі цивілізації.

Зазначимо зв’язок терміна «цивілізація» з латинським словом «civilis» –
громадянин, на що звертав увагу Н. Еліас, рівно як і на розуміння цивілізації
як процесу, а культури – як результату11. Цивілізація – це розвинутий стан
людського суспільства, яким досягнуто високий рівень культури, науки, про-
мисловості та урядування. Тобто не кожна культура може бути названа цивілі-
зованою. Саме таке розуміння цивілізації найтісніше пов’язане з правом. Її
серцевина – людина – громадянин – суб’єкт дії. Цивілізація постає як процес
олюднення людини, її ходи від тварини до носія категоричного імперативу, як
процес подолання варварства в собі й у суспільстві в цілому. Н. В. Мотро -
шилова вбачає корінну функцію цивілізації у забезпеченні вільних, що закріп-
люються і юридичними, і моральними нормами, форм спільного буття людей,
і в наданні (в тенденції – загальних) прав, свобод, гарантій, можливостей брати
участь у вирішенні своїх доль і доль нації, країни, світу12.

Важливим є, на нашу думку, планетарний обсяг такого розуміння цивіліза-
ції. Як вказує Н. Еліас, поняття цивілізації певною мірою знімає національні
відмінності, воно підкреслює загальне для всіх людей, або те, що повинно
стати таким на думку особи, яка використовує це поняття13. Світ цивілізації
відкритий всім, хто бажає до нього долучитися. 

Отже, у підсумку ми маємо два напрями розуміння основної категорії циві-
лізаційного підходу, а саме – цивілізації, серед яких, на наше переконання,
більш обґрунтованим та несуперечливим виглядає розуміння цивілізації як
протилежності варварству та позитивного стану культурного розвитку люд-
ства. Між тим цивілізаційний підхід у вітчизняній юриспруденції претендує на
оперування першою з указаних інтерпретацій поняття цивілізації, тобто як
синонімом специфічної локалізованої культури. 

Основними здобутками цивілізаційного підходу вважається визнання
науковою спільнотою різноманітності та рівноцінності правових культур,
подолання європоцентризму та визнання права ціннісно-нормативним регуля-
тором. У правовій компаративістиці з позицій цивілізаційного підходу, на
думку Х. Бехруза, стало можливим вивчення множинності правових реаль-
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ностей, що відображають різноманіття правових явищ. Різноманіття існуючих
правових систем і правових культур ґрунтується на різних правових цінностях
культур і цивілізацій, що існували раніше й існують нині14.

Як уявляється, серед здобутків цивілізаційного підходу є багато правиль-
них і нових висновків, утім, їх правильність та новизна не завжди збіжні. Так,
висновок про різноманіття правових культур є трюїзмом; це ніколи не запере-
чували вчені, попри невикористання ними цивілізаційного підходу. Висновок
про ціннісно-нормативний зміст права є все-таки заслугою ініціаторів впро-
вадження в юриспруденцію аксіологічного підходу. А от висновок про рівно-
цінність правових культур є, на нашу думку, політкоректним, але в науковому
сенсі малопродуктивним, оскільки очевидною є різна «вага» та цінність права
як соціального регулятора у культурах різних суспільств. Натомість більш
обґрунтованою видається думка В. С. Нерсесянца про поділ типів організації
життя людей і, відповідно, типів культур на правові та неправові15. 

Як уявляється, одним із результатів застосування теорії локальних цивілі-
зацій є концепт слов’янського права та слов’янської правової сім’ї, або сім’ї
слов’янського права, який перейшов у сусідній державі на рівень підручника
для студентів і, таким чином, впливає на формування правосвідомості майбут-
ніх юристів. На думку одного з авторів цього концепту В. М. Синюкова,
слов’янська правова сім’я характеризується органічною цілісністю, єдністю
права і держави, зв’язком з православним християнством, приматом колекти-
візму перед індивідуалізмом, антиформалізмом правового мислення, а її про-
відним елементом є російська правова система, сферою впливу якої продовжує
залишатися територія колишнього СРСР16. Думається, що концепт слов’ян-
ської правової сім’ї породжує багато запитань, зокрема, щодо коректності
назви, адже до цієї сім’ї автор включає не лише правові системи слов’янських
держав; незрозумілою також є ознака зв’язку з православ’ям, зважаючи на те,
що значна частина слов’ян не належать до православної конфесії. Як уявля-
ється, відповідь лише на одне запитання, а саме: «Qui prodest?», є очевидною.
Концепт слов’янської правової сім’ї став цеглинкою гібридного російського
імперіалізму, хочеться вірити, без умислу на те його авторів.

На нашу думку, цивілізаційний підхід в юриспруденції матиме набагато
більший науковий потенціал при поверненні до початкового смислу терміна
«цивілізація» як поступального прогресивного руху та до цивілізаційно-стаді-
ального варіанта методологічного підходу в загальнотеоретичній юриспруден-
ції. Це означатиме дослідження розвитку конкретних суспільств на шляху до
правового типу культури, в основі якого лежить ідея загального блага спільно-
ти людей як вільних і рівноправних суб’єктів17. Цивілізація як процес і резуль-
тат являє собою верховенство права в організації людського співжиття.
Віддаючи належне висновку Є. О. Харитонова та О. І. Харитонової про існу-
вання двох традицій права на європейському континенті, західноєвропейської
та східноєвропейської, хотілося б уточнити інший їх висновок про розвиток
права як похідний від культурного розвитку цивілізації18. На нашу думку,
варто розглядати саме цивілізацію як результат правового розвитку.
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Своєю чергою, цивілізаційний підхід у його стадіальному варіанті дає
можливість виявити місце конкретного суспільства в шкалі цивілізаційного і,
відповідно, правового розвитку, а відтак критично осмислити й правильно оці-
нити завдання, які стоять перед суспільством, особливо – перед суспільством
у стані транзиції. Адже очевидним є те, що на шляху цивілізаційного/правово-
го розвитку, користуючись термінологією велоспорту, є лідери, пелотон та аут-
сайдери, статус яких зумовлено безліччю соціально значущих чинників, від
географічного до психологічного. Не виключається, в силу цих різноманітних
факторів, й зворотний рух суспільства на шляху до правової свободи та блага.
Так, безумовним зверненням на криву доріжку від цивілізації і, відповідно, до
неправа, були комуністичний та нацистський соціально-політичні проекти. 

Очевидним є потенціал цивілізаційного підходу в історико-правових
дослідженнях, зокрема, ефективним є застосування діахронного порівняльно-
правового аналізу в сукупності з історико-генетичним методом задля форму-
лювання закономірностей правового розвитку та вироблення його періоди -
зації – crème de la crème історико-правового дослідження.

Що стосується синхронного порівняння, то слід погодитись з висновком
Н. В. Варламової про коригування наших уявлень про можливості його засто-
сування. Якщо йдеться про порівняння регулятивних систем правового та
неправового типів, то порівняння може стосуватися лише «зіставлення специ-
фіки уявлень про право і місця, яке відводиться йому в соціонормативній сис-
темі різних суспільств у контексті притаманних їм особливостей загального
світосприйняття. Порівняльні дослідження на юридико-догматичному (юри-
дико-технічному) рівні можливі тільки в рамках типологічно сумісних право-
вих культур (культур правового типу), а також правових елементів, запозиче-
них у них іншими (неправовими у своїй основі) культурами»19. Так, є можли-
вим порівняння інституту прав людини в системах євроатлантичного та іслам-
ського права, яке значною мірою запозичило цей інститут з Європи, але навряд
чи є сенс намагатися знайти елементи прав людини в системах звичаєвого
права.

Цивілізаційний підхід претендує на входження до методологічного арсена-
лу юридичної науки й порівняльного правознавства зокрема. На сьогодні він
здебільшого використовується в тому його варіанті, що побудований на
визнанні існування локальних цивілізацій. Найбільшою хибою цього підходу
є неоднозначність його основної категорійної одиниці – локальної цивілізації.
Натомість повернення до розуміння цивілізації як найвищого стану розвитку
людства, що передбачає верховенство права та забезпечення прав людини, дає
змогу дослідити розвиток, стадії та результати формування правового типу
культури в різних суспільствах (ці результати можуть як позитивними, так і
негативними). 
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ПРО ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО» 
У СВІТЛІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ 

Можливість ідентифікації національного права розглядається як похідна від розу-
міння правового порівняння як взаємозв’язку правових систем. Заперечується як реля-
тивістське, так і універсалістське розуміння правового порівняння. Ідентичність
національного права пропонується розуміти як його здатність наповнювати себе від-
мінним смислом.

Ключові слова: національне право, ідентичність, правове порівняння, правові уні-
версалії. 

Сапарова А. А. О значении понятия «национальное право» в свете проблемы
правовых заимствований 

Возможность идентификации национального права рассматривается как про-
изводная от понимания правового сравнения в качестве взаимосвязи правовых систем.
Отрицается как релятивистское, так и универсалистское понимание правового
сравнения. Идентичность национального права предлагается понимать в качестве его
способности наполнять себя отличным содержанием.

Ключевые слова: национальное право, идентичность, правовое сравнение, право-
вые универсалии. 

Saparova A. O. About the meaning of notion «national law» in the light of legal bor-
rowing problem
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Possibility of identification of national law is considered as derivative for the under-
standing of legal comparison as a correlation of legal systems. The presentation of borrow-
ings in law as the question of its individuality allowed constituting the epistemological issue
of legal argumentation nature. There are two traditional interpretations of legal comparison
as mimesis. The first interpretation is a cultural thesis according of which law is the form of
expression of outlaw phenomena (e.g. national culture). The second interpretation under-
stands of law as the kind of technical devices. One is free transferable across the border of
national legal systems.

Both relativistic and universalistic understandings of legal comparison are rejected. The
third meaning of legal comparison is stated. Such meaning is not identification of national law
through of universal and unchanged sense. Transformation of legal mimesis sense is the pro-
cedural characteristic of legal identity. Procedural meaning of legal mimesis is universalize
of creation of new senses of law ability. Understanding identity of national law as its ability
of fill itself of different content is proposed. 

Key words: national law, identity, legal comparison, law universals.

Проект майбутнього правознавства і перспективи його подальшого розвит-
ку залежать від усвідомлення, що обмеженість юридичної науки, її компіля-
тивність, нездатність до методологічного реформування значною мірою
зумовлені самоізоляцією фундаментального правознавства від філософських і
наукових досягнень ХХ ст. З огляду на це особливої ваги набуває питання про
можливі способи і зміст оновлення правової теорії під впливом сучасної інте-
лектуальності, а також про перспективний внесок філософії порівняльного
правознавства у таке оновлення.

Заявлена тема передбачає розкриття раціонального механізму поводження
юристів з тим, що вони називають своїм національним правом. Який філософ-
ський смисл криється за цією формулою привласнення й у чому полягає зміст
ставлення до одного права як до свого, а до інших правопорядків як до чужих?
Ці й подібні питання актуалізують дискурс про ідентичність права й інстру-
менти його ідентифікації.

Така актуалізація дає змогу розглядати в якості одного з основних вимірів
впливу філософії ХХ ст. на правознавство необхідність взаємоузгодження
питань «що є національним правом (у чому його ідентичність) і «що таке
порівняння»? На взаємозв’язок порівняння та ідентичності вказували, зокре-
ма, французькі філософи Ф. Лаку-Лабарт і Ж.-Л. Нансі: «Лише міметизм здат-
ний забезпечити ідентичність»1. Раціоналізація дискурсу про ідентичність
права, перетворення національного права з міфу на науковий концепт перед-
бачає осмислення порівняння (мімезису) в якості засобу ідентифікації право-
вої реальності.

У світлі цього варто сприймати важливу тезу італійського компаративіста
М. Гражде: «Правові теорії, пропонуючи загальні поняття права, правової
культури і суспільства, наголошують на повноті та стійкості права, і цим при-
зводять до стереотипів, тоді як істинною проблематикою є питання: що саме
переміщується крізь час і простір»2. Іншими словами, ми не можемо постави-
ти питання про те, чим є наше право, оминаючи питання про взаємозв’язок
правових систем, а отже, і про порівняння.
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Більше того, ці питання не можна навіть розглядати окремо – питання про
правове порівняння охоплює питання про ідентичність права, тоді як питання
про таку ідентичність, яке формулюється окремо від питання про порівняння,
позбавляє правовий дискурс наукового характеру. Про це говорить і німецький
компаративіст Б. Гросфельд: «Навіть якщо відкинути засадниче питання про
те, що ми розуміємо під правом як об’єктом усіх наших зусиль, все одно зали-
шається питання – як можливий переклад і, відповідно, як можливе порівнян-
ня»3.

Тобто неможливість чи безперспективність вирішення онтологічного
питання правознавства про природу права за допомогою наявного інструмен-
тарію філософії права не робить правознавство беззмістовним чи позбавленим
власної філософсько-методологічної проблематики. Йдеться лише про зміну
акцентів, коли чільне місце, звільнене онтологією, посідає епістемологічне
питання про можливість порівняння і його співвідношення з перспективами
правового пізнання загалом. 

Для порівняльного правознавства традиційними є дві інтерпретації право-
вого міметизму. Перша є культуралістською тезою про право як зовнішню
форму існування позаправового (національної культури). Кожне право є лише
виразом мови, культури і традиції. А тому «в кращому випадку з однієї куль-
тури до іншої може переноситися лише позбавлена смислу форма слів»4.

З цього найчастіше робиться такий висновок: «Ми не лише не можемо
мати жодного знання про об’єктивне буття поза контекстом форм його соціо-
культурної даності суб’єктові та інтерсуб’єктивних механізмів смислоутворен-
ня, а й сам зміст поняття буття вже стає невід’ємним від смислових координат
буття людини в світі»5. Отже, питання ідентичності національного права стає
питанням культурних відмінностей між суспільствами.

Друге традиційне розуміння правового міметизму засноване на припущен-
ні, що якщо діяльність не відчуває впливу культури, її здійснення не відрізня-
ється у різних суспільствах. Будь-які варіації проголошуються випадковими,
припускається, що зміна права з метою його уніфікації не потребує значних
зусиль6. Найбільш радикальним висновком з цієї презумпції є «технічна мета-
фора права» – право формулює, обґрунтовує і практично реалізує положення,
зіставні за своєю природою і значенням з високими технологіями, що вирізня-
ють науково-технічний прогрес сучасності7. Іншими словами, заперечення
культурної зумовленості права ототожнюється зі ствердженням його універ-
сальності. 

Ці дві інтерпретації правового порівняння лише поверхово утворюють опо-
зицію релятивності й універсальності права. Насправді ж вони є двома вимі-
рами правового універсалізму. Концепт правової культури не може бути аль-
тернативою правовому універсалізму хоча б тому, що завжди залишається
можливість розуміння самої культури як «зовнішнього, знакового буття уні-
версальних смислів»8. Тим більше що сучасність і є часом «виродження куль-
турної багатоманітності у культурний імперіалізм», коли експлуатується націо-
нально-державна парадигма з властивою їй переконаністю щодо аксіоматичної
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єдності (монізму) культурних символів, спробами «виведення принципу куль-
турної гомогенності на всесвітній рівень»9.

Заперечуючи можливість універсального права, основним методологічним
інструментом порівняльно-правового культуралізму постає універсалістське
розуміння культури. Цілісність і геометричність, які заперечуються на надна-
ціональному рівні, знову актуалізуються на рівні національному. Така актуалі-
зація може бути свідченням архаїчності, оскільки «тією мірою, якою компара-
тивісти розглядають юридичні смисли як прямі наслідки єдиних культурних
контекстів, вони приєднуються до того розуміння культури, яке було відкину-
то принаймні двадцять п’ять років тому… Усі антропологи з 1960-х років від-
кинули розуміння культури як інтегрованого, всезагального цілого. Така пози-
ція щодо єдності культури не дає змоги врахувати роль індивідів у створенні
смислів і, зокрема, не бере до уваги протидіючі тлумачення і погляди всереди-
ні кожної культури. Культура сприймається як герметично запечатана скриня,
а не як плюралістичні й взаємно переплетені спільноти»10.

Однак можливе і третє розуміння правового міметизму, яке б не розгляда-
ло порівняння як інструмент ідентифікації національного права за допомогою
наявного універсального смислу (національної культури чи глобального права
як такого). Таке розуміння виходить з визнання того, що сучасне порівняльне
правознавство змушене відмовитись від оптимістичної гіпотези, яка полягає у
припущенні «можливості отримання компаративістами доступу до концепту-
ального світу іншої правової системи, окрім їх власної»11.

Для такого нового розуміння правового порівняння ключовою є відповідь
на питання: якщо ми не можемо об’єктивно визначати зарубіжне право, як тоді
можливе порівняння з ним? Відповідь на це питання рухається в системі коор-
динат, заданій «метафорою садівника», запропонованою угорським компара-
тивістом Ч. Варгою. Ця метафора вбудовує ідею правового запозичення у
конкретно-історичне розуміння права. Згідно з останнім «правове запозичення
є власним досягненням у відповідь на власні виклики, стає частиною специ-
фічної для нас культури, сприяючи творчому розвитку нашого права та збіль-
шуючи його чутливість до викликів сучасності»12.

Тобто запозичення не повинні заміняти вітчизняний правовий досвід і
творчу енергію правотворення. Вони не є альтернативою самостійному осмис-
ленню і конституюванню власної правової реальності. Змістом трансформації
смислу поняття міметизму – як звернення до минулого чи іншого сучасного
задля конструювання власного сучасного – є процесуалізація ідентичності
права: замість універсалізації смислів йдеться про універсалізацію здатності
до творення права, ставлення до права як до сфери власних зусиль і особливо-
го мислення. При цьому правові запозичення не лише не суперечать вимозі
заохочувати лише самостійний розвиток права як культури, а й є інструмен-
тальним забезпеченням такого самостійного розвитку.

Завершенням пострадянської доби національного права власне і буде подо-
лання правового фетишизму, й перехід до сучасної парадигми правового роз-
витку, для якої інтеграція до європейського правового простору – це не одно-
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разова дія щодо вступу до уніфікованого і систематичного цілого, а мистецтво
балансування між відмінними, навіть більше того, конкуруючими цінностями
та моделями. Змістом мистецтва балансування і є сприяння розвитку специфі-
ки власного права як культури.

Відтак, значення правових запозичень полягає не у трансляції зарубіжної
нормативності у власний правовий простір, а у тому, що, не досягаючи іншо-
го права, ми все ж виходимо за межі власного, і саме завдяки такому «виходу
за межі» наше право дійсно стає нашим – в якості матерії мислення і творчих
зусиль. Правові запозичення є дискурсом ідентичності національного права
саме в якості способу творення власного, відмінного і особливого права. Таке
розуміння правових запозичень має поставити їх в епіцентр філософсько-
методологічної проблематики. Це дасть змогу правознавству уникати і позиції
ствердження іманентної і константної унікальності власного права, й універ-
салістської позиції, згідно з якою однакове право має бути встановлене всюди.
Обидві ці позиції наразі є однаково незадовільними. 

Дискурс правових запозичень вирішує проблему правових універсалій
шляхом виведення останніх з-під диктату уніфікаційних прагнень. Універсалії
позбавляються онтологічного статусу і стають дискурсивними межами право-
вої комунікації, набувають процесуального, регулятивного, а не конститутив-
ного характеру. Універсальною стає сама операція порівняння, а не правовий
смисл, сформований внаслідок її здійснення. 

А оскільки «досвід розуміння виявляється водночас і досвідом конститую-
вання правової реальності»13, правові запозичення і є досвідом розуміння
власного права, розкриття його творчого і неповторного потенціалу смислот-
ворення. Національне право набуває ідентичності не в якості «зберігача» яко-
гось абсолютного смислу, а в якості здобуття і оформлення в дослідницькому
інструментарії здатності бути незалежним від будь-якого наперед встановле-
ного смислу, нередукованої можливості правового смислотворення. 
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ПРАВОВА АДАПТАЦІЯ ЯК ВИД ВЗАЄМОДІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

У статті досліджується концепт «правова адаптація». Встановлюються його
основні риси та сутність. При цьому правова адаптація розуміється як пристосуван-
ня власної правової системи до іншої, аксіологічно близької правової системи. Також
розглядається сукупність видів взаємодії правових систем та їхня ієрархія.
Пропонується іменувати феномен взаємодії правових систем у цілому «правова акуль-
турація» і розрізняти правову акультурацію «по вертикалі» і «по горизонталі».
Називаються умови успішної правової адаптації, якими є: спільні гуманітарні ціннос-
ті, подібність правого світогляду, правової культури, правового менталітету.

Ключові слова: правова адаптація, правові системи, рецепція, взаємодія, запози-
чення, правові трансплантації, правова акультурація.

Харитонов Е. О., Харитонова Е. И. Правовая адаптация как вид взаимодей-
ствия правовых систем

В статье исследуется концепт «правовая адаптация». Устанавливаются его
основные черты и сущность. При этом правовая адаптация понимается как приспо-
собление собственной правовой системы к другой, аксиологически близкой правовой
системе. Также рассматривается совокупность видов взаимодействия правовых
систем и их иерархия. Предлагается именовать феномен взаимодействия правовых
систем в целом «правовая аккультурация» и различать правовую аккультурацию «по
вертикали» и «по горизонтали». Называются условия успешной правовой адаптации,
которыми являются: общие гуманитарные ценности, сходство правого мировоззре-
ния, правовой культуры, правового менталитета.

Ключевые слова: правовая адаптация, правовые системы, рецепция, взаимодей-
ствие, заимствование, правовые трансплантации, правовая аккультурация.

Kharytonov E. O., Kharytonova O. I. Legal adaptation as a mode of interaction of
juridical systems

The article investigates theoretically and practically important issue on determining the
basis and the nature of legal adaptation as one of the types of correlations of legal systems.
In turn it is establishes approaches to understanding the category of “legal adaptation” and
what has to be adopted or adapted.
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The range of research on processes of adaptation is proposed to be extended, that is not
reduced to coordination only “the legislation of Ukraine to the EU legislation”, because law,
as part of the legal system, by its substance is a broad, complex and comprehensive process
that involves adapting of the national concept of law to the concept of the European law. The
article also states that the essence of adaptation of the legal system of Ukraine to the EU legal
system is primarily in the perception by Ukraine the European concept of law in general and
the concept of private law in particular, considering that the last one by its nature and ideol-
ogy is purely an European concept. However, this is not about adapting the national concept
of civil law and provisions of Ukrainian civil legislation to the outlines of the European law.
To facilitate determining the principles of legal adaptation, the provisions of the Draft
Common Frame of Reference (DCFR) must be followed, that will allow to solve a number of
methodological issues. The totality of types of interaction of legal systems and their hierarchy
is also reviewed.

It is proposed to term the phenomenon of interaction of legal systems in general as a
“legal acculturation” and in turn to distinguish between “legal acculturation” “vertical” and
“horizontal”. As the reception is the perception by the following legal systems the elements of
the past systems, the “horizontal” reception is impossible by definition, but a more appropri-
ate is to understand the acculturation as a complex process of mutual influence and the result
of that influence of cultures on one another, or adoption of the phenomenon from one envi-
ronment and introducing it to a different environment.

Key words: legal adaptation, legal system, reception, interaction, borrowing, legal trans-
plantation, legal acculturation.

Хоча правова адаптація є категорією високого рівня абстрактності, однак
сучасні реалії роблять доцільним розгляд пов’язаної з нею проблематики пере-
дусім у контексті завдань, що постають перед Україною в зв’язку з прагненням
інтегрування до Європейського Союзу. Проблема вибору в загальних рисах тут
вирішена, оскільки Україна, як і кожна держава, що прагне стати членом ЄС,
уже зробила свій вибір. Відтак, можливість кореляції правових систем зале-
жить передусім від готовності й здатності нашого суспільства до сприйняття
європейських базових цивілізаційних цінностей (індивідуалізм, права людини,
право приватної власності, свобода договорів, повага до прав іншої особи
тощо), без чого реальний поступ тут є неможливим. Таким чином, постає тео-
ретично і практично важливе питання визначення підґрунтя та характеру зга-
даної кореляції, одним із видів якої є правова адаптація.

Хоча «адаптація» (адаптація законодавства) останнім часом чи не найчас-
тіше згадується поміж видів взаємодії правових систем, однак, попри згадки
про неї у законодавстві та розгляд у низці публікацій1, вона залишається
недостатньо вивченим правовим явищем. Цим зумовлюється головне завдання
нашої статті – визначення змісту концепту «правова адаптація» та встановлен-
ня його місця поміж інших видів взаємодії правових систем. 

Передусім, на нашу думку, слід встановити, як має розумітися категорія
«правова адаптація», що до чого має адаптуватися, тобто «пристосовуватися»
чи, можливо, точніше, «підлаштовуватися». Ознайомлення з тенденцією вико-
ристання відповідної термінології дає підстави для висновку, що у практиці
вітчизняної нормотворчості найчастіше йдеться про «адаптацію законодавства
України до законодавства ЄС». Достатньо згадати хоча б Закон України «Про
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Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу» 2004 р., постанови Кабінету Міністрів України 1998 р.
«Про запровадження механізму адаптації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу», 1999 р. «Про Концепцію адаптації законодавства
України до законодавства ЄС», 2004 р. «Деякі питання адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу» та ін. 

Такий підхід властивий і багатьом науковим публікаціям, у яких йдеться
про «адаптацію законодавства до законодавства»2, хоча часом у другому
випадку поняття законодавства розуміється розширено. Так, аналізуючи інсти-
туційний механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС,
директор Державного департаменту з питань адаптації законодав ства
Міністерства юстиції України О. В. Зеркаль виходить з положень Закону
України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу» 2004 р., згідно з яким адаптація законо-
давства України до законодавства ЄС – це процес приведення законів України
та інших нормативно-правових актів у відповідність з acquis communautaire.
Принагідно уточнюється, що «адаптація законодавства – це не тільки вдоско-
налення існуючого законодавства, а й розробка проектів нормативно-правових
актів з урахуванням «acquis communautaire»3.

Наведена позиція видається цілком адекватною вітчизняній концепції у цій
галузі. Поряд з тим при уважному вивченні у згаданій концепції стають поміт-
ними деякі внутрішні суперечності. Так, попри назву закону, у його тексті
йдеться про «приведення законів України та інших нормативно-правових актів
у відповідність з «acquis communautaire», котре розуміється як правова систе-
ма ЄС, що включає акти законодавства, прийняті в рамках його трьох стовпів,
але не обмежується ними. Крім того, у Стратегії інтеграції України до ЄС
зазначено: «Адаптація законодавства України до законодавства ЄС полягає у
зближенні із сучасною європейською системою права....»4. Таким чином, тут
вже йдеться про адаптацію не лише «законодавства України до законодавства
ЄС», а й «законодавства України до правової системи ЄС» (або ж до «євро-
пейської системи права»). Оскільки поняття «правової системи ЄС» та «євро-
пейської системи права» не характеризуються достатньо повно, то таке «роз-
ширення» створює додаткові труднощі. Тим більше що терміно-поняття
«право» часом у контексті викладу положень про адаптацію правової системи
України до європейського права вживається як практично тотожне з поняттям
«правова система», із залишенням при цьому поза увагою проблеми їх спів-
відношення одне з одним та з категорією «законодавство»5. 

Як видається, названі розбіжності є наслідком того, що при характеристи-
ці права у вітчизняній правовій доктрині все ще переважає позитивістський,
«нормативний» підхід, згідно з яким право звужено розуміється як сукупність
загальнообов’язкових норм, що знаходять відображення і закріплення у зако-
нодавстві. Але не можна ігнорувати те, що забезпечення функціонування сус-
пільства як складної динамічної системи є лише одним із напрямів норматив-
ного регулювання, що здійснюється правом, котре виявляє тут свої соціально-
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політичні властивості. Право, як цивілізаційний феномен, покликане також
бути носієм вищих принципів, фундаментальних цінностей цивілізації, має
реалізувати історичне призначення суспільства, пов’язане зі ствердженням у
ньому сили розуму, високих гуманітарних засад. Таким чином, право не лише
відображає вимоги цивілізації, нормативно об’єктивуючи та реалізуючи їх, але
ще й слугує чинником самовираження особи, її творчості, самозростання6. Під
таким кутом зору право оцінюється як цивілізаційний феномен, що виступає
як елемент соціально-політичного устрою та елемент суспільної свідомості, є
складовою духовного світу людини та її світогляду, відображаючи уявлення
окремих індивідів та суспільства в цілому про статус людини, справедливість,
добро і зло, порушення та поновлення прав, гуманізм і жорстокість тощо.

Розуміючи право таким чином та розглядаючи його як елемент правової
системи, можна зробити висновок, що правова адаптація не має зводитися
лише до узгодження законодавства України із «законодавством ЄС», а є за
своєю сутністю більш широким, складним і всеохопним процесом, що при-
пускає пристосування вітчизняного концепту права до концепту права євро-
пейського.

Методологічним підґрунтям адаптації є принципова сумісність правових
систем, зумовлених належністю до однієї цивілізації, наслідком чого є існу-
вання (прийняття) спільних базових цінностей. Сутність адаптації правової
системи України до правової системи ЄС полягає у сприйнятті Україною євро-
пейської концепції права взагалі та концепції приватного права зокрема, вра-
ховуючи при цьому те, що останнє за походженням та ідеологією є суто євро-
пейським концептом. Водночас, йдеться не про адаптацію «приватного права
України» до «приватного права Європи», а про адаптацію вітчизняної концеп-
ції цивільного права і положень українського цивільного законодавства до
засад європейського права. На такій основі відбувається й адаптація вітчизня-
ного законодавства до європейської концепції права.

Визначенню принципів правової адаптації у такому контексті має сприяти
Draft Common Frame of Reference (далі – DCFR) – науковий «Проект загальної
довідкової схеми» – «Принципів, дефініцій і модельних правил європейського
приватного права»7, за допомогою якого планується вирішити низку методо-
логічно важливих питань. Головним у ідеї DCFR є відмова від прямого (пози-
тивного) регулювання відносин у приватноправовій сфері. Натомість DCFR
розглядається як проект, котрий може надати ідеям європейського приватного
права нове підґрунтя, що підвищує взаєморозуміння і сприяє колективному
обговоренню проблем приватного права в Європі. 

Варто звернути увагу на практично важливий для адаптації принцип збе-
реження культурної та мовної різноманітності, відзначивши гнучку позицію
DCFR: з одного боку, визнається, що у плюралістичному світі, такому як
Європа, збереження культурного та мовного розмаїття є умовою самого існу-
вання Співтовариства. З іншого – враховується, що там, де людське життя має
не тільки культурний, а й функціональний зміст, цей принцип може вступати у
колізію з принципами солідарності, захисту й поліпшення добробуту, а також
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розвитку внутрішнього ринку (прикладом чого, власне, слугує й приватне
право). Врахування зазначених колізій зумовило компромісне вирішення цієї
проблеми, яке виражається в тому, що поряд із включенням до норм деяких
проявів принципу збереження культурної та мовної різноманітності, у них від-
чувається і певне занепокоєння існуванням можливості шкідливого впливу на
внутрішній ринок (і, як наслідок, на добробут європейський громадян та під-
приємців) надмірної різноманітності систем договірного права. У цьому сенсі
мету DCFR вбачають у керівництві для законодавця, завдяки якому сенс євро-
пейського законодавства можна зробити зрозумілим для людей, які отримали
юридичну освіту в умовах різних правопорядків. Значення згаданого занепо-
коєння стає більш зрозумілим коли врахувати, що принцип захисту та поліп-
шення добробуту громадян і підприємців розглядається як такий, що охоплює
всі або майже всі інші принципи. Бо, як підкреслюють автори Проекту, з нього
випливає кінцева мета і сенс існування DCFR. Якщо DCFR не допоможе
поліпшити добробут громадян і підприємців у Європі – нехай опосередковано,
нехай незначно, нехай потрохи, – Проект зазнає невдачі8.

Оскільки адаптація належить до видів взаємодії правових систем, котрі
стали предметом дослідження порівняно нещодавно, далі слід спинитися на
співвідношенні відповідних категорій. Почати видається доцільним з викладу
загального бачення системи такої взаємодії.

Передусім варто зазначити, що коли до початку ХХ ст. увагу правознавців
привертав, головним чином, такий феномен впливу одного права на інше як
рецепція римського права, то у середині ХХ ст. ґрунтовні публікації П. Ко ша -
кера9, в яких підсумовувалося значення римського права для Європи та дово-
дилась наявність у цій галузі кризи, стають поштовхом до пошуку нових
напрямів наукових розвідок. (Варто зазначити, що у Східній Європі, яка потра-
пила під вплив радянської правової доктрини, що заперечувала наступність
соціалістичного права від «права експлуататорського суспільства», досліджен-
ня рецепції римського права, передусім приватного, були «пролонговані»,
досягши піку популярності у пострадянських країнах на межі тисячоліть10). 

У процесі згаданих пошуків парадигми з’ясувалася недостатність дослід-
ження впливу лише однієї правової системи (навіть такої досконалої, як рим-
ське приватне право) на більш пізні. У зв’язку з визнанням цієї обставини при
формуванні концепції взаємодії правових систем постає необхідність вибору
методологічного імперативу в цій галузі: або розширювати зміст концепту
«рецепція» і розглядати рецепції права як кожне запозичення (а не лише з рим-
ського права) у правовій сфері менш розвиненими правовими системами
досягнень більш розвинених систем, або визнавати існування інших, поряд з
рецепцією, видів (форм) взаємодії правових систем.

Як на нашу думку кожен з таких підходів має право на існування. Питання
лише в тому, котрий є більш ефективним і перспективним у сучасних умовах.
Отже, розглянемо їх під таким кутом зору.

Що стосується першого з них, то можна погодитися з оцінкою рецепції як
поширеного випадку впливу однієї правової системи на інші, що забезпечує
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вдосконалення останніх11. Це складне явище, що охоплює процеси наступ-
ності, сприйняття, повторюваності й запозичення правових форм з інших пра-
вових систем внаслідок їхньої історичної та культурної однорідності. Тому
рецепцію важливо сприймати як закономірний процес перенесення, засвоєння,
збереження та використання правовими системами нових елементів12.
Виступаючи формою взаємодії національних правових систем, рецепція є про-
цесом сприйняття і пристосування до умов якоїсь країни права, виробленого в
іншій державі або у попередню історичну епоху (і одним з перших прикладів
тут є рецепція римського права)13. 

Останнє, більш вузьке розуміння сутності рецепції права видається виправ-
даним, оскільки розширення змісту цього концепту тягне порушення правила
«лезо Оккама». Тому термін «рецепція» видається доцільним вживати саме
стосовно випадків відродження елементів минулих правових систем у процесі
історичного розвитку людства. Відповідно у цьому разі має йтися не про «взає-
модію правових систем», а про «наступність права». Такі відродження права
зумовлені особливостями його розвитку як елементу цивілізації, котра є дина-
мічним утворенням, що еволюціонує по висхідній спіралі, зазнаючи на кожно-
му витку останньої переоцінки цінностей, стагнації, відродження та реакції на
відродження. З урахуванням викладеного рецепція права може бути визначена
як його відродження, сприйняття духу, ідей і головних засад та основних поло-
жень права попередніх цивілізацій наступними цивілізаціями на певному етапі
їх розвитку в контексті загального процесу циклічних відроджень. 

Отже, відзначаючи величезну роль рецепції права (зокрема, римського при-
ватного) у вдосконаленні правових систем, забезпеченні за її допомогою
наступності права, разом із тим маємо враховувати, що вона забезпечує зв’язок
між правовими системами лише «по вертикалі» (і лише деякою мірою «по
горизонталі» при похідних рецепціях), а відтак не дає змоги з’ясувати сутність
правової адаптації. 

Зазначена обставина зумовлює доцільність звернення до інших видів
(форм взаємодії правових систем). Однією з категорій, що насамперед привер-
тає тут увагу, є «правова акультурація». Щодо її визначення існують різні
погляди14. Зокрема, правову акультурацію визначають як процес взаємного
впливу правових систем, виокремлюючи при цьому «правове запозичення» як
різновид правової акультурації, що припускає передання і збереження юри-
дичних елементів без жодних змін. Універсальним варіантом акультурації
визнається рецепція, яка має місце при добровільному, а не примусовому
сприйнятті чужої правової культури. Її родовою ознакою є односторонній
характер запозичення, яке відбувається винятково з ініціативи реципієнта.
Пропонується розрізняти два типи рецепції: 1) реципування по горизонталі –
сприйняття правових інститутів одночасно існуючих правових систем; 2) запо-
зичення по вертикалі, при зміні суспільно-економічної формації15.

З таких позицій правова адаптація мала б бути визнаною видом акультура-
ції у вигляді «реципування по горизонталі». Проте у викладеній вище концеп-
ції змішуються різні поняття. Оскільки рецепція є сприйняттям наступними
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правовими системами елементів таких систем, що відійшли в минуле, реци-
піювання «по горизонталі» є неможливим за визначенням. Тому й адаптація не
може бути визнана видом рецепції. Так само не може вона бути простим пра-
вовим запозиченням, оскільки не припускає передачу і збереження юридичних
елементів без жодних змін, чи вважатися юридичною експансією, оскільки
остання (на відміну від адаптації) здійснюється силоміць16. Тому згадаємо про
розуміння акультурації як складного процесу взаємного впливу і результату
впливу культур одна на одну або ж запозичення явища з одного середовища і
впровадження його в інше середовище. Таким чином, акультурація – це процес
запозичення, втілений у засвоєні інновації групою (індивідом, народом), що
запозичує, й адаптації до неї17. У такому розумінні акультурації приваблює
розрізнення «запозичення», втіленого у засвоєнні інновації, й «адаптації».
Враховуючи це, можемо приєднатися до визначення правової акультурації як
універсального поняття, що характеризує його як щеплення однієї правової
системи до іншої18, будь-яке запозичення елементів одних правових систем в
інші (при цьому маємо на увазі, що деякі автори надають перевагу терміно-
поняттю «правові (юридичні) трансплантації»19, позначаючи ним, зазвичай,
кожне запозичення з інших правових систем (але іноді вживаючи у значенні
«один з видів рецепції»20). 

У свою чергу в універсальному понятті акультурації можемо виокремлю-
вати: рецепції, юридичні експансії, прості запозичення, а також правові адап-
тації, котрі, як згадувалося вище, розуміємо як пристосування власної право-
вої системи до іншої, аксіологічно близької, правової системи. Але найбільше
практичне значення з видів (форм) взаємодії правових систем зараз має саме
правова адаптація.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Статья посвящена вопросам становления цивилизационной теории прав человека
как одного из интегральных направлений современной юридической науки. Иссле -
дование современных концепций прав человека, вопросов, связанных с историей и тео-
рией проблемы, опытом других государств, представляется весьма важной и акту-
альной задачей сравнительного правоведения, поэтому такие глобальные для человече-
ства проблемы следует рассматривать в контексте цивилизационного подхода.

Ключевые слова: сравнительное правоведение, цивилизационный подход, цивилиза-
ционная теория прав человека, глобализация.

Саїдов А. Х. Порівняльне правознавство і права людини
Статтю присвячено питанням становлення цивілізаційної теорії прав людини як

одного з інтегральних напрямів сучасної юридичної науки. Дослідження сучасних кон-
цепцій прав людини, питань, пов’язаних з історією та теорією проблеми, досвідом
інших держав, видається доволі важливим і актуальним завданням порівняльного пра-
вознавства, тому такі глобальні для людства проблеми слід розглядати в контексті
цивілізаційного підходу.

Ключові слова: порівняльне правознавство, цивілізаційний підхід, цивілізаційна
теорія прав людини, глобалізація.

461РОЗДІЛ 9 • Порівняльне правознавство: історична ретроспектива…



Saidov A. H. Comparative Law and Human Rights
The article is devoted to the development of human rights theory, it provides a brief review

of the modern literature on the “human rights” subject. A special priority is given to the civ-
ilizational theory of human rights, as one of the integral lines of the modern legal science. A
study of modern concepts of human rights, issues relating to the history and theory of the
issue, to the experience of other states, seems as very important and topical task of compara-
tive law, therefore such issues which are global for humanity should be considered in the con-
text of civilizational approach.

Key words: comparative law, human rights, theory of human rights, civilizational
approach, civilizational theory of human rights, globalization, legal science, methodology,
interdisciplinary studies.

Проблемам прав человека как на национальном, так и на международном
уровне, с одной стороны, а с другой – в сравнительно-правовом, отраслевом и
международно-правовом аспектах, посвящено огромное количество моногра-
фических, учебных работ. Подобная «неограниченность» и «всеохватность»
темы прав человека проистекает от ее обращения к глубинным человеческим
ментальным установкам, лежащим в основе существования всего человече-
ского сообщества. Именно в этом заключается столь огромный и всевозра-
стающий интерес к ней со стороны представителей разных общественных
наук, в том числе компаративистов, которые отталкиваются от человека как
высшей социальной ценности. В советское время работы по правам человека
носили глубоко идеологизированный характер. Социалистический образ
жизни, права, свободы и обязанности граждан, провозглашенные в конститу-
циях 1936 и 1977 гг. объявлялись высшим проявлением гуманизма1. Лишь во
второй половине 80-х годов ХХ в., на волне перестройки, появились первые
работы, свободные от идеологических наслоений2. Начало 90-х годов совпало
с распространением методической литературы и сборников международных
документов по правам человека3.

Становление теории прав человека. Вторая половина 90-х годов ХХ в.
стала поворотным этапом в становлении теории прав человека в Узбекистане
и на постсоветском пространстве в целом. Среди многочисленных работ наи-
более фундаментальной явилась коллективная монография «Общая теория
прав человека»4. В ней комплексно и системно рассмотрены методологиче-
ские проблемы теории прав человека на уровне как общей теории права и
государства, так и отраслевых юридических наук, показано новое и весьма
существенное обстоятельство современной истории – влияние международ-
ных правовых норм о правах человека на изменение и, как правило, расшире-
ние правового статуса личности в современном правовом государстве5. 

В монографии «Права человека как фактор стратегии устойчивого разви-
тия»6 авторы показали значимость правовой нормативности и ее центрально-
го звена – прав и свобод человека – в поддержании стабильности и устойчи-
вости социально-экономических, политико-правовых, национально-культур-
ных, демографических и профессиональных процессов. Концепция устойчи-
вого развития как стратегия выживания человечества рассматривается ныне
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как содержание (суть) нового цивилизационного подхода к выстраиванию
организации общественной жизни7. В книге концепция устойчивого развития
обоснована как мировоззренческая составляющая методологической основы и
новый этап в развитии теории прав человека8. В учебнике «Права человека»9

были показаны предмет и задачи теории прав человека, сущность, генезис,
социальные нормы, назначение, соотношение с правовым и социальным госу-
дарством. На историческо-сравнительном и доктринальном, национальном и
международном материалах раскрыты этапы формирования системы прав и
свобод человека, правовых и институциональных механизмов их защиты,
исследуется природа правового статуса человека и гражданина, структуры
прав человека, их взаимодействия с правом, политикой и нравственностью. 

В начале третьего тысячелетия опубликовано два монографических иссле-
дования – «Права человека: итоги века, тенденции, перспективы»10 и «Права
человека и процессы глобализации современного права»11, которые расшири-
ли проблематику исследования теории прав человека, выйдя за традиционный
круг проблем, связанный по преимуществу с их западной концепцией. В них
применены цивилизационные подходы к правам человека, учитывающие свое-
образие концепций прав человека в исламском мире, азиатских регионах
(Китай, Япония) и традиционных обществах (Индия, Африка), исследованы
состояния прав человека в условиях глобализации, а также проанализированы
проблемы глобализма и регионализма, влияния цивилизационных и социо-
культурных факторов на обеспечение прав человека. Эти книги представляют
собой попытку дать характеристику прав человека в общепланетарном мас-
штабе, рассмотреть вопросы теории прав человека на основе не какой-либо
одной, например, традиционной западной концепции, зачастую выдаваемой за
некий эталон и универсальную теорию, а применительно к сложившимся кон-
цепциям прав человека в разных странах и регионах мира: «Вносятся коррек-
тивы в идею всеобщности и универсальности европейской концепции прав
человека, отмечаются трудности ее приживаемости в иных цивилизациях»12.
В сборнике статей «Право и права человека в условиях глобализации» лейт-
мотивом многих статей является: «Приемлема ли евроцентристская концепция
прав человека в странах различных цивилизаций или нужно искать пути их
взаимопонимания и сближения, преодоления межнациональных конфликтов и
социальной розни?»13.

Таким образом, в области теории прав человека разработана концепция
предмета теории прав человека как юридической дисциплины, основанная на
цивилизационном подходе, обоснована система основных понятий, адекватно
отражающая связи личности с правовым и социальным государством и други-
ми институтами гражданского общества, выявлены закономерности онтологии
и цивилизационные аспекты развития прав человека, а также проблемы влия-
ния процессов глобализации на права человека. 

Цивилизационная теория прав человека – самостоятельное направле-
ние сравнительно-правовых исследований. Современная компаративист-
ская наука уделяет значительное внимание развитию того направления иссле-
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дований, которое получило название «теория прав человека». И хотя споры о
статусе этого направления в системе общественных наук, о круге относящих-
ся к его ведению проблем продолжаются, общепризнанно, что проблематика
прав человека существенно важна для дальнейшего развития всех отраслей
юридической науки. В настоящее время проблемы прав человека в юридиче-
ской науке изучаются в следующих направлениях: во-первых, в рамках общей
теории права и государства, а также других историко-теоретических правовых
наук, в том числе сравнительного правоведения; во-вторых, на уровне отрас-
левых юридических дисциплин; в-третьих, в науке международного права; в-
четвертых, в рамках общей теории прав человека.

Развитие теории прав человека в мировой юридической науке не может не
сопровождаться вопросом: «Как влияет глобализация на развитие прав чело-
века?». Ибо глобализация связана почти со всеми сферами современной соци-
ально-политической и политико-правовой жизни. Эта многоплановость и мно-
гоаспектность глобализации превращает ее в сложный социальный комплекс и
означает, что большинство глобальных проблем современности имеют юриди-
ческий аспект и выступают в значительной мере как проблемы прав человека. 

Что представляет собой сегодня «теория прав человека»? Для юридиче-
ской науки, базирующейся прежде всего на изучении своего национального
права, особенно важно исследование всевозрастающего влияния цивилиза-
ционных и культурных факторов, а также процессов глобализации на права
человека. Следовательно, настало время разработки цивилизационной теории
прав человека.

Цивилизационная теория прав человека, во-первых, позволит обратиться к
изучению таких аспектов прав человека, которые ранее не охватывались про-
блематикой ни юриспруденции, ни других гуманитарных наук. Во-вторых, она
помогает взглянуть под особым углом зрения на ряд традиционных проблем
прав человека с позиции как общетеоретических, так и отраслевых юридиче-
ских наук. В-третьих, она требует разработки новой гуманитарной методоло-
гии изучения теории прав человека.

Современные сравнительно-правовые исследования подтверждают, что ни
одна концепция прав человека не может претендовать на универсальность.
Даже наиболее распространенная западная концепция не является всеобщей
(универсальной). Каждая правовая цивилизация содержит понятия, при помо-
щи которых она выражает свои нормы, причем норма права данной системой
может пониматься по-своему. Опыт правового развития стран Азии и Африки
свидетельствует о том, что западное понимание прав человека не является в
глобальном масштабе единственно возможной юридической моделью.
Сравнительно-правовые исследования способствуют широкому признанию
альтернативных моделей понимания прав человека и позволят юристам и
политикам избавиться от узконормативных представлений европоцентризма в
области теории прав человека.

Все национальные правовые системы и модели понимания прав человека
следует признать равноправными. Сравнительное правоведение сегодня отка-
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зывается от поисков «универсальных путей правового развития», «оптималь-
ных правовых моделей», пригодных везде и всегда. В последнее время осво-
бождение юридических исследований от европоцентристских подходов про-
исходит также благодаря специалистам по теории прав человека, социологии
права и юридической антропологии. Исследования Е. А. Лукашевой,
А. И. Ковлера, Л. Р. Сюкияйнена, М. А. Супатаева, Н. А. Крашенинниковой,
Н. Рулана14  и других позволили ученым-юристам по-новому взглянуть на
права человека и представить современные правовые цивилизации в глобаль-
ном мире: каждая концепция прав человека стала рассматриваться как уни-
кальная ценность.

Таким образом, цивилизационная теория прав человека – одно из само-
стоятельных направлений сравнительно-правовых исследований – стремится
найти нетрадиционные ответы на вызовы современности: правовые, полити-
ческие, экономические, экологические, религиозные, социокультурные,
информационные, нравственные и международные. При этом она выступает
как результат взаимодействия различных правоотношений и диалога мировых
цивилизаций. Основная цель цивилизационной теории прав человека – фор-
мирование нового, глобального юридического консенсуса в понимании прав
человека. 

Перед теорией прав человека встала необходимость разработки новой
гуманитарной парадигмы глобального понимания прав человека с позиции
цивилизационного подхода. Назревшая смена парадигмы в теории прав чело-
века носит глубокий культурно-цивилизационный смысл: она должна показать
методологическую несостоятельность «рационального» европоцентристского
подхода, чрезмерно уповающего на объективные механизмы и недооцениваю-
щего их зависимость от человека как свободного творческого интерпретатора
политико-правовых ролей и правил, которые он может и возвысить, и пере-
черкнуть. Перед цивилизационной теорией прав человека стоит задача: вер-
нуть человеку «юридическому» воодушевление духовно-правовых истин,
вдохнуть в него утерянную веру в единство Справедливости, Закона и
Правосудия. Новая методология теории прав человека призвана отстаивать
высокие духовно-правовые ценности и идеалы различных цивилизаций. На
этом пути цивилизационная теория прав человека призвана использовать
достижения современной антропологии и культурологии, которые уже доби-
лись определенных успехов на пути синтезирования ценностной аутентично-
сти с правовой эффективностью. Необходимо отвергнуть методологический
«европоцентризм», уничижительно относящийся к незападным правовым
системам как «нецивилизованным», окончательно отказаться от установки на
выстраивание одномерной «лестницы правовых систем», где западным право-
вым системам безусловно принадлежит лидирующее место, а также противо-
поставления правовой цивилизации Востока и Запада.

Цивилизационной теории прав человека предстоит по-новому раскрыть
исторический и национальный опыт социокультурной уверенности, который
составляет одну из отличительных черт незападных правовых культур.
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Известно, что все восточные правовые традиции неразрывно связаны с кон-
кретной средой обитания, которая символизирует самобытное правовое вос-
приятие, образ юридического мышления и форму правовой самоорганизации.
В качестве результата укорененности в конкретном правовом пространстве
восточные народы обладают более интимным и детальным знанием своей
окружающей среды, что формирует глубокое внутреннее осознание необходи-
мой и желательной взаимности между юридическим миром и Космосом в
целом.

Цивилизационная теория прав человека призвана обратить особое внима-
ние и на другую, не менее значимую черту правовых культур не-западных
цивилизаций, которая также способна сыграть важную роль в формировании
новой парадигмы современного правового сознания. Речь идет о этикоцент-
ричной, коллективистской доминанте при организации правового гражданско-
го общества. Коллективистские отношения, интенсивность неформального
межличностного общения, влияние общественного мнения, детализированное
и тонкое почитание культурных и правовых традиций, идущих из глубины
веков, – все это способно утвердить новые формы юридического мышления,
ориентированного на высокие духовно-правовые идеалы, в противовес рацио-
нальности западного юридического мировоззрения.

На место деления «современность–традиционность», Восток и Запад как
двух несовместимых форм правовой жизни теория прав человека должна
поставить новое, более широкое представление о непрерывном взаимодей-
ствии между различными концепциями прав человека и юридическими тради-
циями. Юридические традиции в современном глобальном мире не являются
пассивным осадком, который необходимо поскорее искоренить. Напротив,
именно юридический плюрализм и различные правовые традиции способны
стать в процессе глобализации мобилизующей преобразовательной силой,
способной создавать новые формы во взаимодействии различных моделей
понимания прав человека.

Развитие цивилизационной теории прав человека и утверждение новой
гуманитарной методологии в юридической науке способны сделать реаль-
ностью проекты ООН по разработке глобального понимания прав человека.
Впрочем, западная теория прав человека построена в большей мере на обще-
методологических исходных данных и в меньшей мере эмпирическим путем,
на основе обобщения опыта различных цивилизаций. В этом смысле можно
сказать, что методология теории прав человека на сегодня носит в большей
мере дедуктивный, чем индуктивный, характер. С этим связано, видимо, и
отсутствие внимания к методикам и процедурам сравнительно-правовых
исследований, в частности на уровне и в рамках отраслевых юридических
наук по вопросам прав человека.

Сегодня как никогда мировому правовому сообществу необходим новый
глобальный социокультурный и цивилизационый импульс, способный сделать
человечество по-настоящему единым перед лицом глобальных вызовов совре-
менности. Теория прав человека весьма значима для взаимопонимания наро-

466 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



дов и создания лучших правовых форм отношений, складывающихся в меж-
дународном общении. Цивилизационная теория прав человека должна исхо-
дить из презумпции не возможной всемирной унификации понимания прав
человека (как было прежде и сейчас на Западе), а адекватного понимания и
согласования правовых ценностей различных юридических культур. Каждая
концепция прав человека равноправна, уникальна, неповторима и представ-
ляет собой закономерный итог политико-правового развития конкретного
общества. 

Цивилизационная теория прав человека (как и сравнительное правоведе-
ние) призвана и способна давать как собственно научные (теоретически-
познавательные), так и практико-прикладные результаты. Использование
материалов и итогов сравнительно-правовых исследований позволяет теории
прав человека как национального, так и международного права (включая
общие части отраслевых юридических наук) подняться на более широкий уро-
вень обобщений, своевременно объяснять с общегуманистических позиций
новые явления и тенденции в развитии прав человека в современном мире,
оперировать новейшим юридическим материалом, что пока не всегда имеет
место.

В практико-прикладном плане цивилизационная теория прав человека
значима как для правотворческих работ, так и для правоприменительной дея-
тельности. Но ее самый важный практико-прикладной аспект – это использо-
вание данных теории прав человека в законотворческой деятельности, т.е. в
формировании системы законодательства о правах человека. Несомненно
значение теории прав человека для юридического образования, в формирова-
нии культуры прав человека. Наконец, теория прав человека играет весьма
важную роль при изучении международно-правовых проблем, связанных с
развитием новой отрасли современного международного публичного права –
международного права прав человека15. Цивилизационная теория прав чело-
века нуждается в количественном и качественном сдвигах. Речь идет, в част-
ности, об организации международных исследований, на основе которых
может быть создан обобщающий труд под названием «Права человека и циви-
лизация».

Цивилизационная теория прав человека имеет свой, не дублируемый дру-
гими науками предмет, в который входят, в том числе, такие вопросы: достоин-
ство и права человека, их историческая эволюция, политико-правовое обосно-
вание и юридическая природа, глобальные угрозы их существованию и сред-
ства их преодоления, сравнительный анализ уровня их обеспечения, способы
их имплементации в различных государствах, механизм их гарантий. Она
сосредоточивает свое внимание на основополагающих вопросах развития
прав человека в международном и национальном законодательстве, юридиче-
ской практике разных стран мира, при этом исторический переход идет парал-
лельно с изучением генезиса политико-правовых учений о правах человека и
гражданина. Теория прав человека опирается на достижения и данные многих
общественных наук для создания единой концепции, является комплексной
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философско-этической и политико-правовой дисциплиной. Таким образом,
предмет цивилизационной теории права прав человека составляет изучение
проблем прав человека в контексте мировой культуры. Ибо права человека –
это общепризнанная ценность мировой цивилизации.

Центральным объектом изучения цивилизационной теории прав человека
являются права человека во всех их многообразных аспектах: во-первых, как
возможность его свободного развития в обществе и государстве; во-вторых,
как неотъемлемое свойство его личности; в-третьих, как мера возможного
поведения, обеспеченная правовыми и другими социальными нормами; в-чет-
вертых, как средство достижения наиболее существенных личных, материаль-
ных и духовных благ и развития способностей и талантов; в-пятых, как сред-
ство преодоления угроз, создающих опасность существованию человечества.
Теория прав человека изучает также международно-правовые и внутригосу-
дарственные правовые нормы, закрепляющие права человека и устанавливаю-
щие механизмы их реализации. Основная цель изучения теории прав человека
– укрепление общегуманистических и цивилизационных начал в формирова-
нии культуры прав человека. Построение правового государства и процесс
демократизации общества органически связаны с развитием прав и свобод
граждан и усилением их гарантий. Основные задачи цивилизационной теории
прав человека: овладение знаниями о правах человека и гражданина, реализа-
ции и гарантирования этих прав; формирование чувства уважения к человеку,
его правам, чести и достоинству; укрепление правильной ориентации на защи-
ту гражданина от любого беззакония и произвола; формирование культуры
прав человека и демократического мышления. 

1. Бурлацкий Ф. М. Проблемы прав человека в СССР и России (1970–80-е гг. и нача-
ло 90-х гг.). М., 1999; Глушкова С. И. Права человека в России: теория, история, прак-
тика. М., 2004; Рудинский Ф. М. Наука прав человека и проблемы конституционного
права. М., 2006. 2. Карташкин В. А. Права человека в международном и внутригосу-
дарственном праве. М., 1995; Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность.
М., 1991; Права человека в истории человечества и в современном мире. М., 1989.
3. Азаров А. Я. Права человека. Новое знание. М., 1995; Права человека: история, тео-
рия и практика. М., 1995; Права человека: основные международные документы. М.,
1989; Права человека. Сб. универсальных и региональных док-тов / Сост.
Л. Н. Шестаков. М., 1990; Международная защита прав и свобод человека: Сб. док-тов.
М., 1990. 4. Общая теория прав человека / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 1996. 5. Там
само, С. 417-501; Карташкин В. А. Права человека в международном и внутригосу-
дарственном праве. М., 1995. – С. 33-35. 6. Права человека как фактор стратегии устой-
чивого развития / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2000. 7. Урул А. Д. Путь к ноосферу (кон-
цепция выживания и устойчивого развития цивилизации). М., 1993. – С. 12-17;
Раянов Ф. М. Концепция устойчивого развития и российская правовая действитель-
ность // Право и политика. 2004. № 12. – С. 5-10. 8. Права человека: итоги века, тенден-
ции, перспективы / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2002. – С. 35-36. 9. Права человека:
Учебник / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 1999. 10. Права человека: итоги века, тенден-
ции, перспективы / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2002. 11. Права человека и процессы
глобализации современного мира / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2005. 12. Права чело-

468 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



века: итоги века, тенденции, перспективы / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2002. – С. VIII.
13. Раянов Ф. М. Концепция устойчивого развития и российская правовая действитель-
ность // Право и политика. 2004. № 12. – С. 6. 14. Права человека: итоги века, тенден-
ции, перспективы / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2002; Ковлер А. И. Антропология
права: Учебник. М., 2002; Рулан Н. Юридическая антропология: Учебник / Отв. ред.
В. С. Нерсесянц. М., 1999; Сюкияйнен Л. Р. Исламский подход к правам человека:
основные принципы и перспективы сближения с международными стандартами //
Аналитические записки. Права человека и права народа. О положении меньшинств в
странах-членах Совета Европы. М., 2006; Супатаев М. А. Культурология и право. М.,
1998; Крашенинникова Н. А. Права человека в Индии: традиционализм и современность
// Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М.,
2002; и др. 15. Саидов А. Х. Международное право прав человека. М., 2002. 

В. Е. ЧИРКИН,
доктор юридических наук (Российская Федерация) 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: 
ВАРИАНТЫ ТЕРМИНОЛОГИИ

Используя сравнительный, лингвистический методы, контент-анализ, автор рас-
сматривает терминологию, применяемую в британской, французской, немецкой, неко-
торых других конституциях, иных правовых актах, международных документах для
обозначения понятий «правовое государство» и «верховенство права» («господство
права»). Показаны различия в происхождении, содержании и значении этих словосоче-
таний в разных языках, указаны их недостатки и ограничения. Автор рассматривает
определения «верховенства права», данные авторитетными международными органи-
зациями, предлагает уточнения таких определений.

Ключевые слова: верховенство права, юридическая терминология, правовое госу-
дарство, принцип законности, сравнительный анализ. 

Чиркин В. Є. Правова держава і верховенство права: варіанти термінології
Використовуючи порівняльний, лінгвістичний методи, контент-аналіз, автор роз-

глядає термінологію, застосовувану в британській, французькій, німецькій, деяких
інших конституціях, інших правових актах, міжнародних документах для позначення
понять «правова держава» і «верховенство права» («панування права»). Показані від-
мінності в походженні, зміст і значення цих словосполучень у різних мовах, їх недоліки
й обмеження. Автор розглядає визначення верховенства права, дані авторитетними
міжнародними організаціями, пропонує уточнення визначень.

Ключові слова: верховенство права, юридична термінологія, правова держава,
принцип законності, порівняльний аналіз.

Chirkin V.E. Rule of law: options of terminology
The article is based on the study of documentary materials. Although the terminology is

inseparable from content the article discusses mainly terminological side of the phenomena.
Using comparative, linguistic methods, content analysis, the author examines terminology
used in British, French, German, some other constitutions, including the сonstitutions in
Slavic languages, other legal acts, international documents to refer to the concepts of “state
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of law” and “supremacy of law” (sometimes also used the term “rule of law”), showing the
differences in the origin, content and meaning of these phrases in Russian, some other Slavic
languages, and other languages in Western Europe . The article listed the shortcomings of
some terms, limit the content of the rule of law concept by higher legal force of the
Constitution, the constitutionality, legality or the special role of the law in the system of
sources of law. The author examines the definitions of “rule of law”, which given some cred-
ible international organizations, offers clarification of these definitions. 

Key words: the rule of law, rule of law terminology in foreign languages, rechtsstaat, the
principle of legality, comparative approach.

Концепция и практика правового государства неразрывно связана с поня-
тием верховенства права. Это отражают существующие формулировки. В
немецком языке термин «господство права» («Rechtsstaatlichkeit») произведен
от слова «правовое государство» («Rechtsstaat»), во французском языке до сих
пор часто используется перевод с последнего немецкого слова (État de droit), а
в английском языке для обеих этих понятий применяется одно и то же слово-
сочетание – «rule of law». В российской юридической литературе существует
устойчивое представление, что понятие «правовое государство» по своему
содержанию шире понятия «господство права» и поэтому используются раз-
ные термины. Последний – только один их элементов первого, хотя, видимо,
решающий элемент. Среди других элементов правового государства исследо-
ватели называют разные составляющие, в том числе не относящиеся непо-
средственно к правовому государству (власть народа, закрепление в конститу-
ции и осуществление на практике прав человека и гражданина, политический
плюрализм, представительную демократию, разделение властей, должную су -
дебную процедуру, ответственное (перед парламентом) правительство, мест -
ное самоуправление, урегулированность на уровне закона всех основных об -
щественных отношений и др.). Иногда таких элементов называют около десят-
ка и вопрос о необходимом и достаточном продолжает оставаться спорным.

Термин «правовое государство» (в разных словарных обозначениях) теперь
вошел во многие современные демократические конституции на разных кон-
тинентах. В них также всегда присутствует идея верховенства или господства
права (на наш взгляд, эти слова имеют свои оттенки). Однако в конституциях
подавляющего большинства государств мира (в том числе России), в отличие
от словосочетания «правовое государство», нет термина «верховенство
права». Во многих романских языках также нет таких кратких устойчивых
словосочетаний, которые бы полностью отражали содержание формулировки
«верховенство права», используемой в русском и некоторых других славян-
ских языках. В романских языках основное слово, обозначающее с предлога-
ми понятие «верховенство права» это regla, regola, regra (регулирование, прав-
ление, управление). Нередко в таких странах пользуются английским слово-
сочетанием rule of law (правление права), но и оно не адекватно содержанию
«верховенство права». 

Насколько можно судить по переводам, термина, выражающего содержа-
ние формулировки «верховенство права», нет и в конституциях Востока
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(Китая, Японии и др.). В странах Латинской Америки, где обычно принято в
конституциях перечислять основные принципы правового государства, «вер-
ховенство права» (в такой буквальной формулировке) среди них не значится.
Нет в конституциях России и зарубежных стран также термина «господство
права», который иногда используется в российской юридической литературе и
обычно считается аналогом верховенства права. Поэтому то, что сказано ниже
о верховенстве права, в основном относится и к господству права. 

Буквальная формулировка «верховенство права», используется крайне
редко, преимущественно в некоторых балканских государствах, образованных
на постсоциалистическом пространстве (ст. 8 Конституции Македонии
1991 г. – «владееньето на правото»1, ст. 3 Конституции Хорватии 1990 г. –
«vladavina prava»)2, а также в ст. 1 Конституции Белоруссии 1996 г. – «прын-
цып вяршэнства права»3. В них такое положение перечислено наряду с други-
ми «ценностями конституционного строя» (Хорватия), «основными ценностя-
ми республики» (Македония), к которым обычно отнесены права человека,
политический плюрализм, разделение властей и др. В Белоруссии этот прин-
цип содержится в отдельной статье с развивающими его положениями. В
Словакии и Чехии особого термина, однако, видимо, нет, используется термин,
обозначающий также правовое государство (právneho stavu, právního řádu), в
Польше – praworządnośc, что близко к смыслу английского совосочетания. 

В конституциях СССР и советской России формулировка «верховенство
права» никогда не использовалась. В Конституции РФ 1993 г. содержатся поло-
жения о правовом государстве, о высшей юридической силе Конституции (ч. 1
ст. 15), есть идея верховенства права, используется слово «верховенство». В
ч. 2 ст. 4 говорится; «Конституция Российской Федерации и федеральные зако-
ны имеют верховенство на всей территории Российской Федерации». Однако
это слово имеет определенный акцент. Речь идет не о верховенстве права, как
такового, а о верховенстве на всей территории РФ (например, по отношению к
актам субъектов РФ и международным актам) и о верховенстве только
Конституции и законов. В период «парада суверенитетов», когда разрабатыва-
лась и принималась Конституция РФ, этот территориальный акцент, в том
числе на отношения Федерации и ее субъектов, был очень важен.
Определенный ограничительный характер имеет и название конкретных пра-
вовых актов. Правда, иногда слово «закон» имеет обобщающее значение в
смысле всякого нормативного правового акта, но все-таки словосочетания
«верховенство право» в Конституции РФ нет.

В некоторых конституциях говорится только о верховенстве закона (ст. 6
Конституции Армении 1996 г., ч. 2 ст. 1 Конституции Боснии и Герцеговины
1995 г., преамбула Конституции Венесуэлы 1999 г.), высшей юридической силе
конституции (ст. 4 Конституции Казахстана 1995 г.) или о том, что
Конституция является верховным правом государства (Конституция Гаяны
1980 г., Польши 1997 г.). В Португалии среди основных принципов названа
«демократическая законность» (ст. 3 Конституции 1976 г.). В Конституции
Венгрии 2011 г. использована формулировка: «Конституция и законы обяза-
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тельны для всех» (п. 2 ст. Q). Есть и иные положения, обозначающие значи-
мость права и в частности конституции, законов, законности в обществе. 

Такие положения, равно как и названные выше иные положения романских
языков, немецкий термин Rechtsstaatlichkeitр очень важны. Однако, на наш
взгляд, они не включают весь объем значения славянской формулировки «вер-
ховенство права», не выявляют доминирующей роли права в обществе при
регулировании общественных отношений, особого характера такого регулиро-
вания, его обеспечения со стороны публичной (прежде всего суверенной госу-
дарственной) власти и связанности правом деятельности всех институтов
общества, включая само государство. Право верховно по отношению к госу-
дарству, хотя в данном случае существуют и определенные особенности, о
которых мы скажем ниже.

В некоторых важнейших международных документах в различной языко-
вой терминологии применяются неодинаковые формулировки в чем-то похо-
жие на «верховенство права». Во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.
говорится только о верховенстве закона, но уже в Уставе Совета Европы 1949 г.
среди духовных и моральных ценностей наряду со свободой в преамбуле
названо верховенство права (rule of law). Это повторено в Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (в официальных
текстах на других языках использованы иные и совсем разные словосочетания
с учетом языковых особенностей: в немецком языке – der Rechtsstaatlichкeit
(буквально – правовая государственность), во французском – рrééminence du
droit или primauté de droit (буквально – превосходство, главенство права). 

Термины, в чем-то похожие на «верховенство права», есть в документах
ОБСЕ 1989 г., 1991 г. и др.4 В 2004 г. Генеральный секретарь ООН К. Анан сде-
лал доклад о верховенстве права (Doc/5/2004/616/2p/08/2004), используя толь-
ко британскую формулировку. В 2011 г. группа членов Венецианской комиссии
«Демократия через право» подготовила второй доклад в верховенстве права5

(первый доклад, подготовленный другой группой, не был принят комиссией).
О предложенном в нем понятии мы скажем ниже.

Признанного определения этого понятия и после этого доклада не суще-
ствует. Не ясен даже сам его характер. В различных документах верховенство
права (в используемых славянских и иных формулировках) названо идеей,
идеалом, ценностью, принципом, в научных исследованиях – концепцией и
доктриной. Видимо, в зависимости от ситуации это положение может иметь
разный характер. Для международного права это в значительной мере призыв,
обращенный к государствам планеты, он действительно является идеалом. Для
государств, где в конституциях (основных законах) такой формулировки нет,
он – идея, рассредоточенная в различных частных положениях (верховенство
конституции, верховенство закона, законность, требования соблюдения закона
и др.). Там, где это положение закреплено в конституции, верховенство права
(и иные близкие формулировки западных языков) является конституционным
принципом, а при ценностном подходе – важнейшей ценностью. Для научных
исследований верховенство права может стать основной концепцией (для спе-
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циального исследования) или являться исходной концепцией для частных раз-
работок, частных проявлений этого положения в законодательстве, правопри-
менительной практике, правовой идеологии, менталитете народа и т.д.

Как говорилось, в подавляющем большинстве основных законов госу-
дарств нет термина, буквально означающего «верховенство права». Вместо
этого в законодательстве, иногда только в политических документах, в литера-
туре используются три термина и понятия: 1) английский термин rule of law –
буквально «правление права», на русский язык переводится обычно как вер-
ховенство, реже –господство права; 2) немецкий термин Rechtsstaat – правовое
государство, в переводе в таких же словах используется во французском,
испанском, португальском и многих других языках стран мира; 3) законность
(в разных вариантах, иногда – «социалистическая законность»). Слово «закон-
ность» используется также в отдельных документах в сочетании с принципом
«правовое государство». 

Rule of law отражает активное состояние права, его действие. Это понятие
не ограничено государством, как термин «правовое государство» (право дей-
ствует в обществе в целом), хотя в самой Великобритании этот термин принят
в узком толковании знаменитого британского конституционалиста А. Дайси
(1835–1922), который считал этот принцип параллельным второму основному
принципу – суверенитету парламента, и выделял в верховенстве права сле-
дующие составляющие: оно складывается в течение длительного времени
путем судебных прецедентов и юридически проистекает из них; наказание
возможно только на основании понятного людям закона, ориентированного на
будущее; никто не может быть выше закона; правят не люди, а законы (этот
последний элемент был, по нашему мнению, главным в названном толкова-
нии). В британской концепции изначально истоки понятия верховенства права
связывают с Великой хартией вольностей 1215 г. и Биллем о правах 1689 г., но
там этого термина не было, мы не нашли его и сейчас в законах, относимых к
британской Конституции (но составляющими этой Конституции являются
также судебные прецеденты, конвенциональные соглашения и основные выво-
ды трудов выдающихся британских юристов, а там этот термин есть). По
существу, rule of law имеет доктринальное происхождение, он принят в толко-
ваниях. Точное слово «верховенство» в английском языке – это «supremacy» (а
не «rule»). Российские юристы, говоря о законе Act of Supremacy 1534 г., кото-
рый обозначил верховенство англиканской церкви, слово supremacy часто
давали без перевода, так, как слышится, – «акт о супремации».

В большинстве стран, в том числе в России, Франции, Испании,
Швейцарии и др., в конституциях теперь иcпользуется перевод не британско-
го rule of law, a немецкого термина der Rechtsstaat (фр. l� État de droit, исп. legal
del estado, ит. stato giuridico, польск. stan pravny и т. д. – правовое государст-
во). Однако истоки возникновения этих понятий и некоторые их элементы не
совсем одинаковы. Немецкая идея господства права при возникновении была
и теперь связана не с ролью суда (как в Великобритании), а с ролью закона, а
также с немецкой философской традицией государственности, позже – с соци-
альной природой государства, которое издает законы, и с социальным содер-
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жанием законов. Во французской концепции идею верховенства права связы-
вают с борьбой против абсолютизма, событиями революции 1789 г., суверени-
тетом народа и принципом легальности государства, которое легально только
при власти народа. Это относится и к некоторым другим государствам Европы.

В упомянутом выше докладе Венецианской комиссии отмечается, что для
французского языка более точным термином был бы prééminence du droit, а не
État de droit. Выше уже говорилось о различии этих понятий по широте содер-
жания, но есть и иные различия. Представляется, однако, что и prééminence,
возможно, не в полной мере выражает содержание слова «верховенство».
Сложно, конечно, делать какие-то предложения носителям языка, но все же
prééminence – это не верховенство, а, скорее «превосходство», «вышестояние»
(вышестоящий). Смысл понятия «верховенство права» во французском языке,
возможно, лучше передается словосочетанием suprematie (или la supériorité)
de droit. В испанском, итальянском языке верховенство, господство тоже
может обозначаться словом suрrematia и подобным ему (а не reglа, regola).
Есть и иные мнения. 

Немецкий Rechtsstaat («правовое государство») достаточно определенный,
но его терминологический минус заключается в ограниченном характере объ-
екта: он относится только к государству, применение принципа верховенства
права как бы ограничивается понятием государства (Staat). Такая формули-
ровка является узкой, она не вмещает все содержание верховенства (господ-
ства) права (толкование этой формулы в теории и практике Германии,
Австрии, Швейцарии более широкое, но мы тут говорим только о терминоло-
гии). В немецком языке понятие «верховенство» может быть обозначено сло-
вом die Herrschaft, но формулировка die Herrschaft des Recht (буквально: гос-
подство, верховенство права) в конституциях Австрии, Германии и, насколько
мы можем судить, в правовых актах этих стран не используется. В обычной
лексике для понятия верховенства, господства права в Германии, как говори-
лось, используется слово die Rechsstaatlichкeit. Его дают в переводах и оно, как
отмечено выше, использовано в Конвенции 1950 г. 

Иногда используются термины «верховенство закона» или «законность».
Термин «законность» в Конституции РФ теперь не используется, хотя в ч. 2
ст. 15 говорится об обязанности всех соблюдать Конституцию РФ и законы.
Нет его и в законе о прокуратуре РФ 1995 г. (с учетом поправок). В конститу-
циях сохранившихся пяти государств тоталитарного социализма (Вьетнам,
Китай, КНДР, Куба, Лаос) понятие законности, как одно из важнейших, иног-
да используется в разных формулировках, хотя наряду с ним в некоторых из
этих стран в последние годы поправками в конституции включен термин
«социалистическое правовое государство». Принцип законности в связи с дея-
тельностью прокуратуры упоминается и в ст. 124 Конституции Испании
1978 г. наряду с термином «правовое государство» (ст. 1). Термин «закон-
ность», как и «верховенство закона», конечно, имеет важное значение, но он
еще более узок для выражения всего смысла верховенства права, чем правовое
государство (с акцентом на государство). Словосочетание «верховенство
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права» обладает гораздо более широким содержанием, оно относится к обще-
ству в целом, к различным отношениям в нем, которые могут и должны регу-
лироваться правом, а не только к вопросам соблюдения законности. 

Однако и термин «верховенство права» обладает некоторыми недостатка-
ми. Он в определенной мере имеет идеологический, лозунговый характер.
Этот термин недостаточно активен, он не так динамичен, как британский rule
of law, в большей мере отражает состояние, а не действие. С другой стороны,
английское словосочетание имеет свои недостатки: оно не отражает главного:
идеи доминирования, господства. На наш взгляд, пока что лучшего термина,
чем славянский «верховенство права» нет, британское словосочетание по его
точному смыслу, верховенства права не обозначает. 

Попытка выявить основные составляющие в понятии «верховенство
права» (в традиционных формулировках Rechtsstaat, état de droit и rule of law)*

сделана в упомянутом докладе Венецианской комиссии. Выделенные доклад-
чиками признаки верховенства права в основном совпадают с докладом
Генерального секретаря ООН 2004 г. и с определением председателя
Британского института международного и сравнительного права Т. Бингхэма6.
В докладе Венецианской комиссии указаны восемь составляющих этого поня-
тия: (1) открытый доступ к закону (положения которого должны быть понят-
ными и предсказуемыми); (2) вопросы юридических прав должны, как прави-
ло, решаться на основании закона, а не по усмотрению; (3) равенство перед
законом; (4) власть должна осуществляться в соответствии с законом, спра-
ведливо и разумно; (5) права человека должны быть защищены; (6) должны
быть предоставлены средства для урегулирования споров без неоправданных
издержек или отсрочек; (7) суды должны быть справедливыми; и (8) госу-
дарство должно соблюдать свои обязательства в рамках международного и
национального права. Среди этих признаков много верных, но, на наш взгляд,
в такое определение включены некоторые лишние признаки наиболее общего
характера. В результате дается характеристика современного демократическо-
го права и его применения, а не одного из его решающих качеств – верховен-
ства. С другой стороны, названы некоторые частные признаки, но не выделе-
ны отчетливо некоторые элементы, которые являются квалифицирующими
для явления верховенства. 

Намечая основные признаки понятия «верховенство права», на наш взгляд,
важно сразу отсечь очень важные, но общие характеристики права, частные
признаки и сконцентрировать внимание на том, что выражает суть отношений
верховенства. Такая суть выражается, видимо, в следующем: 1) право закреп-
ляет (прежде всего в конституциях) основы общественного, государственного
строя и правового положения личности, на этой базе развиваются (должны
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права неточно. Поэтому справедливо докладчик Венецианской комиссии предложил
вместо état de droit использовать prééminence de droit, хотя и это, как говорилось выше,
недостаточно точно отражает идею верховенства права.



развиваться) все другие отношения в обществе; 2) право в итоге от имени суве-
ренной публичной власти – государственной власти, а в конечном счете от
имени власти народа, общества устанавливает общественно значимые воз-
можности, субъективные права-притязания и долженствование, оно регулиру-
ет (стимулирует, поощряет, ограничивает, запрещает и др.) все основные отно-
шения в обществе, которые должны быть урегулированы и поддаются право-
вому регулированию; 3) право определяет меру регулирования, осуществляе-
мого другими властями в обществе (например, общественной властью добро-
вольных объединений в отношении их членов или персональной родительской
властью в семье); 4) верховенство права означает связанность правом поведе-
ния и деятельности всех физических и юридических лиц, объединений,
сообществ, органов государства и самого государства. 

Последнее не всегда учитывается исследователями. Например, Ф. Амон и
М. Тропе, хотя и признают, что государство «должно действовать в системе
права», одновременно замечают, что государство имеет свою волю, независи-
мую от права7. На наш взгляд, этот вопрос в российской науке давно решен:
да, государство имеет свою волю, но оно выразило ее в актах права, и они свя-
зывают и издавшее их государство.

1. Bingham T. The Rule of Law. – L., 2010. 2. Ustav Republike Hrvatske 1990
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.appszoom.com/android_applications/ref-
erence/ustav-republike-hrvatske_fuixw.html. 3. Канстытуцыя Рэспубликi Беларусь
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pravo.by/main. aspx?guid= 2111.
4. Нурумов Д. Верховенство права – это система правления, где власть ограничена пра-
вом // Юрист. – 2008. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journal.
zakon.kz/203436-verkhovenstvo-prava-jeto-sistema.html. 5. Доклад о верховенстве права,
утвержденный Венецианской комиссией на 86-й пленарной сессии (Венеция,
25-26 марта 2011 г.). Исследование № 512/2009 [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)
003rev-rus. 6. Bingham T. The Rule of Law. – L., 2010.7. Hamon F., Troper M. Droit
constitutionnel. – P., 2007. – Р. 79. 
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СЛАВЯНСКИЙ ПОДХОД К ИДЕНТИФИКАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ: PRO И СONTRA

В статье дается анализ славянского подхода к идентификации российской правовой
системы. В качестве одних из предтеч данного социально-правового направления в юри-
дической компаративистики авторы статьи называют такое течение политико-пра-
вовой мысли как евразийство. В статье делается вывод о том, что к безусловным
заслугам представленного направления следует относить его ориентацию на пре-
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емственный характер развития правовой системы. С другой стороны, столь катего-
ричные выводы, к которым приходят представители славянского подхода в российской
юридической науке: «юридический мир русского человека прямо противопоставлен юри-
дическому миру западного человека», – вряд ли можно считать объективно дан ными.

Ключевые слова: классификация правовых систем, правовая семья, славянское
право, евразийство.

Батлер У. Е., Захарова М. В. Слов’янський підхід до ідентифікації російської
правової системи: pro і contra

У статті дається аналіз слов’янського підходу до ідентифікації російської право-
вої системи. В якості одних з предтеч цього соціально-правового напряму в юридичній
компаративістиці автори статті називають таку течію політико-правової думки як
євразійство. У статті робиться висновок про те, що до безумовних заслуг представ-
леного напряму слід віднести його орієнтацію на спадкоємний характер розвитку пра-
вової системи. З іншого боку, настільки категоричні висновки, яких доходять пред-
ставники слов’янського підходу в російській юридичній науці: «юридичний світ росій-
ської людини прямо протиставлений юридичному світу західної людини», – навряд чи
можна вважати об’єктивно даними.

Ключові слова: класифікація правових систем, правова сім’я, слов’янське право,
євразійство.

Buler W. E., Zaharova M. V. Slavonic approach to the Russian legal system identifi-
cation: pro et contra

The article analyses the Slavonic approach to identification of the Russian legal system.
The authors of the article name Eurasianism as one of precursors of this social-law school in
comparative-legal science. Several key points make representatives of Eurasianism close to
supporters of the Slavonic approach to evaluation of the Russian legal system: 1) pro-
Christian approach to evaluation of law and state; 2) admission of the fact that in correlation
of “individual” and “collective” principles of construction of a legal system Russian man is
distinct from the Western one that prefers the “individual” principle. 

The authors conclude that among absolute merits of this school of legal science is its com-
mitment to the successive character of development of the legal system. On the other hand
peremptory conclusions made by representatives of the pro-Slavonic approach in the Russian
legcal science such as “the legal world of Russian man is set against the legal world of
Western man” could hardly be considered to be objective data. History of the Russian state
and evolution of the Russian civil society were always closely connected with development of
the Western culture, peoples and states. Contraposition of these two worlds as well as their
complete identification are equally incorrect in the opinion of the authors of the article.

Key words: classification of legal systems, family of legal systems, Slavonic law,
Eurasianism.

Российское право и российская правовая система продолжают искать свое
место в созвездии мировых правовых систем. В XIX и начале XX в., когда
современное сравнительное правоведение только формировалось, Россия и ее
правовая система были практически не известны европейским компаративи-
стам и автоматически были отнесены к правовым системам континентальной
Европы. 

Распад бывшего Советского Союза (1922–1991 гг.) и его правовой системы
(1917–1991 гг.) и последующее возрождение Российского государства продол-
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жают задавать иной ракурс спорам компаративистов, порожденным русскими
революциями 1917 г. Февральская революция 1917 г. положила конец россий-
ской монархии, Октябрьская революция 1917 г. прекратила деятельность коа-
лиционного Временного Правительства, которое пришло ей на смену.
Советское право, основываясь на идеологических аксиомах, претендовало на
уникальное место среди всех современных и прекративших свое существова-
ние правовых систем. В то время как большевики в основном считали “право”
частью советского общественного порядка вне зависимости от его оконча-
тельного предназначения, претензия на уникальность бросала вызов классиче-
ским классификациям правовых систем или семей правовых систем. 

Однако и до образования СССР, и после его краха одним из возможных
подходов к проблеме оценки российского права стало так называемое просла-
вянское направление. Каковы же его истоки (I) и современные пролонга-
ции (II)?

I. Сравнительное исследование славянских правовых систем началось в
XIX в. в странах Восточной Европы и впоследствии стало известно запад-
ноевропейским компаративистам*. Первооткрывателем стал польский право-
вед В. А. Мацейовский, который опубликовал четырехтомную историю сла-
вянских законодательств в 1832–1835 гг. Эта работа должна была показать, что
в Европе в дополнение к римскому и германскому есть законодательство,
отличное по своему образованию и оригинальное по своему развитию – сла-
вянское1. Оперативный перевод данной работы на немецкий язык сделал ее
доступной для европейской аудитории. 

В Российской империи русские и украинские правоведы выработали свой
собственный подход. Н. Д. Иванишев убедительно доказал, что российское
уголовное законодательство может быть осмыслено только основываясь на
славянском законодательстве в целом. Возникла национальная школа славян-
ского права, что привело к убеждению, что русское средневековое право долж-
но изучаться путем его сравнения с правом других славянских народов.
M. Ф. Владимирский-Буданов, Ф. И. Леонтович, И. M. Собестьянский,
Б. Богишич, Ф. В. Тарановский и другие ученые были активными сторонника-
ми и последователями постулата, согласно которому славянское право следует
изучать в сравнении с другими правовыми традициями, но в отдельности от
них2.

В своих Ильчестерских лекциях в Кембриджском университете в 1900 г.
Ф. Ф. Зигель, профессор Варшавского университета, предположил, что сла-
вянское право – это право сельского населения и, так как славянские народы
жили в соответствии со своими старинными обычаями, которые сохранялись

478 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27

* Среди западных компаративистов, которые отдавали должное славянскому праву,
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1880 гг., которые потом вошли в его сборник «Études d’histoire de droit» (1889; 2-е изд.,
1908), позднее появившейся на русском языке: Дарест Р. Исследования по истории
права. – М., 2012.



благодаря традиции, оно ближе к английскому и американскому праву, чем к
праву континентальной Европы. С этой точки зрения нормы славянского права
в большей степени независимы от римского и канонического права, чем евро-
пейские. Славяне сами выработали свои правовые нормы. Безусловное и
значительное влияние иностранных идей сводилось к идеям и не затрагивало
сами нормы3.

II. Евразийское направление получило максимальные точки интеллекту-
ального всплеска в России дважды – в начале и в конце ХХ в. И в первом, и во
втором случаях речь шла о прохождении российской правовой системой точек
бифуркационного излома и остром поиске в связи с этим истинной идентич-
ности. У истоков евразийства стояли Н. Н. Алексееев, П. Н. Савицкий,
Н. С. Трубецкой, Г. В. Флоровский и др. Получила широкое распространение
следующая декларация евразийцев: «Русские люди и люди народов
«Российского мира» не суть ни европейцы, ни азиаты. Сливаясь с родною и
окружающей нас стихией культуры – мы не стыдимся признать себя евразий-
цами»4. 

Несколько ключевых тезисов роднит евразийцев с представителями сла-
вянского подхода к классификации российской правовой системы.

1. В славянском праве «христианские ценности находят свое наиболее пол-
ное воплощение»*.5 У евразийцев мы можем найти следующие высказывания
на этот счет: «Процесс общественного строительства, развитие права и госу-
дарства, их стремление к воцерковлению общественной жизни мы не вправе
рассматривать с точки зрения земного, человеческого совершенства и земной,
человеческой гармонии. …Не естественным развитием человеческих отноше-
ний, а их чудесным, катастрофой и спасением мира мыслится в русских рели-
гиозно-философских инспирациях разрешение социальных противоречий…
Точка зрения, с которой рассматривается общественный прогресс, характери-
зуется не ожиданием грядущего рая на земле, не стремлением достичь безза-
ботной и спокойной жизни и не верой в бесконечный прогресс человечества, а
руководится сознанием неизбежного конца света и особенно утверждением в
упадке всех дел человеческих, опирающихся на желание добиться земного рая
и обустроиться без Бога, только силой человеческого ума»6.

2. Ключевой идей евразийства также становится идея «Русской правды».
Н. Н. Алексеeв в данной связи писал: «С тех пор как русские люди соприкос-
нулись с западным просвещением и стали искать жизненной правды, шествуя
по западным путям, они забыли об идеале личного совершенствования, испо-
ведуемом лучшими людьми старой, православной России. … хорошим чело-
века делает не «зачисление» в класс, а внутренняя работа над собой, след-
ствиями которой будет любовь человека к другим людям, желание им добра и
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ляет правовые системы христианской традиции.



правды … И, наконец, возвращение к старой московской «правде» реши тельно
должно изменить и отношение русского человека к государству 7.

Такое отношение к государству евразийцы связывали с конструкцией «обя-
зательственного государства». Философия евразийцев базировалась на проти-
вопоставлении органицистского, холистского подхода к обществу и истории,
характерного для Востока, и подхода механицистского, «атомарного», «инди-
видуалистического», «контрактного», характерного для Запада. С иронией
Н. Н. Алексеев указывает на тот факт, что под «Общей теорией права» запад-
ные юристы понимают «общую теорию западного права», оставляя вне сферы
рассмотрения все альтернативные юридические модели, которые, однако, рас-
пространены и до сих пор среди народов, составляющих большую часть чело-
вечества, а кроме того, существовавшие и на самом Западе в иные исторически
эпохи. Но что же противостоит концепции права в альтернативных социальных
моделях? Концепция обязанности. Приводя в пример социальную историю
Руси, Н. Н. Алексеев употребляет старый термин «тягловое государство» –
строящееся на принципах доминирования обязанностей. В наиболее чистой
форме такая «тягловая система» вообще не знает и не признает никаких прав,
но повсюду утверждает только обязанности. Это вытекает из философской
установки традиционного общества, которая рассматривает индивидуума как
часть целого, несамостоятельную и несамодостаточную проекцию на единич-
ное всеобщего. Отсюда индивидуум предста вляется лишь частичкой единого
целого – церкви, государства, народа, нации, общины. Это – общинный прин-
цип, принцип предшествования общего в формировании целого.

Фактически возникает две возможные теории права. В одной фигурируют
индивидуумы как частное и договорное сообщество, как продукт связей част-
ного. Соотношение между ними и индивидуумов между собой и составляет
содержание права, как его понимает Запад. Предельным выражением такой
конструкции является теория «правового государства» и «прав человека» (это
последнее вообще не предполагает государства, которое в данном случае
можно заменить какой-то иной формой ассоциации, что приводит к современ-
ным теориям «мондиализма», «мирового правительства» и т.д.).

Вторая теория права имеет дело не с индивидуумами («неделимыми»), но
с персонами, личностями, так как термин «персона» на греческом означает
«маска» и применяется для характеристики участников трагедии. Русское
«личность» – этимологическая калька с греческого, и означает оно более
«функцию» и «роль», «маску», а не самостоятельную и суверенную, автоном-
ную единицу. Эти личности-маски являются дискретными формами выраже-
ния единого – общины, народа, государства. Они выполняют «тягловую функ-
цию», «тянут» лямку общественного бытия, которая так тяжела именно пото-
му, что речь идет об операции со всеобщим, целостным, единым.
Общественное поле каждой личности в «тягловом государстве» заведомо
сопряжено с полнотой весомой онтологии. Здесь все служат всему, осуществ-
ляя роль, заданную целым и имея в качестве награды онтологическую посто-
янную перспективу полноценного соучастия в этом целом, возможность
неограниченного черпания из этого целого бытийных сил и душевного покоя.
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Не является исключением в «тягловом государстве» и сам суверен, васи-
левс, тот, кто является носителем права по преимуществу в западной концеп-
ции задолго до Просвещения и либерализма. Евразийский царь, царь органи-
цистского общества – такая же персона, маска, такая же тягловая фигура, как
и все остальные. Он служитель общего бытия, а следовательно, он первый, кто
чувствует на себе все бремя онтологического служения. Царь более обязан,
чем все его подданные. Он лично ответствен за бесперебойное функциониро-
вание всех остальных личностей. Он – не собиратель тягловой дани, а над-
смотрщик, «епископ» общего бытийного предприятия, которое ему поручено
чем-то высшим, нежели он сам, в отношении чего сам он – лишь маска и роль,
функция и служитель.

II. В постсоветской России сторонником евразийского и славянофильского
направления в юриспруденции стал В. Н. Синюков. Также как его предше-
ственники на идеологическом фронте юриспруденции, евразийцы первой
волны, он настаивал на идентичном и внерецептивном пути развития россий-
ской правовой системы. 

Во многом роднит Синюкова с евразийцами первой волны и признание им
следующих ключевых доктринально-правовых блоков. 1. Правовая система
России принадлежит к самостоятельному типу (виду) правовой культуры
(цивилизации), основанному на аутентичном характере национального право-
вого уклада. 2. В вопросах соотношения «индивидуального» и «коллективно-
го» как принципов построения правовой системы русский человек в отличие
от западного отдает предпочтение первой из названых первооснов. 3. Основой
национальной правовой традиции выступает присущий российской культуре
тип правовой идентификации социальных явлений – процесс социоправового
отождествления знаковых, поведенческих, институционных элементов обще-
ственных отношений. 4. Кризис правовой системы обусловлен распадом преж-
него правового пространства, отторжением чуждой нашему правовому созна-
нию системы жизнеустройства и организации правопорядка и обращением к
сугубо западным политико-правовым ценностям8. 

Ключевым положением теоретико-методологичесской конструкции в оцен-
ке российской правовой системы, на наш взгляд, стало выдвижение им идеи
«славянской правовой семьи». Ставя перед собой и читателем его монографи-
ческого исследования такие вопросы как: есть ли в сложившемся правовом
укладе России элементы, позволяющие говорить о его культурно-историче-
ском регулятивном своеобразии; есть ли какая-то собственная логика в право-
вом пути России; нужна ли России типологически самостоятельная правовая
система, Синюков безоговорочно дает на них положительные ответы. 

Также во многом продолжателями евразийского и славянофильского
направления в юриспруденции стали отдельные представители ростовской и
саратовской юридических школ: А. И. Овчинников, Ю. Ю. Витютнев,
P. C. Байниязов. Ключевой категорией в оценке российской правовой системы
для указанных авторов стал правовой менталитет. Как подчеркивает
Р. С. Байниязов, «каждая национальная правовая система обладает только ей
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присущим правовым менталитетом, правосознанием, стилем юридического
мышления. Данная специфика складывается не сразу, а возникает историче-
ски, эволюционно, в ходе длительного правокультурного развития.
…Юридическая «самость» общества в первую очередь определяется собст-
венным способом правового осознания и переживания, особенным характером
мыслительной, творческой деятельности его разума. В правовом мышлении
происходит сложнейший психологический процесс осмысления, интерпрета-
ции, мысленного моделирования юридической жизни общества»9.
Юридический менталитет российского общества, по его мнению, отличался
небрежным, отрицательным отношением к праву, чрезвычайной политизиро-
ванностью; также российско-правовой ментальности органично присущ эта-
тизм, о чем свидетельствует вся история России.

А. И. Овчинников в данной связи подчеркивает: «Правовой менталитет
каждого народа, или исторически сложившаяся матрица типизации юридиче-
ски значимого поведения и правовых оценок, схема смыслопостроений, до
конца не уловимая в рефлексии, порождает свое самобытное правопонимание
и правовое мышление, этнокультурный смысл права. Русский национальный
правовой менталитет лежит в основе евразийского правопонимания и право-
вого мышления, основными признаками которых являются: ценностно-рацио-
нальный характер легитимации правопорядка и отрицание юридического фор-
мализма; доминирование общественных идеалов и ценностей над личными;
обостренное восприятие социальной справедливости; потребность в госу-
дарственно-правовом патернализме; неприятие ценностного релятивизма в
государственно-правовой идеологии; харизматическая легитимация верховной
власти. Самобытность российского правового мышления несовместима с нео-
либеральной доктриной универсального правопорядка и унификацией права
по принципу однополярной глобализации»10.

Также важно отметить, что современные представители данного направле-
ния в юриспруденции, действуя от противного, то есть отвечая на вопрос
«почему российскую правовую систему не следует относить к континенталь-
но-европейскому правовому сообществу», обратили внимание, на наш взгляд,
на интересные эмпирические примеры, связанные с проблемой имплемента-
ции на российскую социальную почву зарубежных правовых институтов. В
частности, они обратили внимание на то, что ряд западных правовых институ-
тов (например, институт брачного договора*) не нашли своего практического
применения на российской почве в силу их отторжения социальной средой.
Виной тому – резкое неприятие русским человеком прагматических, меркан-
тилистских правовых установок западного человека. 

Итак, как видим, представленный компаративный подход имеет довольно
стройную доктринальную систему. Но имеет ли он реальные эмпирические
основания? Смог ли он действительно стать оплотом российской государст-
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венности и правопорядка? Или его идеологи так и остались философами-бан-
кротами, на политико-правовых счетах которых на Родине нет одобрения
народного и поддержки государственной? С одной стороны, убедительными
представляются выводы представителей данного направления о специфике
ценностной составляющей российской правовой системы и российского юри-
дического менталитета. Во многом эти детерминанты кроются в географиче-
ском положении России. Н. С. Булгаков писал о том, что континентальность
климата (амплитуда температуры в Оймяконе доходит до 104 °С), вероятно,
повинна в том, что русский характер такой противоречивый; жажда абсолют-
ной свободы и рабская покорность, религиозность и атеизм – эти свойства рус-
ского менталитета непонятны европейцу, создают России ореол таинственно-
сти, загадочности, непостижимости. Также весьма примечательно в контексте
развития географических детерминант, влияющих на менталитет русского
народа, представить высказывание Н. А. Бердяеева: «Русская душа ушиблена
ширью». И. А. Ильин говорил: «Россия одарила нас огромными природными
богатствами — и внешними, и внутренними». Русский человек считает эти
богатства бесконечными и не бережет их. Это порождает в нашем менталите-
те бесхозяйственность. Нам кажется, что у нас всего много. В своей работе «О
России» Ильин пишет: «От чувства, что наши богатства обильны и щедры, в
нас разлита некая душевная доброта, некое органическое, ласковое доброду-
шие, спокойствие, открытость души, общительность... всем хватит, и еще
Господь пошлет». 

К безусловным заслугам представленного направления в юриспруденции
следует отнести ее ориентацию на преемственный характер развития правовой
системы. С другой стороны, категоричные выводы, к которым приходят пред-
ставители славянского подхода в российской юридической науке («юридиче-
ский мир русского человека прямо противопоставлен юридическому миру
западного человека»), вряд ли можно считать объективно данными. История
русского государства и эволюция русского гражданского общества всегда про-
исходили рука об руку с развитием западной культуры, этносов и государств.
Противопоставление этих двух миров, как и полное их отождествление,
кажутся нам в равной мере ошибочными. 

Также следует заметить, что настоящая, подлинная и оригинальная «сла-
вянская правовая система» никогда не существовала, как отмечал
Дж. Г. Уигмор, посвятивший около 80 страниц своего трактата о мировых пра-
вовых системах именно славянам*.11 Не существует страны Славянии, поэто-
му нет и позитивного права, применяемого всеми народами славянского или
родственного происхождения. Вместе с тем отдельные идеи рассматриваемого
научного направления, на наш взгляд, имеют под собой весомые социальные
основания. Хаотичное копирование западных правовых образцов в рамках
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* Среди других исследователей, которые считали славянское право основой класси-
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российской правовой системы приводит к отторжению реципиентом навязан-
ных ему моделей, норм и ценностей. 
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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА 
ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЦИХ СИСТЕМ: ПОЯВА НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ 

У СВІТЛІ ПРИМАТУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

У статті розглядається формування нової концепції загальної теорії міжнародно-
го та національного права, а також її історичні зародки. У цьому контексті дослід-
жується процес виникнення міжнародного та внутрішнього права, вплив глобалізації
на співвідношення обох систем, встановлення примату міжнародного права. Увага
приділяється можливостям загальної теорії міжнародного та національного права
вирішити проблеми колізії у застосуванні їх норм. 

Ключові слова: загальна теорія права, міжнародне право, внутрішнє право, поход-
ження права, примат міжнародного права, співвідношення міжнародного і внутріш-
нього права.

Буткевич О. В. Общая теория международного и национального права и соот-
ношение этих систем: появление новой концепции в свете примата международ-
ного права

В статье рассматривается формирование новой концепции общей теории между-
народного и национального права, а также ее историческое зарождение. В этом кон-
тексте исследуется процесс возникновения международного и внутреннего права,
влияние глобализации на соотношение обеих систем, установление примата междуна-
родного права. Внимание уделяется возможностям общей теории международного и
национального права решить проблемы коллизии в применении их норм.

Ключевые слова: общая теория права, международное право, внутреннее право,
происхождение права, примат международного права, соотношение международного
и внутреннего права.

Butkevych O. General theory of international and municipal law and correlation
between systems: formation of new concept in the context of primacy of international law
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The article deals with the formation of new concept – general theory of international and
municipal law. Original elements of such a concept are analyzed within the theories of the
past. In such context genesis of international and municipal law is studied, as well as influ-
ence of globalization on correlation of both systems and primacy of international law. Due
attention is paid to possibilities of general theory to solve conflicts between international and
municipal law. 

Key words: general theory of law, international law, municipal law, genesis of law, pri-
macy of international law, correlation between international and municipal law.

Однією з новітніх тенденцій у правовій науці є поява ідей та концепцій
щодо створення загальної (універсальної) теорії права – спільної для міжна-
родного права та внутрішньодержавних правових систем. Як стверджують її
автори, метою такої загальної теорії (термінологія щодо неї ще не є усталеною,
її ще називають всезагальною, універсальною, інтегральною теорією, мета-
теорією тощо) є «розробити настільки загальну (універсальну, всезагальну)
теорію права, що її основні положення були б однаковою мірою застосовними
як у загальній теорії національного права, так й у загальній теорії міжнарод-
ного права (і публічного, і приватного)», і предметом якої мають стати «гра-
нично загальні закономірності державного та міжнародного регулювання
діяльності (поведінки) будь-яких суб’єктів»1. 

Як аргументи для формування спільної для міжнародного і внутрішньо-
державного права теорії висувають такі: існування «загальних закономірнос-
тей державного та міжнародного регулювання діяльності (поведінки) будь-
яких суб’єктів»2; «однакові властивості, спільні ознаки національних і міжна-
родних правових систем»3; «відмінні властивості національних і міжнародних
правових систем»4; негативні наслідки «відсутності загальної теорії суб’єкта
права», спільної для міжнародного та внутрішньодержавного права5; «концеп-
ція загальних принципів права, які є одним із джерел міжнародного права. Ці
принципи права являють собою деякий спільний знаменник усіх систем права
і всіх правових явищ»6; існування права ЄС як правової системи sui generis,
яка поєднала риси міжнародного і внутрішньодержавного права і яке «володіє
одночасно договірно-правовим та конституційно-правовим характером, тобто
наділене також і рисами внутрішньодержавного права7.

Зазначені аргументи можна продовжувати, і вони є слушними, але вбача-
ється, що тут не враховується одна з головних ланок поєднання міжнародного
і внутрішньодержавного права. Так, при цьому не піднімається питання про
співвідношення (взаємодію) міжнародного і внутрішньодержавного права, в
якому саме і втілюються найбільше основні спільні та відмінні ознаки обох
систем, які є предметом універсальної теорії права. Саме у взаємодії цих сис-
тем проявляється загальна (для них) теорія права, її методологічні підходи та
висновки*. 
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Тому варто розглянути такі аспекти функціонування внутрішньодержавно-
го та міжнародного права, як: 1) механізм виникнення і становлення обох сис-
тем, в ході якого проявляється спільність їх основних рис та виділяються їх
відмінності; 2) особливості міжнародного права у період глобалізації (розши-
рення сфери його дії, зокрема і на внутрішньодержавну, встановлення прима-
ту міжнародного права); 3) співвідношення (взаємодія) обох систем на правот-
ворчому і правозастосувальному рівнях, в якому важливу роль відіграє інтег-
ральний, спільний підхід до них. Питання загальної теорії права актуалізуєть-
ся також і при розв’язанні проблем колізій і невідповідності норм національ-
ного і міжнародного права, де вона могла б стати в основі їх вирішення. 

Питання «загальної теорії права» в доктрині минулого. Міркування з
приводу можливості та доцільності спільної правової теорії можна помітити
ще у концепції професора Київського університету Св. Володимира
В. Незабитовського в середині ХІХ ст. Як не дивно, саме в період пануючого
позитивізму, державницького підходу в праві та навіть заперечення юридичної
сили міжнародного права він висунув ідею про можливість і доцільність ство-
рення спільного правового підходу до юридичних явищ внутрішньодержавно-
го і міжнародного життя. Ці ідеї він висловив у контексті критики відокремле-
ності внутрішньодержавної і міжнародної сфер внаслідок перебільшення ролі
держави (етатизму) і нехтування правом міжнародної спільноти. 

«Ідея права у відносинах між державами складає предмет особливої
науки – Міждержавного Правознавства» – це перше речення з роботи
В. Незабитовського «Вчення публіцистів про міждержавне володіння»8 (1862)
відбиває стан міжнародного права того часу, коли воно ще функціонувало на
основі вестфальської системи, з державою як єдиним суб’єктом цього права.
Втім, саме такий державоцентризм і відокремленість теорій внутрішнього
права і права народів піддаються критиці В. Незабитовського. Так, на його
думку, «зовнішні зносини держав перебувають у нерозривному зв’язку з внут-

486 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27

Львів: Ліга-пресс, 2015; Мамлюк Б. Н., Маттей У. Коротка історія порівняльного міжна-
родного права // Там само]. Втім у даній роботі вона не розглядається, оскільки за твер-
дженнями її прихильників «порівняльне міжнародне право» займається лише порів-
няльними дослідженнями правових систем і підсистем, а не встановленням і вироблен-
ням їх спільних засад (що є предметом загальної теорії права); і, що «порівняльне між-
народне право …просто взаємодія міжнародного права і порівняльного правознавства».
[Бехруз Х. Порівняльне міжнародне право – нова якість взаємодії порівняльного право-
знавства та міжнародного права // Там само, С. 242]. При цьому порівняльне правоз-
навство дійсно своїми методами дослідження і науковими здобутками може покласти
основу вироблення загальної теорії і значно сприяти її методологічній базі [Там само,
С. 250, 251]. На думку теоретиків порівняльного міжнародного права, «його слід роз-
глядати як порівняльно-правовий метод, що використовується в міжнародно-правових
дослідженнях» [Мережко О. О. В якому сенсі ми можемо говорити про порівняльне
міжнародне право? // Там само, С. 273]. У даній же статті мова йде саме про нову кон-
цепцію – загальна теорія міжнародного і національного права – котра має широкий
набір методів дослідження (передусім порівняльно-правовий, але й інші) і котра покли-
кана дослідити спільні засади та специфіку обох правових систем. 



рішніми; право міждержавне з державним. …Теорія права, визначаючи взаєм-
ні права і обов’язки держав, повинна постійно мати на увазі, що ці права і
обов’язки випливають із зносин між державами, а ці зносини визначаються
сутністю (виділено мною – Авт.) держави. …теорія повністю відокремила
права держави у зовнішніх зносинах від обов’язків її у відносинах внутрішніх
і розірвала зв’язок міждержавного права з державним»9. Втім, така критика у
той час не могла бути почутою. Пройшло півтора століття поки вже сучасні
вчені висувають ідеї про необхідність об’єднання правової теорії. Тривалий
період на відсутність такої спільної теорії впливав пануючий етатизм: держа-
ва є основним суб’єктом міжнародного права (а саме це право розглядалось як
міждержавне). Оскільки суверенна держава визначає, яким має бути її право, а
у зовнішніх зносинах над нею немає іншої влади (вони підлягають іншим зако-
номірностям – узгодженню суверенних воль держав), то і теорії цих систем
мають бути різними.

Практика функціонування цих систем засвідчує, що такий державоцен-
тричний підхід є хибним, а однозначний поділ теорій права на «міжнародну»
і «внутрішньодержавну», можливо, не цілком доречним. Основну роль ще у
ХІХ ст. тут відіграли потреби міжнародної торгівлі: «обмежувальні правові
теорії, які підтримували ідею міжнародного права виключно як міждержавно-
го права, абсолютно суперечили величезному поширенню успішної трансна-
ціональної і посередницької торгівлі. Ця зростаюча комерційна практика
невпинно йшла попереду чистого позитивізму і бюрократичного державного
устрою, які спрямовувались категорично проти перетворення «приватного
міжнародного права» у «міжнародне приватне право». Нова міжнародна пара-
дигма була створена протягом XVIII ст., тоді ж, коли і формувався новий кон-
ституціоналізм, утім, існувала осторонь. Міжнародне право у той час було
тільки правом між державами і регулювало лише міждержавні відносини; кон-
ституціоналізм був чимось з іншого світу, залишаючись явищем виключно
внутрішньодержавної сфери. В результаті цього в правовій думці міжнародне
і конституційне право продовжували бути роз’єднаними явищами, як ніби
вони були полярними протилежностями»10. Разом з тим, про доцільність ство-
рення спільної правової теорії для міжнародного і національного права гово-
рить не лише практика їх функціонування як сталих систем, але й ще більш
ранній феномен – процес виникнення і первинного становлення цих систем та
його механізм і закономірності. 

Виникнення міжнародного і внутрішнього права як предмет загальної
теорії права. Поява як міжнародного, так і внутрішнього права* є свідченням
спільності основних рис і особливостей обох систем. Тут слід розглянути
передусім теорії виникнення міжнародного права, зокрема ті, що говорять про
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* Тут не вживається термін «внутрішньодержавне право» оскільки на етапі появи
національної (відмінної від міжнародної) правової системи, а це приблизно ІІІ-ІІ тися-
чоліття до н.е., класичних держав ще не існувало. Останні (як і класичне внутрішньо-
державне право) з’являться у період середньовіччя. 



його первинність стосовно права внутрішнього (концепція, авторами якої у
різний час були визначні юристи-міжнародники, як В. Грабар, представники
загальної теорії права – Е. Аннерс, Дж. Берман; історики і теоретики міжна-
родних відносин – Р. Ньюмелін та ін.). Слід відзначити, що відповідно до
їхньої аргументації з огляду на мету міжнародного права – регулювання від-
носин між різними за характером соціумами, часто протиборствуючими і
нетерпимими один до одного – це право об’єктивно мало виникнути раніше їх
внутрішніх правових систем для уможливлення більш-менш мирних відносин
між ними. 

Міжнародне право як система, покликана врегульовувати різні за своїм
характером відносини між різноманітними (за формою і природою) суб’єкта-
ми, від часу своєї появи повинно було виробити інститути і процедури більш
ліберального, координаційного характеру, а його джерела мають природу
узгодження, а не владного припису, як це є у внутрішньодержавних правових
системах. Такі особливості міжнародного права породжують у ньому правові
елементи для уможливлення спілкування між різними соціумами і народами.
Якщо у внутрішньому праві, яке регулює відносини у порівняно однорідному
соціумі, регулювання можливе за допомогою створення владних приписів
(нерідко без урахування реальних інтересів громадян чи юридичних осіб),
норм релігії, етнічних звичаїв, місцевої моралі та етики, то у міжнародному
праві, суб’єктами якого виступають різні соціуми, таке неможливе. Тут не
можна врегулювати відносини волею вищої влади (внаслідок її відсутності та
суверенітету учасників міжнародних відносин), нормами релігії (суб’єкти між-
народного права представляють різні релігійні системи, а у певні історичні
періоди – протиборчі) і, відповідно, етнічними звичаями чи нормами моралі,
етики якогось одного народу. Цьому праву від початку його існування необ-
хідно було виробляти норми регулювання на компромісній основі. Відповідно
багато правових категорій мають своє походження саме з міжнародної сфери.

Такого висновку доходить Е. Аннерс: «з переговорів про примирення, які
мали місце в родовому суспільстві, в подальшому і виникло примирливе
право, яке… було договором про примирення чи, іншими словами, договором
про укладення миру між ворогуючими родовими групами»11. Далі з такого
договору, юридичної техніки, яка формувалась для супроводу його укладання,
запозичувались основні правові положення у внутрішню сферу, для форму-
вання національного права на базі вже розроблених у міжнародному примир-
ному праві процедур і механізмів. До найбільш авторитетних прибічників пер-
винності виникнення міжнародного права і подальшого запозичення його
наробок при формуванні права внутрішнього можна віднести В. Е. Грабаря: “З
самого початку існувало одне тільки міжродове і міжплемінне “право”... Все
первісне “право” було міжродовим; у міжродовому договорі містилися норми
взаємної поведінки родів; у ньому надавалася взаємна гостинність (hospitum),
право зносин і торгівлі з юридичним захистом (commercium), при більш тісних
зносинах — право шлюбних зв’язків (conubium). Закон (lex) в його первісному
значенні був угодою, договором: inter populos lex convenit”12. З утворенням
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римської держави jus gentium роздвоюється на право, яке до цього було між-
родовим, а стало внутрішнім правом (jus Quiritium, jus civile), і на власне jus
gentium, яке виконувало ті ж функції, але тепер уже із зовнішніми щодо об’єд-
наного Риму політичними утвореннями13. 

Доволі чітко взаємне запозичення правових наробок обома системами про-
являється у сфері захисту прав людини. Ідея притаманності людині певних
прав, можливості їх правового закріплення і захисту є продуктом міжнародно-
го права; і вперше ці положення виникають саме на міжнародно-правовому
рівні, а вже згодом запозичуються до національних правових систем. Одним із
перших міжнародно-правових інститутів, що виник на початку формування
цього права, був інститут іноземців. Урегулювання правового статусу жителів
іншої країни, представників іншого племені, вождества, протодержави тощо
було першочерговим у первісному і стародавньому суспільстві, оскільки такі
особи сприймалися як «інші», з їх віруваннями, звичаями, мораллю та ін.,
тому їм надавали сприятливий статус і захист (наприклад, інститут проксенії в
античній Греції). Далі ці ідеї були запозичені внутрішніми правовими систе-
мами. Вперше комплексно охорона прав людини проявилася у праві війни (в
інституті асилії, вилучення з війни певних категорій населення і заборона зав-
давати їм шкоду, нормах стосовно гуманізації ведення війни).

Кульмінацією ідеї захисту прав людини у класичному міжнародному праві
можна вважати застереження Ф. Мартенса, прийняте як положення преамбули
Гаазької конвенції про закони та звичаї війни 1899. Воно ставить під захист
міжнародного права осіб, незалежно від наявності відповідних норм захисту в
їх національному законодавстві, чим прямо діє на людину, оминаючи державу
та її правопорядок.

Таке переплетіння міжнародної і внутрішньодержавної правотворчості й
правозастосування свідчить про доцільність вироблення загальної теорії,
котра базувалася б на спільних рисах, особливостях правових систем і врахо-
вувала б їхні взаємовпливи і запозичення. Її відсутність вплинула немалою
мірою і на хибне розуміння формування вже згаданого захисту прав людини.
Часто дослідники, мислячи категоріями тільки внутрішньодержавного чи між-
народного права, виводили появу такого захисту з документів чи фактів, що
мали вторинне значення для становлення і розвитку цього інституту, чи взага-
лі довільно обирали час та механізм його виникнення, виходячи з постулатів
своєї правової теорії (теорії міжнародного права чи теорії державного права). 

Глобалізація як каталізатор формування загальної теорії права.
Виявлення спільних і особливих рис внутрішнього і міжнародного права на
основі методу загальної теорії права актуалізувалось із настанням процесу
глобалізації – взаємопроникнення і взаємозалежності економічних, правових,
політичних систем держав і міжнародного права. Однією з сучасних тенденцій
є певне стирання меж між внутрішнім та міжнародним правом та встановлен-
ня примату останнього в деяких сферах. Це проявляється у розширенні засто-
сування міжнародного права на внутрішньодержавну сферу, встановленні пря-
мої дії деяких його норм (переважно в галузі захисту прав людини, безпечно-
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го довкілля тощо). Можна побачити взаємопроникнення систем внутрішнього
і міжнародного права на прикладах із практики останнього. 

Так, тенденціями у розвитку міжнародного права кінця ХХ – початку
ХХІ ст. стали, зокрема, такі: утворення міжнародних об’єднань держав уні-
версального типу; продовження кодифікації цього права; закріплення статусу
нових суб’єктів міжнародного права (у т. ч. тих, що раніше вважалися виключ-
но суб’єктами національних правових систем – деякі неурядові міжнародні
організації, фізичні особи); розширення просторової дії міжнародного права
(фактично усі простори земної кулі – суходіл, море, надра, повітряний простір
тощо – а також космічний простір і небесні тіла отримують врегульований
міжнародно-правовий статус); поширення дії норм міжнародного права на
деякі сфери, що раніше підлягали винятково внутрішньодержавному правово-
му врегулюванню; створення нових механізмів взаємодії універсального між-
народного права та регіональних міжнародно-правових підсистем; поява
нових галузей міжнародного права.

Процес кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного права, серед
іншого, вплинув на поступове встановлення його пріоритету щодо внутріш-
ньодержавного: “Воно здійснює вплив навіть на найбільш консервативні пра-
вові системи. Дедалі більша кількість конституцій містять положення, присвя-
чені міжнародному праву і покликані забезпечити його реалізацію. Більше
того, багато з них встановлюють пріоритет міжнародно-правових норм”14.
Найвиразніше це проявляється в галузях міжнародного права захисту прав
людини, міжнародного кримінального, гуманітарного права, права міжнарод-
ної безпеки та ін. Відтак, сучасною світовою правовою тенденцією є встанов-
лення державами на законодавчому рівні примату своїх міжнародно-правових
зобов’язань перед нормами національного законодавства, у прямій дії, безпо-
середньому застосуванні державами міжнародного права. (Втім, юристи-між-
народники висловлюють і думку про те, що закріплення примату міжнародно-
го права в конституціях може применшити, знецінити роль міжнародно-право-
вих норм до норм ієрархічно нижчого рангу – конституційно-правових15).

Зростання ролі міжнародного права отримало закріплення у більшості кон-
ституцій держав світу, законодавстві держав Європи. Процес інтернаціоналі-
зації права сприяє тому, що і в національній судовій практиці принципи і
норми виводяться не лише з позитивного змісту міжнародних нормативних
актів, а й з міжнародно-правових звичаїв, спостерігається зростаючий вплив
міжнародної судової практики. Сутністю правової держави є те, що її суди орі-
єнтуються на загальновизнані принципи і норми міжнародного права.
Особливо це проявляється при застосуванні практики Європейського суду з
прав людини державами – членами Ради Європи.

У деяких конституціях або законодавчих актах держав стало врегульовува-
тись не лише питання про нормативну силу загальновизнаних норм міжнарод-
ного права, а й резолюцій міжнародних організацій, рішень міжнародних судів
та ін. Відтак, дедалі більшого визнання отримувала думка про те, що міжна-
родне право, міжнародне співтовариство і міжнародні організації можуть і
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повинні втручатися у внутрішньодержавні справи, якщо влада грубо порушує
права і свободи людини, малих народів і національних меншин (Паризька хар-
тія для нової Європи). Глобальне право людської спільноти, таким чином, сти-
рає межі між міжнародним правом та внутрішньодержавними правовими сис-
темами. «Їхній тісний взаємозв’язок дав змогу деяким вченим говорити про
гібридизацію міжнародно-правових і національно-правових норм, яка відбува-
ється в процесі націоналізації міжнародного права національними судами.
Гібридизація іноді буває очевидною, що може бути тоді, коли, наприклад, між-
народне право перетворюється у внутрішнє право шляхом використання ста-
туту, який формулює обов’язки (пряме застосування міжнародного криміналь-
ного права в національних судах). Вона також відбувається, коли національні
судді використовують вітчизняні юридичні поняття для доповнення або квалі-
фікації міжнародних зобов’язань»16. 

І глобалізація, і тенденції розширення сфери дії міжнародного права пород-
жують звернення до міждисциплінарності у дослідженні та прогнозуванні
міжнародних процесів. Необхідність міждисциплінарного підходу до міжна-
родного права включає звернення при його дослідженні до порівняльно-пра-
вового методу, конфліктів законодавств, кіберправа, культурологічного аналізу
міжнародного права, юридичної антропології, соціології, критичної географії
тощо. Тим більше посилюється вимога до міждисциплінарності в умовах
інтенсифікації взаємодії держав та інших суб’єктів міжнародного співтоварис-
тва. Одним з таких проявів є те, що дедалі більший інтерес проявляється до
порівняльного правознавства та його методів дослідження.

Роль загальної теорії права для подальшого вивчення співвідношення
обох правових систем та подолання колізій між ними. Питання співвідно-
шення норм міжнародного права і внутрішнього законодавства держави є клю-
човим у процесі дотримання нею своїх міжнародних зобов’язань. Проблема
узгодженості та пріоритетності міжнародно-правових та національних норм у
разі їх колізії стала предметом дискусії ще в процесі розробки Віденської кон-
венції про право міжнародних договорів 1969 р. Тоді в ст. 46 документа було
закріплено положення, згідно з яким існує лише один виняток з правила pacta
sunt servanda в разі суперечності між нормами міжнародного договору і зако-
нодавством держави: держава може бути звільненою від дотримання своїх
зобов’язань за міжнародним договором лише якщо його норми суперечать її
засадничим конституційним положенням щодо основних напрямів державно-
го життя. 

Сьогодні проблема розв’язання суперечностей між нормами національного
та міжнародного права вирішується у контексті загальних тенденцій співвід-
ношення цих систем, на які впливає глобалізація і процеси зближення держав
світу. Зазначені протиріччя могли б бути більш ефективно усунені в разі фор-
мування спільної для обох систем теорії права. Вона могла б визначити пріо-
ритетність (більшу ефективність чи відповідність конкретним правовідноси-
нам) застосування норми тієї чи іншої правової системи у разі їх суперечнос-
ті. Можна також вказати низку правових інститутів, які мають подвійну при-
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роду, є інститутами міжнародного і конституційного права, і як такі мають від-
мінності у внутрішньодержавній та міжнародно-правовій сфері. До них можна
віднести інститут ратифікації, плебісциту, громадянства (безгромадянства чи
множинного громадянства), статусу біженців, статусу державних кордонів та
ін. Такі «прикордонні» інститути отримали б краще розуміння, теоретичний
аналіз і практичне врегулювання, якби це все базувалося на загальній теорії,
що враховувала б їх специфіку як у внутрішній, так і в міжнародній сферах.

Відтак, можна вказати основні мотиви вироблення загальної теорії права
(спільної для внутрішньодержавного і міжнародного права). Зародки ідей про
утворення такої теорії почали висловлювати ще в класичний (вестфальський)
період міжнародного права в процесі критики переважаючого позитивізму в
ньому, який не враховував позадержавні елементи у цьому праві (зокрема, чин-
ник міжнародної спільноти, такі джерела як загальні принципи права і звичай,
рішення міжнародних установ, у т. ч. судових тощо). Більш широкого розвит-
ку ідея загальної теорії права набуває у сучасний період, коли процеси глоба-
лізації і взаємозалежності країн світу вимагають інтегрального підходу до
вивчення як правових і законодавчих систем різних держав, що взаємодіють,
так і цих систем та міжнародного права (універсального та регіонального).
Останній чинник тим більш важливий у світлі тенденції поширення дії міжна-
родного права на деякі внутрішньодержавні сфери, а також законодавчого
встановлення деякими державами його примату перед національним законо-
давством.

У процесі вироблення загальної теорії права важливо враховувати процес
походження права, зокрема, зародження ідеї правового регулювання суспіль-
них відносин, формування правової норми як загальнообов’язкового правила
поведінки, вироблення її структури, надання їй відповідної забезпеченості та
ін. Вивчення механізму утворення міжнародного та внутрішнього права дає
змогу визначити, що найбільш важливі елементи правової системи виробля-
лись у тих суспільних відносинах, які були найбільш складними для врегулю-
вання, суперечливими з поглядів осіб або народів – їх учасників. Багато норм
та інститутів, а також правил юридичної техніки (правових процедур), заро-
дившись для регулювання відносин між родами, племенами, були згодом запо-
зичені внутрішніми правовими системами і стали їх основоположними еле-
ментами. З часом стане характерним і зворотний процес – вплив національних
правових систем на міжнародне право та запозичення останнім їх наробок (як,
наприклад, утвердження рішення міжнародної організації чи рішення міжна-
родних судів джерелами цього права). 

Все це свідчить про доцільність ідеї вироблення загальної теорії міжна-
родного і національного права.
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ВЗАЄМОДІЯ КАНОНІЧНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
У ВРЕГУЛЮВАННІ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

На прикладі міжнародно-правових відносин розкриті актуальні питання взаємодії
канонічного та міжнародного права. Проаналізовано вплив релігійних норм на правос-
відомість, міжнародну політику, дипломатію та право як у сучасному суспільстві, так
і в історичній ретроспективі. 

Ключові слова: канонічне право, релігійна норма, релігія, християнство, іслам,
міжнародне право, міжнародні правові відносини, цивілізація.

Островская Б. В. Взаимодействие канонического и международного права в
урегулировании международных правовых отношений

На примере международно-правовых отношений раскрыты актуальные вопросы
взаимодействия канонического и международного права. Проанализировано влияние
религиозных норм на правосознание, международную политику, дипломатию и право
как в современном обществе, так и в исторической ретроспективе.

Ключевые слова: каноническое право, религиозная норма, религия, христианство,
ислам, международное право, международные правовые отношения, цивилизация. 

Ostrowska B. V. The interaction of canon and international law in the regulation of
international legal relations
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The topical issues of the interaction of canon and international law are disclosed on the
example of international legal relations. The influence of religious norms on the legal con-
science, foreign policy, diplomacy and law in modern society and in the historical perspective
is analyzed. 

Legal assessment of the actions of offenders according to the norms of international and
canon law is provided. The examples of flagrant violations of the norms and principles of
international law in connection with an armed invasion (as well as religious conflicts), which
are a threat to national and international security, are given.

The military Russian aggression in Syria (together with informative propaganda) has
been causing a continuous great migration of the hundreds of thousands of refugees from the
Middle East to the European Union. Regular cases of provocations by terrorists of the Islamic
State of Iraq and the Levant (ISIL) are still taking place on European territory. As a result it
provokes the collision of Islam and Christian civilizations and escalates the conflict in the
international relations. It actually puts the whole world before the threat of the Third World
War. On the basis of the norms of canon and international law the legal analysis of the con-
sequences of military aggression and violation of international agreements is carried out. 

Key words: canon law, religious norm, religion, Christianity, Islam, international law,
international legal relations, civilization.

Сучасні проблеми міжнародних правовідносин – це не випадковий збіг
обставин, а закономірний результат тривалої деморалізації світу, який забув
про справжні цінності життя та про кінцеву мету людського буття. Саме духов-
на криза лежить в основі глибоких міжнародних та політичних катаклізмів.
Питання власних економічних інтересів поставлене в основу всієї міжнародної
політики представників владних структур сучасних демократичних держав.
Хоча «економічний і соціальний розвиток слід завжди звіряти з моральними і
суспільними цінностями»1. Боротьба за перерозподіл матеріальних ресурсів та
сфер впливу штовхала політиків до неодноразового і зухвалого порушення
міжнародного права, укладання таємних протоколів до міжнародних договорів,
ведення кулуарних домовленостей, воєн тоталітарних режимів із власним
народом тощо. Проблеми сучасної світової політики міжнародних відносин
часто вирішуються не домінантою міжнародного права (силою права), а пра-
вом сили.

В історії цивілізацій важливе значення для життя суспільства справляла
релігія як духовна складова світогляду людей, вплив якої на свідомість є без-
заперечним. Більше того, сама релігія є цивілізаційною складовою свідомості
людини в суспільстві та, зокрема, її правосвідомості. Часто питання зміни
релігії (віри) ставало доленосним для цілих цивілізацій та призводило до
появи нових дочірніх цивілізацій2. Так, прийнявши християнство, вікінги
стали органічною частиною сучасної Західної Європи, однією з гілок її генеа-
логічного дерева; беззаперечним є вплив «варягів» на генезис Київської Русі.
Отже, у процесі еволюції людського суспільства релігія завжди була одним з
визначальних факторів впливу як на внутрішню політику держав та їх право,
так і на міжнародні відносини. 

Часто конфесійна більшість (у державі чи в окремому регіоні) може здійс-
нювати відчутний вплив на ставлення до певних міжнародних подій, на про-
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цес імплементації міжнародно-правових норм. Навіть саме ставлення до
поняття смерті (безсмертя, вічного та потойбічного життя) в релігійному кон-
тексті може визначати державну політику підтримки (легітимізації) чи скасу-
вання смертної кари як вищої міри покарання, в тому числі й ставлення до вчи-
нення суїциду та його крайнього виразу – вчинення теракту (як суїциду, що
призводить до масової загибелі людей) тощо. Насамперед ставлення до таких
моральних категорій значною мірою визначає релігійна доктрина, поширена в
даній країні. У такому ракурсі міжнародне право може частково визнаватися
або не визнаватися державами, в яких національне законодавство має примат
над тими міжнародними нормами, що суперечать її релігійним канонам і
догматам, які можуть з часом трансформувалися у національні звичаї або ж
отримати своє закріплення у національному законодавстві. 

Водночас, релігія є важливим та могутнім об’єднавчим фактором, тому
врахування (повага, дотримання) релігійних канонів у міжнародних відноси-
нах допоможе дійти консенсусу в багатьох питаннях суспільної ваги (почи-
наючи від дипломатичного етикету та протоколу і закінчуючи міжнародним
правом). Релігійний церемоніал (як урахування на міждержавному рівні уста-
лених релігійних звичаїв) є складовою сучасного міжнародного дипломатич-
ного протоколу. Оскільки релігія є складовою міжнародної політики та дипло-
матії, можна стверджувати, що релігійні канони, безумовно, є складовою та
джерелом права, у тому числі міжнародного. Виходячи з цього, простежується
тісний взаємозв’язок між поняттями релігійної норми (церковних канонів) та
правами людини3. У свій час експансія Заходу на Схід (хрестові походи) та
Сходу на Захід (священні війни) справили фундаментальний вплив на вирі-
шення питань війни та миру й загалом усієї системи міжнародних відносин. 

Сучасний міжнародний правопорядок стоїть перед численними цивіліза-
ційними викликами4. Недооцінення ролі релігійного фактору в житті сучасно-
го суспільства є небезпечною перспективою, особливо при зіткненні (навіть у
позитивному сенсі цього слова) різних цивілізацій – християнської та іслам-
ської. При цьому слід враховувати, що іслам є одночасно офіційною держав-
ною релігією мусульманських країн і джерелом їх права. Найбільш гостро це
проявляється, коли таке зіткнення переростає у цивілізаційне протистояння.
Релігійна толерантність може стати запорукою вирішення конфліктів у напря-
мі міжконфесійного миру та сприяти справжньому діалогу між цивілізаціями. 

Релігійний чинник часто змінює і вектор світової політики, якщо його дія
виходить за межі національних кордонів. Як приклад, ісламська революція в
Ірані як протистояння сунітів та шиїтів та, в результаті, створення терорис-
тичної організації – т. зв. ІДІЛу як невизнаної самопроголошеної квазідержави
(«Ісламської держави Іраку та Леванту»), схожої за статусом до ДНР та ЛНР на
території України. Мета ІДІЛу – створення ортодоксальної сунітської іслам-
ської держави, що ґрунтується на ідеї «Великого халіфату», який колись вис-
тупав могутнім об’єднанням багатьох народів. Тому таке, навіть гіпотетичне,
сусідство з майбутньою подібною ісламською імперією, є вкрай невтішною
перспективою для ЄС. 
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Сучасне зіткнення мусульманської та християнської цивілізацій, яке
виникло раптово та несподівано для Європи – це зіткнення без кровопролит-
них воєн. Єдина Європа похитнулася під дією зовсім іншого чинника – люд-
ського, міграції мусульман до європейського регіону, де нині прагнуть знайти
притулок сотні тисяч мігрантів зі Сходу. ЄС нині проходить практичний тест
на дотримання проголошених ним міжнародних принципів (у тому числі расо-
вої, релігійної та іншої толерантності). Європейське суспільство, яке репре-
зентує християнську цивілізацію, з часу релігійної революції на Сході має
змогу відчути вплив релігії на життя мусульманських країн. Релігія є органіч-
ною частиною правопорядку як усередині цих країн, так і домінантою у їх
міжнародних відносинах. Сутність будь-якого релігійного права полягає у
внутрішній переконаності суб’єктів у необхідності дотримання його мораль-
но-правових норм. Саме у цьому проявляється особливість впливу релігійного
права на правосвідомість громадян, що слугує для зміцнення правопорядку,
особливо в ісламі, де воно є також державним правом. 

Зіткнення ісламу з християнським світом у сучасному вимірі подовжується
на рівні міжнародного тероризму, в основі якого лежить релігійний екстремізм.
Він породжений не в останню чергу класичним поглядом на належність євро-
пейської частини людського суспільства до т. зв. цивілізованого світу. Однак
християнство, маючи чітку позицію стосовно діяльності екстремістських угру-
повань, вважає злочин, вчинений в ім’я релігії, злочином проти релігії, про що
неодноразово наголошував Святійший Вселенський патріарх Варфоломій І на
міжнародних зустрічах з представниками різних конфесій світу, що підтвер-
джує актуальність цього твердження у будь-якому суспільстві5. Ця проблема
ставить питання вироблення єдиної доктрини міжнародного права Право -
славної Церкви. Тому для справжньої боротьби з міжнародним тероризмом, у
пошуках вирішення спільних проблем для всього людства, світова спільнота
має перспективи їх розв’язання не в рамках країн Західної і Центральної
Європи та США, а лише у глобальному цивілізаційному масштабі.

Сучасний світ потребує такої соціальної перебудови міжнародних відно-
син, за якої співвідношення світових сил здійснювалося б у напрямі послаб-
лення цивілізаційного протистояння6. Водночас досвід української держав-
ності доводить можливість партнерського (навіть братерського) співіснування
в межах країни громадян, які належать до різних віросповідань, яке, на щастя,
не приводило до міжнародного тероризму «європейського» чи «американсько-
го» рівня. Хоча історичний поділ України на Правобережну, Лівобережну та
Південну дійсно зумовив міжнародні сфери впливу на ці нині умовні терито-
рії, воєнні амбіції Російської Федерації як країни-агресора щодо Південного
Сходу України та Криму та активну участь у протидії їй нашими найближчи-
ми сусідами і союзниками (колишніми історичними частинами Великого кня-
зівства Литовського та Речі Посполитої) – країнами Балтії та Польщі. 

Аналогічна ситуація вбачається також у кавказькому, придністровському,
балканському та інших конфліктах. На жаль, агресія з боку «старших братів»
зумовлена нехтуванням християнським розумінням рівності всіх перед Богом,
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особистої й невідворотної відповідальності, й передусім тих, хто, прикриваю-
чись вірою як дипломатичним імунітетом, використовує церкву як інструмент
впливу на політику, в тому числі міжнародну. Такі політики під гаслами
боротьби з фашизмом і тоталітаризмом самі втілюють їх у життя у своїй між-
народній діяльності – ведуть війну з різного роду «невірними» згідно з їх влас-
ною ідеологією чи політикою партії. Часто імперські амбіції лідерів деяких
країн світу, з приходом їх до влади, настільки кардинально змінюють політич-
ний курс власної держави, що тим самим невідворотно впливають і на міжна-
родну політичну ситуацію. 

На жаль, і нині в основі міжнародної політики лежать економічні інтереси
колишніх «колонізаторів» та «імперіалістів», які продовжують впливати на
суверенні країни, застосовуючи міжнародне право як інструмент міжнародної
політики, в тому числі вибірково, з метою отримання економічної вигоди
(залишаючи проголошені цінності на рівні декларацій). Інколи, домагаючись
домінування в міжнародних відносинах, деякі країни в односторонньому
порядку вдаються до силового врегулювання конфліктів. Особливо гостро ця
проблема стосується країн Близькосхідного регіону, конфронтація з якими
ризикує перерости у релігійний конфлікт з цілим мусульманським світом.
Наведемо як приклад розпочату у 2003 р. президентом США Джорджем
Бушем війну в Іраку та американсько-британське вторгнення, яке розпочалося
без офіційного схвалення Ради Безпеки ООН та визнане неправомірним актом
і порушенням Статуту ООН7. 

Позиція Католицької церкви щодо міжнародного втручання та демонстра-
ції політичної сили є різко негативною. Така міжнародна політика активно
засуджувалася та засуджується Святим престолом. Ватикан протягом останніх
десятиріч став активним суб’єктом міжнародної політики, здійснював мирот-
ворчу діяльність від першої особи – Римських Пап Іоанна Павла ІІ, Бенедикта
ХVІ, Франциска8. У свою чергу, православний християнський світ, підтри-
муючи політику миру та невтручання, лише нещодавно публічно сам став у
центрі міжнародного конфлікту. Прикро констатувати, що цінності християн-
ського світу можуть бути нівельовані неузгодженостями колишніх союзних
республік. Так, Російська Федерація, нехтуючи принципами і договірними
нормами міжнародного права та керуючись власною стратегією національної
безпеки, здійснює зухвалу політику військової агресії, якій спільно намагаєть-
ся протистояти вся міжнародна спільнота9. 

Нині перед світом постала історична можливість змінити ставлення до ролі
релігії у міжнародних відносинах загалом та міжнародному праві зокрема.
Цивілізація потребує побудови такого нового світового порядку, в якому між-
народні відносини ґрунтувалися б на морально-правових засадах та цінностях,
які сповідуються всім людством та притаманні представникам усіх без винят-
ку цивілізацій світу, Насамперед християнській цивілізації, заснованій та зро-
щеній на принципах християнської любові та прощення, де всі люди мають
співіснувати у мирі. У цьому розумінні саме поняття «миру» є моральною
категорією, набагато ширшою, ніж його власне політичний зміст, який вкладе-
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но в міжнародне гуманітарне право (відсутність війни тощо). І в цьому сенсі
міжнародне право повинно вчасно трансформуватися із права міждержавного
у право всієї людської спільноти з метою її мирного співіснування у світі. 
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КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДЯНСТВА: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Основною метою статті є аналіз концепції громадянства, сутності та правової
природи цього конституційно-правового інституту. Особливу увагу автор звертає на
основні етапи еволюції концепції громадянства та моделі сучасної законодавчої регла-
ментації, а також вказує на геополітичні та цивілізаційні виклики, які впливають на
еволюцію концепції громадянства. 

Ключові слова: громадянство, держава, Європейська конвенція про громадянство,
мерітократичне громадянство.

Софинская И. Д. Концепция гражданства: проблемы применения и перспекти-
вы совершенствования

Основной целью статьи является анализ концепции гражданства, сущности и пра-
вовой природы этого конституционно-правового института. Особое внимание автор
обращает на основные этапы эволюции концепции гражданства и модели современно-
го законодательного регламентирования, а также указывает на геополитические и
цивилизационные вызовы, которые влияют на эволюцию концепции гражданства.

Ключевые слова: гражданство, идентичность, государство, Европейская конвен-
ция о гражданстве, меритократическое гражданство.
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Sofinska I. D. Concept of citizenship: application problems and prospects for impro-
vement

In this article I made an attempt to analyze different concepts of citizenship, because the
idea of citizenship is nowadays becoming a topical issue, partly due to the geopolitical trans-
formations taking place in countries, crucial social and economic reforms involving societies,
particularly migration, the effect of globalization and sensitive challenges to personal identi-
ty and values.

Key words: citizenship, identity, state, European convention on nationality, European
Union.

У контексті сучасної концепції громадянства розмірковують про нього у
чотирьох значеннях: як про формальний правовий статус особи, який перед-
бачає зв’язок між державою та особою; як своєрідний «пакунок» прав та
обов’язків, які належать громадянину конкретної держави; як очевидний
«набір» відповідальності, чеснот та навичок, які підкреслюють демократич-
ність конкретної держави; як колективну ідентичність групи людей, які про-
живають в межах однієї держави, мають однакові цінності та стиль життя,
незалежно від їхньої етнічної, расової, релігійної належності («клуб», належ-
ність до якого передбачає як виконання формальних вимог, так і отримання
своєрідного «бонусу» у вигляді соціального забезпечення, безвізових мандрів
іншими країнами чи полегшеного ведення бізнесу)1. Усі згадані значення гро-
мадянства передбачають виникнення у громадянина будь-якої держави відчут-
тя належності до неї, не лише психологічної, та ідентичності, насамперед полі-
тико-правової.

Питання сутності та правової природи громадянства, еволюції його кон-
цепції неодноразово були предметом багатьох дискусій. У країнах ЄС, Канаді
та США ґрунтовно досліджувалися сутність та множинна політична, правова і
філософська природа громадянства – у працях таких учених, як: Л. фон Аль -
бертіні, Р. Баубюк, Дж. Г. Г. Вейлер, М. Вінк, Ю. Габермас, Д. Гітер, 
Ж.-Р. де Ґрот, Л. Джеймісон, С. Засен, Е. Ішін, К. Йоппке, Т. Кассуто,
Дж. Г. Керенс, В. Кимліка, Д. Костакопулу, С. Каррера, Т. Г. Маршал,
Дж. Маскелл, Л. Пілґрем, Дж. Ґ. А. Покок, П. Спіро, Дж. Туллі, А. Шахар і
Дж. Шоу та ін. В Україні недостатньо дослідженими (Р. Бедрій, О. Лотюк,
М. Суржинський, Ю. Шемшученко, Н. Шукліна) залишаються питання,
пов’язані з регламентацією конституційно-правового інституту громадянства і
застосуванням на практиці права на громадянство.

Зазвичай громадянство складається з таких базових елементів, як: право-
вий статус особи, який визначає громадянські, політичні та соціальні права;
ступінь участі у політичній спільноті. Зародження концепції громадянства
пов’язують з виникненням держави та бажанням (потребою чи необхідністю)
відокремити її громадян від інших мешканців та визначити належність людей
до конкретних територій і держав. Сучасні дослідження концепції громадян-
ства дають змогу виділити такі основні часові етапи її еволюції: античний
(стародавні Греція, Рим, Персія, Індія та Китай); класичний, який умовно
можна поділити на ранній (від середньовіччя до кінця ХІХ ст.) та пізній (від
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закінчення Першої Світової війни до 1991 р.); сучасний (з 1991 р. дотепер), з
якого окремими напрямами виходять європейська концепція (ідеї пост націо-
налізму, втілені у моделі громадянства ЄС починаючи з 1992 р.) та трансна-
ціональна модель громадянства ХХІ ст., пов’язана з глобалізацією, мобільніс-
тю та перманентною міграцією людей. Концепція змінювалася та модифікува-
лася, отримувала нове тлумачення сутності громадянства та певну деформа-
цію її основних ознак. Якщо для античних часів характерне протогромадян-
ство, коли воно було природним для будь-якої особи (Греція) чи означало пра-
вові відносини з державою (Рим), то у французькій «Енциклопедії…» 1753 р.
вказано, що громадянин – це кожна людина, яка є учасником політичної спіль-
ноти, поділяє її закони, користується правами, свободами та бере на себе вико-
нання обов’язків2. 

Розвиток концепції громадянства відбувся переважно під впливом геополі-
тичних та цивілізаційних перетворень, які «завершилися» прийняттям у
Загальної декларації прав людини, де у ч. 1 ст. 15 чітко сказано: «Кожна люди-
на має право на громадянство». Це стало підставою для формулювання кла-
сичної концепції громадянства у рішенні Міжнародного суду ООН у справі
Nottebohm («Ліхтенштейн проти Ґватемали») 1955 р., де у п. 23 йдеться про
громадянство як про «реальний та ефективний правовий зв’язок між держа-
вою та особою, який існує як на підставі інтересів та почуттів, так і взаємних
прав та обов’язків»3. Чи не вперше розуміння громадянства саме як «ефектив-
ного правового зв’язку» між державою та особою була озвучена Гершем
Лаутерпахтом під час 216-го засідання Комісії міжнародного права ООН у
1953 р. на тему «Громадянство як національність включно з без громадян-
ством»4. Питання громадянства та його вплив на взаємовідносини між особою
та державою неодноразово викликали дискусії, про що свідчать окремі думки
суддів згаданого Суду Г. Клаестада та Дж. Ріда, а також судді ad hoc
М. Ґуґенгайма щодо рішення у згаданій справі Nottebohm. 

На нашу думку, правова сутність класичної концепції громадянства стала
основою Європейської конвенції про громадянство Ради Європи 1997 р. Серед
держав – підписантів Конвенції були Австрія, Данія, Ісландія, Македонія,
Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина,
Фінляндія, Швеція – які згодом її ратифікували, та Греція, Італія, Росія – які
після підписання Конвенції призупинили роботу в напрямі її ратифікації.
Конвенція набула чинності у 2000 р. (в Австрії, Молдові та Словаччині) і, на
думку багатьох європейських учених, вона є своєрідною кодифікацією міжна-
родного звичаєвого права щодо громадянства. Особливо зважаючи на свою
понад 30-літню історію в рамках Ради Європи, оскільки наприкінці 80-х років
ХХ ст. питання про громадянство планували вкласти до додаткового протоко-
лу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, однак на
початку 1990-х рр. виникла ідея окремого міжнародно-правового документа.
Серед актів Ради Європи, які склали основу Конвенції – Конвенція про скоро-
чення випадків множинного громадянства і військового обов’язку у випадках
множинного громадянства 1963 р. і два протоколи до неї, дві резолюції
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Комітету Міністрів РЄ 1977 р., рекомендації Парламентської Асамблеї та ін.
Згадана Конвенція підписана лише 29-ма державами – членами Ради Європи,
ратифікована лише 20-ма з них, набула у цих державах чинності протягом
2000–2010 рр., але з певними деклараціями, зауваженнями та застереженнями
(окрім Ісландії та Португалії). Стаття 2 цієї Конвенції оперує таким знайомим
для нас визначенням громадянства, як «правовий зв’язок між особою та дер-
жавою без зазначення етнічного походження особи». 

Громадянство саме в розумінні правового її ефективного зв’язку між осо-
бою та державою набуло широкого застосування у ЄС у вигляді концепції
«вільного пересування осіб» (freedom of movement of persons) на підставі
громадянства ЄС (le citoyen à la une de l’Europe), додаткового до громадянства
кожної держави – учасниці ЄС і передбаченого у статтях 20, 21 Угоди про фун-
кціонування ЄС (у редакції Лісабонської угоди)5. Це питання неодноразово
було предметом розгляду справ Європейським судом справедливості, який у
своїх рішеннях (у справах Micheletti (1992), Martinez Sala (1998), Grzelzyk
(2001), Baumbast (2002), Garcia Avello (2003), Bidar (2005), Gibraltar (2006),
Grunkin and Paul (2006), Rottmann (2010), Zambrano (2011), Prinz and Seeberher
(2013), Elrick (2013)) виробив однозначну і чітку позицію: «громадянство ЄС є
основним статусом громадян держав – учасниць ЄС, даючи можливість тим,
хто опинився у подібній ситуації, отримати однакове ставлення, передбачене
на законодавчому рівні, незалежно від їх національності»6. 

Поряд з тим тлумачення класичної концепції громадянства, подане у спра-
ві Nottebohm, демонструє приклад нового тлумачення застосування принципу
зацікавленої особи у концепції громадянства (stakeholder principle of citizen-
ship, jus nexi), яке полягає у відсутності збіжності територіальних кордонів
держави громадянства з межею участі її громадян у вирішенні питань держав-
ного значення7. Розмірковуючи про застосування принципу зацікавленої особи
у сучасній концепції громадянства, слід зазначити, що йдеться не лише про
моральні аспекти прийняття особи до громадянства, оскільки час стирає певні
стереотипи і виникають нові підстави, які лежать у правовій, економічній
(фінансовій), соціальній та політичній площинах. Протилежним є принцип
акціонера (shareholder principle of citzenship), коли особа набуває (чи отримує)
громадянство за потребою чи мотивованим бажанням, не маючи жодного
національного (чи етнічного) споріднення з державою та використовуючи гро-
мадянство у власних інтересах. 

Зрозуміло, що сучасне застосування принципу зацікавленої особи у кон-
цепції громадянства може породити такий феномен, як «безґрунтянство»
особи (rootless), особливо у тому випадку, коли громадянство отримують для
подальшої спортивної, наукової, музичної чи політичної кар’єри, участі у
воєнних кампаніях або успішного провадження бізнесу без очевидної потреби
в укоріненні (rootedness) особи в суспільство держави набутого громадянства.
Такий підхід можна охарактеризувати як явище «перекотиполя», оскільки в
результаті з’являються особи, які не володіють повним «набором» громадян-
ських прав, а тому не відчувають жодного обов’язку вболівати за державу аль-
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тернативного громадянства. І хоча цей підхід ще не набув масового поширен-
ня, але викликає чимале занепокоєння, принаймні серед науковців, оскільки
втрачається сенс громадянства як «ефективного правового зв’язку між особою
та державою», а тому визначення та законодавча регламентація громадянства
перестають бути винятково науково-правовим феноменом держави і дедалі
частіше стають політично-заангажованим явищем глобалізованого світу. 

В час, коли населення планети сягнуло майже 7,4 млрд осіб, коли понад
250 млн з них живуть поза межами держав їхнього народження (3,4 %), а ще
750 млн осіб (10,1 %) постійно мігрують з однієї країни до іншої у пошуках
«щастя, добробуту і кращої долі», застосування класичної концепції грома-
дянства як «реального та ефективного правового зв’язку» між державою та
громадянином викликає чималий сумнів, однак беззаперечно свідчить про цін-
ність та важливість цього правового та політичного інституту в «палітрі»
сучасних геополітичних та цивілізаційних викликів. 

Найяскравішим і найпопулярнішим прикладом «планування громадян-
ства» винятково як правового зв’язку між державою та особою, що передбачає
певний набір прав, які дана особа може використати (уникнути надмірного, на
її думку, оподаткування та приховати свої прибутки, отримані не завжди
легальним шляхом) і абсолютно не залежить від національності даної особи, її
постійного проживання у цій державі, ступеня її інтеграції у суспільне сере-
довище, є отримання громадянства у зв’язку з інвестицією (citizenship-by-
investment). Зазвичай, основними підставами отримання громадянства у зв’яз-
ку з інвестицією є: бажання застрахувати себе та свою сім’ю від непередбачу-
ваних обставин (політичних, економічних, соціальних, екологічних тощо);
потреба досягнення достатнього рівня безпеки у випадку, коли рідна держава
є політично чи економічно нестабільною; сприятливий (пом’якшений) подат-
ковий режим, створення та розширення бізнесу, відкриття банківських рахун-
ків за кордоном і здійснення інвестування та капіталовкладення по всьому
світу; можливість «миттєвої» подорожі до 100–130 країн світу за допомогою
«гідного уваги паспорта».

У світі існує чимало успішних і благополучних держав, які «дозволяють»
проводити своєрідні «аукціони» громадянства, під час яких можна «купити»
потрібний чи омріяний паспорт (cash-for-passport)8. Звісно ж, далеко не кожна
людина може взяти участь у такому «аукціоні» громадянства, це – закритий
клуб. Європейські вчені називають таку концепцію громадянства мерітокра-
тичною. Вона існує у Хорватії, Гонконзі, Канаді, Монако, Новій Зеландії,
Великій Британії, Швейцарії та ін. Приклади реалізації такої моделі можна
знайти в Австралії («Significant investor visa») чи США (програма «EB-5
Immigrant visa green card»). Аналіз громадянства у контексті договору «купів-
лі-продажу» між державою та іноземцем-інвестором дає підстави зробити
висновок, що нині у світі існує конкуренція між державами щодо залучення
багатих, креативних, успішних інвесторів та створення штучних преференцій
для них. Деякі держави офіційно та відкрито пропонують отримати громадян-
ство у зв’язку з інвестицією (держави Карибського басейну), а інші, такі як
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Австрія, Ізраїль, Кіпр чи Угорщина, надають перевагу більш конфіденційним
програмам отримання не громадянства, а лише довгострокового дозволу на
постійне проживання. Натомість громадянство держав Аравійського півостро-
ва практично неможливо «купити», найбільш ліберальними вважаються
Бахрейн та емірат Дубай (Об’єднані Арабські Емірати).

Нині концепція громадянства знову зазнає змін, воно часто є не ознакою
належності особи до держави або результатом постійного та ефективного
зв’язку між особою та державою, проявом її реальної інтеграції в суспільство
та активної участі в його житті, а виявом чітко продуманої та винятково ефек-
тивної діяльності як держави, так і особи щодо покращення соціально-еконо-
мічної та демографічної ситуацій.
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ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ: 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

У статті розглядається проблематика соціального захисту внутрішньо перемі-
щених осіб як нового суб’єкта права соціального забезпечення. Законодавча база щодо
цих осіб перебуває на шляху становлення. Встановлено, що відправним показником
визнання нового суб’єкта права соціального забезпечення – внутрішньо переміщеної
особи та визначення його правового регулювання став Закон України «Про забезпечен-
ня прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Закон містить визначення внутрішньо
переміщена особа, закріплює права та обов’язки, визначає правовий статус таких осіб,
гарантії соціального захисту тощо. Встановлена класифікація внутрішньо переміще-
них осіб за правовою визначеністю. Розглянуті питання, які потребують вдосконален-
ня з метою забезпечення якісної складової соціального захисту таких осіб.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, Керівні принципи з питань перемі-
щення осіб всередині країни, правовий статус, соціальний захист, облік внутрішньо
переміщених осіб.

Басова И. С. Внутренне переселенные лица теоретические и практические про-
блемы

В статье рассматривается проблематика социальной защиты внутренне переме-
щенных лиц как нового субъекта права социального обеспечения. Законодательная база
относительно данных лиц находится на пути становления. Установлено, что отправ-
ным показателем признания нового субъекта права социального обеспечения – внут-
ренне перемещенного лица и определение его правового статуса стал Закон Украины
«Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Закон содержит опре-
деление внутренне перемещенного лица, закрепляет права и обязанности, определяет
правовой статус таких лиц, гарантии социальной защиты и др. Установлена класси-
фикация внутренне перемещенных лиц по правовой определенности. Рассмотрены
вопросы, которые требуют усовершенствования с целью обеспечения качественной
составляющей социальной защиты таких лиц.

Ключевые слова: внутренне перемещенные лица, Руководящие принципы по вопро-
сам перемещения лиц внутри страны, правовой статус, социальная защита, учет
внутренне перемещенных лиц.
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Basova І. Internally displaced persons: theoretical and practical problems
The article studies the issues of social protection of internally displaced persons as a new

subject of social security law. The legal basis concerning these individuals is on the way of
development. It is established that the Law of Ukraine “On the rights and freedoms of inter-
nally displaced persons” became the starting indicator of recognition of a new subject of
social security law – internally displaced persons and determining legal regulation. The law
contains a definition of internally displaced persons, consolidates rights and obligations,
determines the legal status of such persons, guarantees of social protection and so on. Despite
the foregoing, there is a number of issues that require legal regulation. In our opinion, for the
qualitative improvement of legal regulation of the status of IDPs and their social protection
there must be complex interaction of both science and legislator and special competence bod-
ies with voluntary and international organizations.

Keywords: internally displaced persons, guiding principles on internal displacement
within the country, legal status, social protection, registration of internally displaced persons.

Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та про-
ведення антитерористичної операції в окремих районах Луганської та
Донецької областей стали серйозним випробуванням для України та її грома-
дян. Ці загрозливі події спричинили раніше невідому для держави вимушену
внутрішню міграцію. Сотні тисяч людей змінили своє місце проживання та
праці. У процесі такого переїзду громадяни стикаються з безліччю соціальних,
економічних і психологічних проблем. Ядром цих проблем є тяжкий травма-
тичний досвід, переживання якого ускладнюється необхідністю адаптуватися
у новому середовищі. Особливо стресовою і травматичною ситуацією ці події
стали для дітей, інвалідів, осіб похилого віку. Такі особи, беззаперечно, потре-
бують захисту та забезпечення з боку держави, насамперед соціального. Цей
факт став викликом для держави, суспільства та сучасної науки права соціаль-
ного забезпечення. Поряд з тим, соціальному забезпеченню в цій сфері приді-
лено недостатньо уваги. Важливість та актуальність цієї теми полягає в тому,
що проблема внутрішнього переміщення, у теперішньому її вигляді, є абсо-
лютно новою та малодослідженою. Проблематикою внутрішніх переміщень в
Україні займалися такі автори, як: О. В. Cкрипнюк1, Є. В. Мики тенко2,
В. І. Надрага3, М. В. Буроменський4 та деякі інші. Таким чином, визначення
правового статусу та шляхів удосконалення правового регулювання внутріш-
ньо переміщених осіб – одне із головних завдань.

Відповідно до статистичних даних Міністерства соціальної політики
України5 станом на 28 грудня 2015 р. зареєстровано 1 673 135 переселенців. З
них: 38,6% припадає на підконтрольні Україні території Донецької області,
14,8% – Луганської області, 12,6% – Харківської області, 7,3% – місто Київ,
6,9% – Запорізької області, 4,7% – Дніпропетровської області. Близько 15%
розподілилось по решті регіонів України. Загалом, такі особи географічно роз-
міщуються у районах, що близькі до їхніх домівок і перебувають під контро-
лем українського уряду. Те, що внутрішньо переміщені особи залишаються
неподалік від своєї домівки, означає, що вони прагнуть підтримувати тісні
зв’язки із залишеними вдома членами сімей та турбуються про долю майна, а
також передбачають для себе можливість повернення. Наразі, у цих регіонах
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кількість місць для можливого розселення зменшилася, але, незважаючи на
наявність місць для проживання на Заході України, більшість вимушено пере-
селених осіб не хочуть їхати через усю країну, щоб скористатися можливістю
такого розміщення. 

Законодавча база щодо правового регулювання внутрішньо переміщених
осіб, насамперед особливостей соціального захисту, перебуває на шляху ста-
новлення. Загальні права та обов’язки останніх визначені у Конституції
України, Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо перемі-
щених осіб»6 від 20.11.2014 р. № 1706 та інших законах, постановах Кабінету
Міністрів України: «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг»7 від 01.10.2014 р. № 505, «Про облік
внутрішньо переміщених осіб» від 01.10.2014 р. № 509, «Про затвердження
Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та
реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої тери-
торії України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіо-
ни України, на період до 2017 року»8 від 16.12.2015 р. № 1094 тощо. Не див-
лячись на наведене, залишається низка проблемних питань, що потребують
правового регулювання. 

Сьогодні вже стало очевидним, що в науці з’явився раніше невідомий,
новий суб’єкт – внутрішньо переміщені особи. Поява останнього постала
актуальним питанням у праві соціального забезпечення. У науковій юридичній
літературі поширені такі терміни, як: «внутрішні мігранти», «вимушені пере-
селенці», «особи, переміщені всередині країни», «внутрішньо переміщені
особи» та ін. В англомовних джерелах усі ці поняття відповідають терміну
«internally displaced persons», що дослівно перекладається як внутрішньо
переміщені особи (далі – ВПО).

Уперше цей термін був закріплений у Керівних принципах з питань пере-
міщення осіб всередині країни9 ООН (1998). Відповідно до останніх, такими
особами вважаються особи або групи осіб, яких примусили або покинути чи
залишити своє житло чи місця постійного проживання, зокрема, у результаті
чи з метою уникнення наслідків збройного конфлікту, повсякчасних проявів
насилля, порушення прав людини, стихійного чи викликаного людською діяль-
ністю лиха, які не перетинали міжнародно визнаних державних кордонів. У
принципах сформульовані права внутрішньо переміщених осіб і зобов’язання
держав щодо до цієї категорії населення. Наприклад: право на безпечні умови
життя на іншій території в межах країни, захист від недобровільного перемі-
щення (особи не можуть бути силоміць повернені або знову поселені у місця,
де є загроза їх життю, безпеці, здоров’ю або свободі), право на отримання
допомоги для незахищених категорій громадян (особлива увага приділяється
жінкам та дітям), допомога при переміщенні (особам, переміщеним у середині
країни, видаються всі документи, які необхідні їм для користування, а органи
влади мають сприяти заміні документів, які були загублені у ході переміщен-
ня), гарантії безпечного повернення, переселення та реінтеграція тощо.
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Ці принципи хоча і не є обов’язковими, проте засновані на нормах міжна-
родного права: Загальній декларації прав людини (1948), Міжнародному пакті
про громадянські та політичні права (1966), Міжнародному пакті про еконо-
мічні, соціальні та культурні права (1966), отже, покликані бути орієнтиром
для країн при плануванні й розробці ефективних заходів, необхідних при вирі-
шенні проблем внутрішньо переміщених осіб.

Конституцією України Україна проголошена соціальною та правовою дер-
жавою. Стаття 46 Конституції гарантує усім громадянам соціальний захист, а
тому внутрішньо переміщені особи не є винятком, більше того, їх проблеми в
сучасних обставинах є пріоритетом державної соціальної політики.

Соціальна держава спрямовує свою політику в напрямі розвитку ринкової
економіки, соціальної справедливості, соціальної захищеності, соціального
партнерства і соціальної солідарності членів суспільства. Її основним завдан-
ням визнаються досягнення стабільності рівня життя населення, захист та
здійснення прав і свобод громадян, створення сучасних систем охорони здо-
ров’я, освіти, соціального забезпечення, підтримки злиденних та бідних соці-
альних верств, запобігання і вирішення соціальних конфліктів. Викладене
актуалізує питання щодо реалізації прав та свобод загалом та соціального
захисту зокрема внутрішньо переміщених осіб як нового суб’єкта права соці-
ального забезпечення (соціальна допомога та підтримка, діти, інваліди, особи
похилого віку).

Першим прикладом законодавчого врегулювання питання ВПО стало при-
йняття Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо перемі-
щених осіб» (далі – Закон), який став визначальним при формуванні соціаль-
ної політики держави щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні. Законом
визначено поняття внутрішньо переміщеної особи в Україні, підстави набуття
правового статусу ВПО, права та обов’язки такої категорії громадян, гарантії
їх соціального захисту та підтримки, містить норми щодо порядку та строків
розгляду заяв про оформлення, переоформлення, продовження соціальних
виплат внутрішньо переміщеним особам, забезпечення їх соціальними та
медичними послугами тощо.

Відповідно до ст. 1 Закону – внутрішньо переміщеною особою є громадя-
нин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на терито-
рії України на законних підставах та має право на постійне проживання в
Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у резуль-
таті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимча-
сової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та
надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Законодавча дефініція визначає внутрішньо переміщених осіб як катего-
рію, яка потребує соціального захисту, бо обставини, що спричинили перемі-
щення (зміну місця проживання), є вимушеними, з’явилися раптово, поза
волею людини, привели до зміни звичного способу життя. Більшість з них
залишилися без документів, через що гострим невирішеним або затяжним
питанням залишається неможливість швидкого оформлення, переоформлення
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документів, що засвідчують особу, встановлюють належність до громадянства
України чи підтверджують спеціальний статус особи. Така життєва всеохопна
трансформація стала показником неготовності вимушених переселенців зазна-
ти втрат матеріального характеру. Соцзабезпечення є невід’ємною складовою
життєдіяльності людини – внутрішньо переміщеної особи. 

Для кращого розуміння нагальних проблем ВПО, на нашу думку, останні
потребують класифікації за правовою визначеністю. Йдеться про те, що в
Україні склалася ситуація, коли одні переміщені особи набули статусу ВПО, а
інші, перемістившись на контрольовані Україною території, такого статусу не
набули. Одним із завдань права соціального забезпечення є сприяння та спро-
щення процедури отримання статусу ВПО особами, які цього бажають.

Соціальне забезпечення ВПО перебуває на стику двох проблем: правовий
статус ВПО та їх соціальний захист, як невід’ємна складова забезпечення жит-
тєдіяльності. Першочерговими для вирішення є питання: забезпечення тимча-
совим житлом, сприяння у працевлаштуванні, надання першочергової грошо-
вої допомоги, відновлення соціальних виплат, які були призупинені з причин
зміни місця проживання (вимушене переселення), а саме: виплати пенсій,
надання соціальних послуг тощо. 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внут-
рішньо переміщених осіб» ВПО мають право на забезпечення тимчасовим
житлом за умови оплати вартості комунальних послуг. Однак не всі ВПО
мають можливість одразу сплачувати комунальні послуги, тому, на нашу
думку, для найбільш незахищених ВПО (пенсіонери, інваліди з дитинства,
багатодітні сім’ї та інші) необхідно передбачити часткову сплату комунальних
послуг або звільнення від неї на певний строк. 

Встановлення, зміна та припинення правового статусу ВПО визначається
законодавством. Для отримання останнього відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України «Про облік внутрішньо переміщених осіб»10

від 01.10.2014 р. № 509 особа повинна звернутися із заявою до структурного
підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті
Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у міс-
тах рад за місцем проживання. У разі, коли внутрішньо переміщена особа роз-
міщується регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним забезпе-
ченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої терито-
рії та районів проведення антитерористичної операції, заява подається поса-
довій особі уповноваженого органу, залученій в установленому порядку до
участі в роботі регіонального штабу. Прийняття заяв та видача довідок про
взяття на облік можуть здійснюватися в місцях проживання внутрішньо пере-
міщених осіб працівниками житлово-експлуатаційних організацій або уповно-
важеними особами, визначеними виконавчими органами сільських і селищних
рад, за погодженням з уповноваженим органом. Одночасно інформація про
ВПО вноситься до Єдиної інформаційної бази, яка відображає загальну інфор-
мацію про цих осіб (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, стать, катего-
рія осіб, потреби). На нашу думку, такий підхід до формування бази даних є
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неповним та не відповідає принципу адресності та врахування всіх життєвих
обставин, які є важливими при призначенні того чи іншого виду соціального
забезпечення або соціальної послуги. Враховуючи викладене, пропонуємо
доповнити перелік даних про особу, що сприятиме більш високому рівню її
соціального захисту та соціалізації на новому місці (освіта, стаж роботи), що
дасть змогу максимально чітко визначити обсяг потреб, диференціювати чер-
говість отримання соціальної допомоги та раціонально спланувати надання
соціальних виплат.

Аналіз чинного законодавства свідчить, що правовий статус ВПО має тим-
часовий характер, який покликаний максимально оперативно надати соціаль-
ний захист цим особам. Наприклад, постановою Кабінету Міністрів України
«Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним осо-
бам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-кому-
нальних послуг» щомісячна адресна допомога особам обмежується шістьма
місяцями. Тимчасовість статусу ВПО у праві соціального забезпечення поля-
гає в тому, що за довідкою, що підтверджує спеціальний статус, особи можуть
отримати першочергову необхідну допомогу, реалізувати права на зайнятість,
пенсійне забезпечення (переоформлення пенсій особам, які перебували на
обліку у пенсійних фондах в окупованих на цей час територіях тощо), отрима-
ти соціальні послуги. А після отримання визначеної законодавством допомо-
ги, одноразових пільг, сутність довідки та, відповідно, статус внутрішньо пере-
міщеної особи втрачається, особа буде користуватися правами та нести
обов’язки на загальних підставах, поряд з іншими особами. 

Не можна не зауважити, що з-поміж осіб, які вимушено залишили місця
постійного проживання, є значна частина людей, які на момент переміщення
вже були суб’єктами права соціального забезпечення (пенсіонери, безробітні,
інваліди), а з вимушеним внутрішнім переміщенням набули статусу внутріш-
ньо переміщеної особи. Наведе не дає підстави зробити висновок, що ці особи,
будучи суб’єктом права соціального забезпечення загалом, набувають ще спе-
ціального правового статусу внутрішньо переміщеної особи зокрема.
Наприклад, пенсіонер, будучи суб’єктом права соціального забезпечення,
отримавши статус ВПО, отримує додатковий соціальний захист від держави
(щомісячна грошова допомога).

Правове регулювання внутрішньо переміщених осіб визначається у тому
числі Кабінетом Міністрів України прийнятою постановою «Про затверджен-
ня Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та
реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої тери-
торії України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіо-
ни України на період до 2017 року»11 від 16.12.2015 р. № 1094. Програмою
передбачено комплекс заходів з вирішення найбільш актуальних проблем
внутрішньо переміщених осіб, до яких, зокрема, належать: сприяння інтегра-
ції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання; допомога
в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, забезпечення
соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки; створення
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передумов для компенсації завданої їм майнової та моральної шкоди тощо.
Поряд з тим, на сьогодні можна констатувати недостатню поінформованість
ВПО про комплекс прав та державних гарантій у сфері соціального захисту.
Інформування, яке здійснюється на сайті Міністерства соціальної політики
України, не можна визнати ефективним, хоча його функціонування відіграє
важливу роль. На нашу думку, органи спеціальної компетенції, які здійснюють
реєстрацію ВПО, окрім функції реєстрування, повинні також здійснювати
функцію надання інформації про їх соціальні права. У зв’язку з високим рів-
нем інформатизації суспільства та наявності у значної частини громадян елек-
тронної адреси, пропонуємо під час реєстрації збирати у громадян їх елек-
тронну адресу, а у тих, кого її немає, сприяти у створенні останньої і, таким
чином, формувати базу даних електронних адрес осіб зі статусом ВПО. У
випадку змін до законодавства або іншої важливої інформації щодо соціально-
го захисту ВПО, органи спеціальної компетенції повинні здійснювати центра-
лізовану розсилку такої інформації на їх електронну пошту. 

Враховуючи викладене, проаналізувавши чинне соціально-забезчувальне
законодавство, можна зробити висновок, що в науці права соціального забез-
печення виник новий суб’єкт – внутрішньо переміщена особа. Новостворена
законодавча база з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб
не є досконалою та потребує доопрацювання. Важливість та значущість її
дослідження полягає у необхідності наукового пізнання, ретельного теоретич-
ного осмислення рівня ефективності та динаміки реалізації норм. На нашу
думку, для якісного удосконалення правового регулювання статусу ВПО та їх
соціального захисту повинна бути комплексна взаємодія як науки та законо-
давця, так і органів спеціальної компетенції з волонтерськими та міжнародни-
ми організаціями. 
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Basova І. Internally displaced persons: theoretical and practical problems
The article studies the issues of social protection of internally displaced persons as a new

subject of social security law. The legal basis concerning these individuals is on the way of
development. It is established that the Law of Ukraine “On the rights and freedoms of inter-
nally displaced persons” became the starting indicator of recognition of a new subject of social
security law – internally displaced persons and determining legal regulation. The law contains
a definition of internally displaced persons, consolidates rights and obligations, determines the
legal status of such persons, guarantees of social protection and so on. Despite the foregoing,
there is a number of issues that require legal regulation. First of all: registration for such per-
sons, housing issues, employment, financial aid and so on. It is offered to expand the content
of points in the application required to obtain a certificate of registration of internally dis-
placed persons; to reduce the amount of the payment or to free of payment for a specified peri-
od for housing and communal services of certain categories of internally displaced persons, to
establish a mechanism of “online” informing of such persons.

Classification of IDPs according to legal definition is established. Attention is paid to the
possibility of “duality” of the status of internally displaced persons in social security law. The
conclusion of the temporary legal status of internally displaced persons is made. The issues
that need to be improved to ensure the quality component of social protection of such persons
are studied.

Having analyzed the current legislation on social protection, we can conclude that in the
science of social security law, a new subject appeared – internally displaced person. The newly
established legislative basis on social protection of internally displaced persons issues is not
perfect and needs some revision. The importance and significance of its study is in the need
of scientific cognition, thorough theoretical understanding of the efficiency level and dynam-
ics of implementing these norms. In our opinion, for the qualitative improvement of legal reg-
ulation of the status of IDPs and their social protection there must be complex interaction of
both science and legislator and special competence bodies with voluntary and international
organizations.
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ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ 

У статті проаналізовано поняття екологічної стандартизації та нормування в
Україні та виділено їх спільні і відмінні ознаки. Охарактеризовано екологічні стандар-
ти і нормативи як закономірний результат стандартизації та нормування у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища. Акцентовано увагу на проблемних питан-
нях понять екологічної стандартизації та нормування. Вказано на законодавчу невиз-
наченість як нормування взагалі, так і екологічного нормування зокрема.
Проаналізовано погляди вітчизняних дослідників на екологічну стандартизацію та
нормування у їх взаємозв’язку та єдності. Зосереджено увагу на відмінностях у право-
вій сутності екологічних стандартів та нормативів. Водночас досліджено спільний
характер цілей і завдань екологічної стандартизації та нормування в Україні.

Ключові слова: стандартизація, нормування, консенсус, навколишнє природне сере-
довище, антропогенне навантаження, екологічний норматив, екологічна політика.

Беляков М. Экологическая стандартизация и нормирование в Украине 
В статье проанализировано понятие экологической стандартизации и нормирова-

ния в Украине и выделены их общие и отличительные признаки. Охарактеризованы эко-
логические стандарты и нормативы как закономерный результат стандартизации и
нормирования в сфере охраны окружающей среды. Акцентировано внимание на про-
блемных вопросах понятий экологической стандартизации и нормирования. Указано на
законодательную неопределенность как нормирования вообще, так и экологического
нормирования в частности. Проанализированы взгляды отечественных исследовате-
лей на экологическую стандартизацию и нормирование в их взаимосвязи и единстве.
Сосредоточенно внимание на отличиях в правовой сущности экологических стандар-
тов и нормативов. В то же время исследован общий характер целей и задач экологи-
ческой стандартизации и нормирования в Украине.

Ключевые слова: стандартизация, нормирование, консенсус, окружающая природ-
ная среда, антропогенная нагрузка, экологический норматив, экологическая политика. 

Belyakov M. Ecological standardization and rationing in Ukraine 
In article the concept of ecological standardization and rationing of Ukraine is analysed

and their general and distinctive signs are allocated. Environmental standards and standards
as natural result of standardization and rationing in the sphere of environmental protection
are characterized. The attention is focused on problematic issues of concepts of ecological
standardization and rationing. It is specified legislative uncertainty both rationing in gener-
al, and ecological rationing in particular. Views of domestic researchers of ecological stan-
dardization and rationing in their interrelation and unity are analysed. With concentration
attention on differences in legal essence of environmental standards and standards. At the
same time the general character of the purposes and tasks of ecological standardization and
rationing in Ukraine is investigated.

Keywords: standardization, rationing, consensus, surrounding environment, anthropoge-
nous loading, ecological standard, environmental policy.

В умовах реформування правової системи України та адаптації національ-
ної екологічної політики до передових світових, насамперед європейських,
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стандартів у сфері охорони та захисту навколишнього природного середовища,
дослідження екологічної стандартизації та нормування в Україні набуває особ-
ливої гостроти та актуальності. 

Низький рівень екологічної свідомості суспільства призвів до різкого
погіршення стану здоров’я людей, зменшення народжуваності та збільшення
смертності, що загрожує вимиранням і біологічно-генетичною деградацією
українського народу. При цьому приблизно 50% території країни займають
зони екологічної катастрофи і надзвичайних екологічних ситуацій. І лише
12–15% жителів міст і селищ дихають повітрям, що відповідає встановленим
нормативам якості. Близько 70% питної води, що споживається українським
населенням, не відповідає гігієнічним і санітарно-епідеміологічним нормам.
За даними Міністерства екології та природних ресурсів, 15% території України
перебуває у критичному екологічному становищі1. 

Саме від ефективності системи державних стандартів та нормативів  знач-
ною мірою залежить досягнення завдань екологічної політики нашої держави,
основи якої визначено Законом України «Про Основні засади (стратегію) дер-
жавної екологічної політики України на період до 2020 року». Так, у даному
Законі, зокрема, вказано, що інтеграція екологічної політики до галузевих
політик, обов’язкове врахування екологічної складової при складанні страте-
гій, планів і програм розвитку України, впровадження екологічного управлін-
ня на підприємствах, екологізація господарської діяльності є шляхом до сучас-
ної секторальної екологічної політики, що реалізується у країнах Західної та
Центральної Європи2.

Прикладом такої реалізації екологічних стандартів у країнах
Європейського Союзу є запровадження протягом 1988–2008 рр. шести еколо-
гічних стандартів «Євро», що регламентують вміст у вихлопі автомобілів
оксидів вуглецю (СО), вуглеводнів (НС), оксидів азоту (NO), шкідливих твер-
дих частинок, а також димності. В Україні нові стандарти «Євро» вводяться в
дію зі значним запізненням, причому терміни їх введення весь час з різних
причин відкладаються. 

Отже, вдосконалення системи національних екологічних стандартів та
нормативів відіграє важливе значення в забезпеченні екологічної безпеки та
усуненні негативних наслідків антропогенного впливу на довкілля в Україні.

Окремі аспекти екологічної стандартизації та нормування в Україні дослід-
жувались Ю. Шемшученком, Н. Малишевою, В. Костицьким, А. Гетьманом,
Ю. Красновою та ін. Однак комплексних наукових досліджень за цією темати-
кою ще не проводилось.

Завданням дослідження є порівняльний аналіз екологічної стандартизації
та екологічного нормування в Україні.

Екологічна стандартизація та нормування є одним із базових інститутів
еколого-правової науки та екологічного законодавства в Україні. Так, уже в
першій редакції Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища» від 25.06.1991 р. було розміщено розділ VII «Стандартизація і
нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища», що
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свідчить про важливе значення, якого законодавець надає даним правовим
категоріям3.

Нормативно-правовий зв’язок правових категорій екологічної стандартиза-
ції та нормування зумовлює необхідність визначення їх правової сутності,
ознак та співвідношення між собою. 

Правовий режим екологічної стандартизації визначається загальними нор-
мами Закону України «Про стандартизацію». Поняття стандартизації містить-
ся в ст. 1 названого Закону, де вона визначається як діяльність, що полягає в
установленні положень для загального та неодноразового використання щодо
наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального
ступеня впорядкованості в певній сфері4.

На думку авторів «Юридичної енциклопедії» за редакцією Ю. Шемшу -
ченка, стандартизація – це діяльність компетентних державних та інших орга-
нів і організацій, пов’язана з розробленням, схваленням, прийняттям, впро-
вадженням, переглядом, зміною та припиненням дії стандартів. У даному
визначенні акцентовано увагу на стадіях процесу стандартизації, що дає змогу
ширше розкрити саме правову, а не технічну природу даного явища5.

У свою чергу, відповідно до ст. 1 Закону України «Про стандартизацію» від
05.06.2014 р. стандарт – це нормативний документ, заснований на консенсусі,
прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразово-
го використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її
результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкова-
ності в певній сфері6. Отже, стандарт є закономірним результатом процесу
стандартизації, його продуктом і наслідком.

Поняття екологічних стандартів є похідним від родового поняття «стан-
дарти» і конкретизується в ч. 1 ст. 32 Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища»: екологічні стандарти є обов’язковими для
виконання і визначають поняття і терміни, режим використання й охорони
природних ресурсів, методи контролю за станом навколишнього природного
середовища, вимоги щодо запобігання забрудненню навколишнього природ-
ного середовища, інші питання, пов’язані з охороною навколишнього природ-
ного середовища та використанням природних ресурсів7.

Загальне визначення нормування  в цілому та екологічного нормування
зокрема на сучасному етапі відсутнє. Незважаючи на наявність окремих спроб
прийняти нормативно-правові акти щодо нормування (наприклад, проект
Закону «Про нормування в будівництві» № 2503 від 09.11.2006 р.), на сьогодні
відповідна нормативна база залишається практично нерозробленою. Виняток
становить лише Кодекс законів про працю України, у статтях 85, 86 якого міс-
титься визначення нормування праці, яке полягає в запровадженні, заміні й
перегляді норм праці8.

Враховуючи зазначене, у науковому обігу вживаються здебільшого галузе-
ві поняття «нормування термінів», «нормування у будівництві», «нормування
у сфері охорони навколишнього середовища» і т.д. Зокрема, у вищезгаданому
законопроекті «Про нормування у будівництві» від 09.11.2006 р. нормуванням
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вважається діяльність з розроблення та затвердження норм та правил для
обов’язкового застосування у сфері будівництва, містобудування та архітекту-
ри з метою формування безпечного середовища існування людини9.

Як випливає із наведених визначень, нормування як організаційний процес
полягає не лише у створенні нормативів, а й у розробці інших норм, правил,
нормативних документів, тобто є більш широким поняттям, ніж нормативот-
ворення, оскільки охоплює також нормативно-правову (законотворчу) діяль-
ність. 

Однак у науці екологічного права більшість учених розглядає нормування
у вузькому розумінні, включаючи до його змісту переважно нормативотворчий
аспект, що пов’язано із законодавчою неврегульованістю поняття екологічно-
го нормування.  Такий підхід базується на ст. 33 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища», згідно з якою екологічні нормативи
встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне
середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого
впливу на нього фізичних та біологічних факторів10.

Зокрема, автори навчального посібника «Екологічне право України» за
редакцією В. Курила визначають екологічне нормування як один із головних
елементів управління екологічною безпекою, що полягає у введенні обмежень
негативного антропогенного навантаження (діяльності господарських об’єк-
тів) на довкілля, через встановлення обов’язкових гранично допустимих нор-
мативів (норм, правил, вимог) такого впливу, які гарантують екологічну безпе-
ку населення, збереження генофонду, забезпечують раціональне використання
і відтворення природних ресурсів11.

Цікаве поняття екологічного нормування запропоновано також
Ю. Красновою, яка визначає його як діяльність спеціально уповноважених
державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища,
інших центральних органів виконавчої влади щодо розроблення та затвер-
дження меж допустимого впливу на довкілля хімічного забруднення, фізич-
них, біологічних та інших шкідливих факторів, що походять від стаціонарних
та пересувних джерел, а також меж використання природних ресурсів та
дозволених природо-перетворюючих заходів12.

У контексті дослідження поняття екологічного нормування доцільно звер-
нутися до зарубіжного законотворчого досвіду. Наприклад, згідно з ч. 2 ст. 19
Федерального закону Російської Федерації «Про охорону навколишнього сере-
довища» від 10.01.2002 р., нормування в області охорони навколишнього сере-
довища полягає у встановленні нормативів якості навколишнього середовища,
нормативів допустимого впливу на довкілля при здійсненні господарської та
іншої діяльності, інших нормативів в області охорони навколишнього середо-
вища, а також нормативних документів у сфері охорони довкілля13. Таким
чином, російський законодавець сформулював досить широке визначення еко-
логічного нормування, яке включає в себе встановлення як нормативів, так і
нормативних документів у сфері навколишнього природного середовища. Тим
самим стандартизація і нормування фактично ототожнюються, оскільки стан-
дарт за формою свого прийняття є нічим іншим, як нормативним документом.
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Вважаємо, що з метою уніфікації екологічного законодавства та комплекс-
ного нормативно-правового регулювання екологічної сфери необхідно запро-
вадити Екологічний кодекс України, в якому виділити окремий розділ, присвя-
чений екологічній стандартизації та нормуванню. У даному розділі має бути
сформульовано поняття екологічної стандартизації та екологічного нормуван-
ня, механізм їх реалізації та засади юридичної відповідальності за порушення
екологічних стандартів та нормативів.

Порівняльний аналіз понять екологічного стандарту та нормативу дає
змогу з’ясувати такі їх спільні та відмінні ознаки. 

1. Будь-який екологічний стандарт є нормативним документом, що має
встановлену законом процедуру прийняття, розробляється і приймається
визначеним колом суб’єктів (насамперед технічними комітетами стандартиза-
ції та національним органом стандартизації – ДП «Український науково-
дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якос-
ті»). Норматив же сам по собі не є нормативним документом, він є граничним
кількісним показником негативного антропогенного впливу на довкілля, в
основі якого лежить вимірювання балансу екологічних і економічних інтересів
людини. Правовою формою нормативів зазвичай виступають накази
Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони
здоров’я та інших уповноважених державних органів, що підтверджується ч.6
ст. 33 Закону України «Про охорону навколишнього природного середови-
ща»14. Так, Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 30.07.2012 р. № 471 затверджено Нормативи екологічної безпеки водних
об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гра-
нично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у мор-
ських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного
споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту).

Отже, екологічні стандарти і нормативи відрізняються за суб’єктним скла-
дом та порядком їх прийняття15.

2. Екологічні стандарти приймаються на основі консенсусу, яким відповід-
но до ст. 1 Закону України «Про стандартизацію» є загальна згода, що харак-
теризується відсутністю серйозних заперечень з суттєвих питань у більшості
заінтересованих сторін та досягається в результаті процедури, спрямованої на
врахування думки всіх сторін і зближення розбіжних поглядів. Принцип досяг-
нення консенсусу при прийнятті екологічних стандартів проявляється в ст. 18
Закону (в частині розгляду національним органом стандартизації пропозицій
заінтересованих сторін щодо проведення робіт з національної стандартизації),
ст. 20 Закону (в частині надання коментарів заінтересованих сторін щодо про-
ектів національних стандартів чи змін до них) і т.д. 16

У свою чергу, порядок розробки та затвердження екологічних нормативів
визначається  Кабінетом Міністрів України. Так, на даний час діють постано-
ви КМУ від 13.03.2002 р. № 299 «Про Порядок розроблення та затвердження
нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря», від 28.12.2001 р.
№ 1780 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів
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граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних дже-
рел», від 11.09.1996 р. № 1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нор-
мативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік
забруднюючих речовин, скидання яких нормується» та ін. 

Зокрема, в п. 7 Порядку розроблення та затвердження нормативів еколо-
гічної безпеки атмосферного повітря зазначено, що нормативи затверджують-
ся Мінприроди17. Таким чином, використання консенсусу при розробленні та
затвердженні екологічних нормативів, на відміну від екологічних стандартів,
не передбачено. 

3. Екологічні стандарти та нормативи відрізняються за своїм змістом та
масштабом. Якщо стандарт охоплює певну сукупність правил, настанов і
характеристик діяльності чи її результатів, то норматив є окремо взятим кіль-
кісним показником негативного антропогенного впливу на довкілля і за своєю
функціональною природою є значно вужчим.

Водночас, незважаючи на наявність значних відмінностей,  очевидно, що з
точки зору досягнення мети екологічної політики держави екологічна стан-
дартизація та екологічне нормування є взаємопов’язаними і знаходяться в
одному логічному ряду. Зокрема, Н. Малишева розглядає екологічну стандар-
тизацію та нормування в нерозривному зв’язку, зазначаючи, що стандартиза-
ція та нормування є функцією державного управління в галузі охорони навко-
лишнього природного середовища18.

Висновок про спільність мети екологічної стандартизації і нормування
випливає і з позиції А. Гетьмана, який зазначає, що складовою мети стандар-
тизації в Україні є забезпечення раціонального використання природних
ресурсів19. Така ж мета й екологічного нормування в Україні.

Погляди згаданих науковців щодо спільності завдань екологічної стандар-
тизації та нормування підтверджуються положеннями ст. 31 Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища», згідно з якою еколо-
гічна стандартизація і нормування проводяться з метою встановлення ком-
плексу обов’язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього при-
родного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення еко-
логічної безпеки20.

Крім того, враховуючи, що відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища» державні стандарти в галузі
охорони довкілля є обов’язковими для виконання, будь-який державний орган
при розробці і прийнятті екологічних нормативів зобов’язаний враховувати
вимоги державних екологічних стандартів. Отже, якщо екологічний стандарт
встановлює певну науково обґрунтовану модель забезпечення екологічної  без-
пеки (через сукупність термінів і понять, встановлення режиму використання
і охорони природних ресурсів, вимоги до процесу виробництва та ін.), то еко-
логічний норматив регулює граничні межі негативного впливу на довкілля, за
яких такий стандарт вважається дотриманим. Екологічний норматив не може
суперечити стандарту, він приймається на його виконання і з метою його
захисту. 
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Таким чином, екологічні стандарти та нормативи взаємодоповнюють одне
одного, створюють нерозривний правовий режим, спрямовані на досягнення
єдиних завдань і на практиці не можуть функціонувати роздільно. Дисбаланс
та неузгодженість між екологічною стандартизацією та нормуванням неодмін-
но призведуть до порушення системи екологічної безпеки держави та зруйну-
ють основоположні засади національної екологічної політики. Наявність окре-
мих розбіжностей між даними правовими категоріями є більше теоретичною
проблемою, що не породжує необхідності перегляду загальноприйнятого
наукового підходу до екологічної стандартизації та нормування як спільного і
взаємопов’язаного інституту екологічного права. По суті, система екологічних
стандартів та нормативів є єдиним органічним утворенням, покликаним забез-
печити повноцінну охорону та захист навколишнього природного середовища
від правопорушень в екологічній сфері. Отже, необхідним є подальше вироб-
лення комплексної науково обґрунтованої концепції підвищення ефективності
екологічної стандартизації та нормування в Україні, зокрема, шляхом при-
йняття Екологічного кодексу України та виділення в ньому окремого розділу
«Екологічна стандартизація та нормування».
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Belyakov M. Ecological standardization and rationing in Ukraine.
In article the concept of ecological standardization and rationing of Ukraine is analysed

and their general and distinctive signs are allocated. Dependence between efficiency of envi-
ronmental standards and standards and a condition of surrounding environment is investiga-
ted. Need of adaptation of national system of standardization and rationing to the advanced
international standards is outlined. 

Environmental standards and standards as natural result of standardization and rationing
in the sphere of environmental protection are characterized. 

The attention is focused on problematic issues of concepts of ecological standardization
and rationing. It is specified legislative uncertainty both rationing in general, and ecological
rationing in particular. A conclusion about a difference in the content of the concepts “ratio-
ning” and “normativotvorchestvo” is formulated. 

Foreign experience of legislative regulation of rationing in the sphere of ecology where
this legal category practically doesn’t differ from ecological standardization is investigated. 

Views of domestic researchers of ecological standardization and rationing in their inter-
relation and unity are analysed. With concentration attention on differences in legal essence of
environmental standards and standards. 

At the same time the general character of the purposes and problems of ecological stan-
dardization and rationing in Ukraine is investigated. In particular, it is established that the
environmental standard establishes evidence-based model of ensuring ecological safety, and
the ecological standard regulates boundary indicators of negative impact on environment. 

Conclusions that existence of separate distinctions between these legal categories doesn’t
generate need of their artificial division are formulated. Ecological standardization and ratio-
ning are the uniform organic education urged to provide protection and environment protecti-
on against offenses in the ecological sphere. 

The attention to need of development of the complex evidence-based concept of increase
of efficiency of ecological standardization and rationing in Ukraine is focused. 

Keywords: standardization, rationing, consensus, surrounding environment, anthropoge-
nous loading, ecological standard, environmental policy.

519РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого



УДК 349.42
О. В. БОЙКО,

аспірантка

ПОНЯТТЯ ФІТОСАНІТАРНОГО КОНТРОЛЮ 
ЯК АГРАРНО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

У статті досліджується зміст поняття «фітосанітарний контроль» на основі
аналізу визначення поняття контролю у вітчизняній юридичній науці та відображення
поняття «фітосанітарний контроль» у законодавстві України. Розроблено визначення
поняття «фітосанітарний контроль» на основі дослідження його правової природи.

Ключові слова: контроль, фітосанітарний контроль, карантин рослин

Бойко О. В. Понятие фитосанитарного контроля как аграрно-правовой катего-
рии

В статье исследуется содержание понятия «фитосанитарный контроль» на осно-
ве анализа определения понятия контроля в отечественной юридической науке и ото-
бражения понятия «фитосанитарный контроль» в законодательстве Украины.
Разработано определение понятия «фитосанитарный контроль» на основе исследова-
ния его правовой природы.

Ключевые слова: контроль, фитосанитарный контроль, карантин растений

Boiko O. The concept of phytosanitary control as agro-legal category
The meaning of “phytosanitary control” is investigated in the article. It based on the

analysis of the definition of the concept of control, particularly phytosanitary control, in the
jurisprudence and in the legislation of Ukraine. Also concept of “phytosanitary control” is
defined basing on the research of its legal nature.

Keywords: control, phytosanitary control, quarantine of plants

Роль сільського господарства в економіці України важко переоцінити,
оскільки виробництво сільськогосподарської продукції за останні роки значно
збільшилось. Так, якщо у 2007 р. частка сільського господарства у ВВП Украї -
ни становила лише 6,6%, то уже у 2014 р. – 10,3%. У 2007 р. валова додана вар-
тість у сільському господарстві дорівнювала $9,3 млрд, а у 2014-му –
$15 млрд1. Серед сільськогосподарської продукції, яка виробляється в Україні,
найбільшу частку становить продукція рослинного походження. Із підписанням
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом відкрився доступ
українській продукції, насамперед продукції рослинного походження, на євро-
пейський ринок. Проте цілком скористатися цим досі неможливо через ряд тех-
нічних бар’єрів, у тому числі через фітосанітарні вимоги щодо імпорту до країн
ЄС. Подолання цих бар’єрів можливе за умови визнання державами – членами
Європейського Союзу фітосанітарних заходів нашої країни як еквівалентних.
Для цього потрібно забезпечити належний рівень фітосанітарного захисту рос-
лин, продукції рослинного походження та інших підкарантинних матеріалів. 

З метою перевірки дотримання належного рівня захисту у процесі вироб-
ництва, зберігання, транспортування, реалізації, зокрема експорту, імпорту,
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продукції рослинного походження та запобігання поширенню карантинних
організмів, виникають відносини державного контролю у сфері карантину
рослин (фітосанітарні відносини) між контролюючими та підконтрольними
суб’єктами. Контролюючими суб’єктами є ті органи, які безпосередньо здійс-
нюють контрольну діяльність карантину рослин – це насамперед органи, що
здійснюють державне управління у сфері карантину рослин. Підконтрольними
суб’єктами є ті, на яких спрямована контрольна діяльність, а саме: фізичні та
юридичні особи, які виробляють, зберігають або переміщують через держав-
ний кордон або в межах території України об’єкти регулювання.

Об’єктами даних правовідносин виступають усі підкарантинні матеріали
та об’єкти, у тому числі й ті, що переміщуються через карантинні зони та через
державний кордон України. Закон України «Про карантин рослин»
від 30.06.1993 р. № 3348-ХІІ (далі – Закон про карантин рослин) оперує понят-
тям «об’єкти регулювання» яке являє собою будь-яку рослину, продукт рос-
линного походження, місце зберігання, упаковку, засоби перевезення, контей-
нери, ґрунт та будь-які інші організми, об’єкти або матеріали, здатні перено-
сити чи поширювати регульовані шкідливі організми, які визначаються окре-
мо для цілей імпорту, експорту та реекспорту, а також для цілей контролю за
переміщенням територією України. 

Фітосанітарне законодавство України не містить легального визначення
фітосанітарного контролю, що зумовлює неоднаковий підхід до тлумачення
даного поняття та відповідно реалізації його на практиці. Для цього вбачаємо
необхідним дослідити поняття фітосанітарного контролю. 

Питання контролю завжди було актуальним та цікавило як науковців, так і
законодавця. Обраний Україною проєвропейський напрямок зумовлює пере-
гляд і реформування регулювання контрольно-наглядової діяльності в сфері
господарювання загалом та карантину рослин зокрема.

Питанням контролю і нагляду займалися такі науковці, як: О. Андрійко,
О. Бондар, Д. Вовк, В. Гаращук, А. Денисова, С. Ківалов, М. Кравчук,
В. Курзова, В. Романенко2 та ін. Але вони приділяли увагу іншим видам кон-
тролю й ґрунтовно не розкривали суті саме фітосанітарного контролю як
невід’ємного елементу державного контролю у сфері карантину рослин. 

Слово «контроль» походить від французького слова «controle», тобто пере-
вірка, яке, у свою чергу, – від старофранцузького «contrerole» – список, що має
дублікат для перевірки3. З часом це поняття доповнювалось новим змістом, а
саме: облік, спостереження, перевірка, нагляд, моніторинг, а також органи, які
здійснюють контрольні функції.

У теорії права контроль розглядається як 1) функція державного управлін-
ня, яка полягає в аналізі та зіставленні фактичного стану в тій чи іншій галузі
з вимогами, які поставлені перед ними, відхиленнями у виконанні поставле-
них завдань та причинах цих відхилень, а також оцінці діяльності4; 2) функція
державного органу – це основні сторони його соціального призначення як від-
носно відокремленої частини апарату держави, що відображається в основних
напрямах його діяльності по здійсненню функцій і завдань держави5; 3) пра-
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вова форма здійснення управлінської діяльності – діяльність, яка пов’язана з
виконанням юридично значущих дій у чітко встановленому законом порядку6;
4) метод діяльності державних органів, який полягає у цілеспрямованому
спостереженні за належним виконанням підвладними суб’єктами прийнятих
публічно-владних рішень7 тощо. 

А. Денисова характеризує контрольну діяльність з управлінської і юридич-
ної точки зору, зокрема щодо останньої зазначає, що контроль являє собою
засіб забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні8, але
дане поняття є надто загальним і не розкриває повною мірою його. В. Гаращук
визначає контроль як сукупність дій по спостереженню за функціонуванням
відповідного об’єкта з метою: отримання об’єктивної та достовірної інформа-
ції про стан справ на ньому; застосування заходів щодо запобігання правопо-
рушенням (з правом прямого втручання в оперативну діяльність об’єкта кон-
тролю); надання допомоги підконтрольній структурі в поновленні законності
й дисципліни; встановлення причин та умов, що сприяють порушенню вимог
правових норм; вжиття заходів щодо притягнення до правової відповідальнос-
ті винних осіб9. На нашу думку, запропоноване В. Гаращуком поняття сто-
сується відомчого контролю, яким фітосанітарний контроль не є.

У даному контексті вважаємо, що найбільш точно розкривають зміст фіто-
санітарного контролю позиції О. Бондар, який розглядає контроль як правову
форму здійснення управлінської діяльності, що виступає як однорідна діяль-
ність уповноважених державних органів та їх посадових осіб по встановлен-
ню фактичної відповідності результатів діяльності підконтрольних суб’єктів
очікуваним цілям, перевірці шляхів і засобів досягнення цього результату на
відповідність вимогам права та прийняттю за результатами перевірки відпо-
відних заходів регулятивно-охоронного характеру, та О. Андрійко, яка вихо-
дить із сутності контролю як суспільного явища і визначає контроль як об’єк-
тивно зумовлену діяльність державних органів, що полягає у спостереженні,
аналізі та перевірці об’єктів контролю і спрямована на запобігання, виявлення
та припинення дій, що суперечать встановленим державою нормам, правилам
і стандартам10.

Серед власних функцій контролю О. Андрійко виділяє такі: 1) регулююча
(коригуюча), спрямована на те, щоб у разі виявлення розходжень між задани-
ми і фактичними діями, шляхами, обраними для досягнення мети, можна було
прийняти рішення, спрямоване на виправлення ситуації; 2) профілактична дає
змогу виявити і запобігти самій можливості невиконання рішення та скоєння
правопорушення; 3) правоохоронна спрямована на припинення неправомірних
дій відповідних органів і посадових осіб або на необхідність виконання вста-
новлених правил; 4) інформаційна, здійснення якої дає можливість суб’єкту
управління отримувати інформацію про стан справ у сфері його інтересів, про
результати управлінського впливу, про відповідність діяльності об’єкта чи
об’єктів управління визначеним завданням і встановленим межам11.

Контрольна діяльність органів державної влади здійснюється у різних сфе-
рах суспільного життя, у тому числі й у аграрній, яка має свою специфіку та
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низку особливостей, зумовлених сезонним характером праці та залежністю від
природно-кліматичних умов, різноманітністю видів сільськогосподарської
діяльності, а також комплексним регулюванням взаємопов’язаних відносин. 

Під контролем у сільському господарстві України М. Кравчук називає нор-
мативно-встановлену й управлінсько-визначену функцію відповідних органів,
реалізація якої передбачена в галузі матеріального виробництва, що займаєть-
ся вирощуванням сільськогосподарських культур та розведенням сільськогос-
подарських тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а про-
мисловості – сировиною, і має на меті вплинути на поведінку суб’єктів, вия-
вити і усунути правопорушення та притягти винних осіб до відповідальнос-
ті12. Проте, на нашу думку, основною метою контролю у сільськогосподар-
ській діяльності є запобігання самій можливості порушенню норм закону під-
контрольними суб’єктами, а також всебічний захист споживачів від неякісної
продукції та охорона навколишнього природного середовища, а вже потім при
виявленні неправомірних дій – їх припинення з притягненням винних до юри-
дичної відповідальності та застосуванням заходів державного примусу.

Так, реалізацію контролю сільськогосподарської діяльності покладено на
відповідні органи державної влади галузевої компетенції, органи, що здійсню-
ють контроль за землекористуванням, охороною довкілля, виробничою саніта-
рією, якістю продукції, ветеринарією, контроль у сфері карантину рослин
тощо. 

Карантин рослин в енциклопедичних джерелах розглядається у таких
аспектах: 1) державні органи13, 2) система заходів, діяльність14 та 3) правовий
режим15. Проте в Законі України «Про карантин рослин» закріплене його
визначення, згідно з яким карантин рослин – це система заходів, спрямованих
на запобігання занесенню та/або поширенню регульованих шкідливих орга-
нізмів або забезпечення контролю за ними.

Контроль у сфері карантину рослин є узагальненим поняттям, яке включає
в себе різні види контролю, які різняться між собою метою, завданнями та, від-
повідно, правами та обов’язками учасників. Так, до державного контролю у
сфері карантину рослин можна віднести адміністративний, біологічний, фіто-
санітарний контроль та ін. Зокрема, метою здійснення адміністративного кон-
тролю є перевірка дотримання підконтрольними суб’єктами фітосанітарного
законодавства та насамперед розпоряджень контролюючих органів, і за своєю
суттю є управлінською діяльністю органу державної влади у сфері карантину
рослин. Біологічний контроль спрямований на боротьбу (локалізацію та лікві-
дацію) з карантинними організмами, контроль за регульованими шкідливими
організмами. Метою фітосанітарного контролю є: охорона території країни від
занесення або проникнення карантинних організмів; запобігання проникнен-
ню шкідливих організмів як на територію України, так і за її межі; захист спо-
живачів від придбання заражених шкідниками, хворобами рослин та бур’яна-
ми підкарантинних матеріалів, у тому числі імпортних, що можуть завдати
значних збитків народному господарству та навколишньому середовищу
України16.
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Вважаємо, що фітосанітарний контроль є одним із заходів щодо карантину
рослин поряд з біологічним контролем, карантинним наглядом*, фугімацією**

та іншими фітосанітарними заходами, оскільки вони спрямовані на реалізацію
завдань/мети карантину рослин і є його складовими елементами. Тому вва-
жаємо, що карантин рослин необхідно розглядати як загальний (родовий) тер-
мін, що включає в себе поняття фітосанітарного контролю як спеціальний
(видовий) вид карантину рослин. 

Здійснення фітосанітарного контролю передбачено такими нормативно-
правовими актами, а саме: Угодою про застосування санітарних та фітосані-
тарних заходів, від 15.04.1994 р. (далі – Угода СФЗ), Міжнародною конвенці-
єю про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах
від 21.10.1982 р., Законом України «Про карантин рослин» від 30.06.1993 р.
№ 3348-ХІІ, Положенням про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу
України, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 р.
№ 464/2011, Фітосанітарними правилами ввезення з-за кордону, перевезення в
межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкаран-
тинних матеріалів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики
України від 23.08.2005 р. № 414 (далі – Фітосанітарні правила) тощо.

Аналіз відображення поняття фітосанітарного контролю в законодавстві
України виявив неузгодженості у наповнені змістом даного поняття в різних
нормативно-правових актах. Так, у Законі про карантин рослин термін «фіто-
санітарний контроль» вживається лише у розділі V «Міжнародна торгівля» і
здійснюється відповідно щодо вантажів з об’єктами регулювання, які ввозять-
ся на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) та вивозяться
з метою експорту (реекспорту). Проте уже в Фітосанітарних правилах об’єк-
том фітосанітарного контролю визначені вантажі з підкарантинною продукці-
єю, які не тільки ввозяться в Україну (у тому числі транзит) та експортуються,
а також підкарантинна продукція, призначена для переробки або реалізації. 

Схожий, проте ширший зміст поняття фітосанітарного контролю відобра-
жено в Положенні про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу
України, згідно з яким дана служба відповідно до покладених на неї завдань
здійснює: державний фітосанітарний контроль, інспектування та фітосанітар-
ну експертизу рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів
регулювання, що переміщуються територією України, через державний кордон
України та карантинні зони17; державний фітосанітарний контроль за діяль-
ністю розсадників, державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, діяльність
яких пов’язана з обігом рослин18; державний фітосанітарний контроль за
виробництвом та обігом рослин, продуктів рослинного походження та інших
об’єктів регулювання19; фітосанітарний контроль за охороною, захистом,
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* Карантинний нагляд – нагляд за імпортованим вантажем після завершення митно-
го оформлення та/або вивезеним з карантинної зони до місця призначення.

** Фумігація (знезараження) – обробка хімічною речовиною в газоподібному стані,
що повністю або головним чином охоплює товар.



використанням та відтворенням лісів, у тому числі в межах територій та об’єк-
тів природно-заповідного фонду незалежно від їх підпорядкування, полеза-
хисних та інших захисних лісових смуг і лісів у межах населених пунктів20. 

Таким чином, фітосанітарний контроль здійснюється з метою виявлення
карантинних організмів у підкарантинних матеріалах (об’єктах регулювання),
які переміщуються через державний кордон та карантинні зони, у тому числі
під час виробництва й обігу підкарантинних матеріалів, а також за діяльністю
розсадників*, державних сортодільниць**, оранжерей і теплиць***, діяльність
яких пов’язана з обігом рослин. 

Вважаємо, діяльність по здійсненню контролю за охороною, захистом,
використанням та відтворенням лісів не є фітосанітарним контролем, оскільки
він спрямований на виявлення та ліквідацію карантинних організмів, а також
на запобігання їхньому проникненню та поширенню, а контроль за охороною,
захистом, використанням та відтворенням лісів – це предмет екологічного кон-
тролю, і аж ніяк не фітосанітарного. А тому і здійснення даної діяльності має
бути віднесено до інших компетентих органів, яким зокрема є Держвне аген-
ство лісових ресурсів України.

Суб’єктами організації та здійснення фітосанітарного контролю є
Державні фітосанітарні інспектори Державної ветеринарної та фітосанітарної
служби та підпорядкованих їй державних фітосанітарних інспекцій.

Для виконання завдань Державної ветеринарної та фітосанітарної служби,
насамперед по здійсненню фітосанітарного контролю, державні фітосанітарні
інспектори мають право: обмежувати, тимчасово забороняти або припиняти
діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян
у разі порушень ними вимог технології та нормативно-правових актів з питань
карантину рослин, що можуть спричинити загрозу життю і здоров’ю людей та
довкіллю; одержувати від Держмитслужби України інформацію про ввезення
на територію, вивезення з території України та транзит товарів, рослин та про-
дуктів рослинного походження, інших об’єктів регулювання, від Державної
служби статистики України – відповідні статистичні дані; проводити фітосані-
тарні процедури щодо рослин і продуктів рослинного походження та інших
об’єктів регулювання; затримувати рослини, продукти рослинного походжен-
ня та інші об’єкти регулювання для інспектування, огляду та фітосанітарної
експертизи, якщо вони переміщуються без відповідних фітосанітарних доку-
ментів або не відповідають фітосанітарним вимогам; проводити відбір зразків
із партії рослин для проведення фітосанітарної експертизи тощо21. 
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* Розсадник – це ділянка, на якій вирощують садивний матеріал залежно від виду
розсадника. Наприклад, для лісових розсадників – це садивний матеріал деревних і
чагарникових порід для відновлення лісів, озеленення населених пунктів, створення
полезахисних лісових насаджень та ін. лісонасаджень.

** Сортодільниця – установа, метою якої є виведення та дослідження нових сортів
рослин.

*** Оранжереї – засклене приміщення для вирощування рослин переважно в холод-
ну пору року. Часто «оранжереями» наз. тільки холодні О. (температура в яких від + 1
до +8°), а напівтеплі й теплі — теплицями.



Згідно з ч. 2 ст. 11 Закону про карантин рослин рішення державного фіто-
санітарного інспектора щодо заборони вирощування, вивезення, ввезення,
транспортування (у тому числі експорту, імпорту, транзиту), зберігання, реалі-
зації чи використання об’єктів регулювання, прийняті в межах його повнова-
жень, є обов’язковими для виконання.

Таким чином, виходячи з викладеного, можемо визначити фітосанітарний
контроль як правову форму управлінської діяльності Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України та Державної служби України з питань без-
печності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби)
після реорганізації та перетворення Держветфітослужби у новоутворену
Держпродспоживслужбу*.

Міжнародна конвенція про узгодження умов проведення контролю ванта-
жів на кордонах від 21.10.1982 визначає фітосанітарний контроль як контроль,
спрямований на запобігання розповсюдження і перевезення через державні
кордони шкідників рослин і продуктів рослинного походження. Але з огляду
на спрямованість Конвенції дане визначення стосується лише здійснення фіто-
санітарного контролю при переміщенні об’єктів регулювання через держав-
ний кордон (імпорт, експорт). Враховуючи мету та завдання фітосанітарного
контролю, а також його правову природу, вважаємо більш точним та обґрунто-
ваним визначення поняття «фітосанітарний контроль» як врегульованої нор-
мами права діяльності уповноважених органів та посадових осіб, спрямованої
на виявлення та локалізацію карантинних організмів, а також на запобігання
занесенню або самостійному проникненню карантинних організмів у навко-
лишнє середовище України та інших держав.

Таким чином, вважаємо, що виокремлення фітосанітарного контролю у
складі інших видів контролю сільськогосподарської діяльності насамперед як
одного із видів контролю у сфері карантину рослин відбувається, зокрема, зав-
дяки наявності окремої законодавчої бази, яка характеризується юридичною
однорідністю, та нормативно визначеного суб’єктно-об’єктного складу, влас-
ної мети та завдань фітосанітарного контролю та законодавчо передбаченої
процедури його здійснення.

1. Крамар О. Спуститися на землю / О. Крамар // Український тиждень. – 2015. –
9 липня № 27(399) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tyzhden.ua/
Economics/141461/PrintView. 2. Див напр.: Андрійко О. Ф. Державний контроль в
Україні: організаційно-правові засади : монографія / Андрійко О. Ф. – К. : Наук. думка,
2004. – 299 с.; Бондар О. Г. Поняття контрольно-наглядової діяльності як основи дослід-
ження контрольно-наглядової діяльності у сільському господарстві / О. Г. Бондар //
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* Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442 «Про оптиміза-
цію системи центральних органів виконавчої влади» була утворена Державна служба
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
(Держпродспоживслужба) на базі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби і
приєднанням до Держпродспоживслужби Державної інспекції з питань захисту прав
споживачів і Державної санітарно-епідеміологічної служби.



Часопис Київського університету права. – 2014. – № 1. – С. 251–255; Вовк Д. Л. Митний
контроль сільськогосподарської продукції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 –адміні -
стративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Вовк Д. Л. ;
Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2013. –
228 с.; Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному
управлінні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 – теорія управління, адміністра-
тивне право і процес, фінансове право / В. М. Гаращук. – Харків, 2003. – 35 с.; Дени -
сова А. В. Співвідношення контролю та нагляду / А. В. Денисова // Адміністративне
право і процес [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://applaw.knu.ua/
index.php/arkhiv-nomeriv/2-4-2013/item/178-spivvidnoshennya-kontrolyu-ta-nahlyadu-
denysova-a-v; Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. С. В. Ківалова. –
Одеса : Юрид. літ., 2003. – 896 с.; Кравчук М. Ю. Державний контроль у сфері каранти-
ну рослин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/kravchuk-myu-der-
zhavniy-kontrol-u-sferi-karantinu-roslin/; Курзова В. В. Еколого-правове регулювання
карантину рослин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 – земельне право ; аграрне право ;
екологічне право ; природоресурсне право / В. В. Курзова ; Національний університет
біоресурсів і природокористування України. – К., 2009. – 275 с.; Романенко В. В.
Контроль вивезення сільськогосподарської продукції у митному прототипі ЄС як захід
нетарифного регулювання / В. В. Романенко // Вісник Академії митної служби України.
Сер. : Право. – 2010. – № 1. – С. 72–77 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2010_1(4)__14; 3. Юридична енциклопедія / за ред.
Ю. С. Шемшученка [та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. –
К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. – Т. 3 : К–М. – 2001. – С. 323. 4. Адміні -
стративне право України : підручник / за заг. ред. С. В. Ківалова. – Одеса : Юрид. літ.,
2003. – С. 292. 5. Кричинська В. В. Співвідношення між функціями держави і функція-
ми державних органів / В. В. Кричинська // Теорія держави і права [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://lubbook.net/book_660_glava_10_Sp%D1%96vv%
D1%96 dnoshennja_m%D1% 96zh_funk%EF%BF%BD.html. 6. Журавльов Д. Правові
форми діяльності органів центральної виконавчої влади України / Д. Журавльов //
Публічне право. – 2013. – № 1(9). – С. 86. 7. Ярмиш О. Н. Державне будівництво та міс-
цеве самоврядування в Україні : підручник / О. Н. Ярмиш, В. О. Серьогін. – Харків :
Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-681.htm. 8. Денисова А. В. Співвідно -
шення контролю та нагляду / А. В. Денисова // Адміністративне право і процес
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nome-
riv/2-4-2013/item/178-spivvidnoshennya-kontrolyu-ta-nahlyadu-denysova-a-v.
9. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні : авто-
реф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і про-
цес, фінансове право / В. М. Гаращук. – Харків, 2003. – 38 с. 10. Андрійко О. Ф.
Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади : монографія / Андрійко
О. Ф. – К. : Наук. думка, 2004. – С. 14. 11. Там само. – С. 47–48. 12. Кравчук М. Ю.
Державний контроль у сільському господарстві України : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / М. Ю. Кравчук ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Украї -
ни. – К., 2011. 13. Див., напр., Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского
язика : в 4 т. – Т 2 : Карантин / В. И. Даль. – М. : Олма-Пресс, 2004. 14. Див., напр.,
Українська радянська енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lek-
sika.com.ua/19580519/ure/karantin; Глосарій фітосанітарних термінів [Електронний
ресурс]. – Режим доступуrantin.gov.ua/archives/standarts/msfz_5.doc. 15. Юридична
енциклопедія / за ред. Ю. С. Шемшученка [та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. – Т. 3: К–М. – 2001. –
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С. 44–46; Про карантин рослин : Закон України № 3348-ХІІ від 30.06.1993 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 34. – Ст. 352. 16. Див. напр. п. 1.1
Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту,
експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів, затверджених
наказом Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 р. № 414 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1121-05. 17. Див. напр.
пп. 61 п. 4 Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України,
затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 р. № 464/2011 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/464/2011. 18. Там само, пп. 65
п. 4. 19. Там само, пп. 72 п. 4. 20. Там само, пп. 17, п. 3. 21. Там само, п. 6.

Boiko O. The concept of phytosanitary control as agro-legal category
Agriculture occupies a leading position in the economy of Ukraine. Products of plant ori-

gin amount the largest share among the agricultural products, produced in Ukraine. Relations
of state control in the field of the plant quarantine (phytosanitary relationship) between the
controlling and controlled entities are taking place in order to verify compliance with the
appropriate level of protection in the production, storage, transportation, sale, including
export, import of plant products and to prevent the spread of quarantine organisms. But
Ukrainian phytosanitary legislation contains no legal definition of phytosanitary control that
leads to differences in approaches of the meaning of phytosanitary control and conflicts dur-
ing its implementation in practice.

The article presents an analysis of different approaches to the concept of control in the the-
ory of administrative law and the analysis of phytosanitary legislations carried out on its basis
in order to find out the core of the concept of “phytosanitary control”. Control is considered
in the theory of law as 1) the function of government management, 2) the function of a pub-
lic authority (body), 3) the legal form of the management activities, 4) method of activity of
public bodies, etc. Control activities of public authorities are carried out in various areas of
public life, including agriculture, which has its own specifics and a number of features due to
the seasonal nature of work and dependence on climatic conditions, a variety of agricultural
activities, and complex regulation of related relations.

It was found that the distinguishing of phytosanitary control in other types of control of
agricultural activities, foremost as one of the types of controls in the field of plant quarantine,
is due to 1) the presence of a separate legal framework, which is characterized by legal homo-
geneity, 2) certain regulatory subject-object structure, 3) own goals and objectives of the phy-
tosanitary control, 4) a clearly defined legal procedure for its implementation.

The analysis of representation of the phytosanitary control concept in Ukrainian legisla-
tion revealed inconsistencies in the contents of this concept in different legal acts. It is found
that phytosanitary control is carried out in order to detect quarantine organisms in quarantine
materials (objects of regulation), moved across the border and quarantine zones, including
during the production and circulation of regulated materials. Also control is carried out over
the activities of nurseries, greenhouses and hot houses, involved in the circulation of plants. It
was found that an activity for the protection, using, and reproduction of forests, is not a phy-
tosanitary control inherently. It is beyond to the scope of implementation of environmental
monitoring. And therefore, the implementation of this activity should be referred to other com-
petent authority, in particular, to the State Forest Resources Agency of Ukraine.

It was found that phytosanitary control is a legal form of management activity of the State
Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine, and after its reorganisation – a legal form of
management activity of the State Service of Ukraine on food safety and consumer protection.

The author proposed the definition of phytosanitary control as activities of the competent
authorities and officials, regulated by the law and aimed to the detection and localization of
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quarantine organisms and to prevent intrusion of quarantine organisms into the environment
of Ukraine and other countries.

УДК 340.(091); 37(091)
В. О. БОНДАРУК, 

магістр права

ЗАМОЙСЬКА АКАДЕМІЯ (1594−1784) У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 
СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ОСВІТНЬО-ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ

Визначено ключові моменти європейського освітньо-правового простору в їхній
динаміці. Серед них вирізнено ієрархічно-універсальний християнський чинник та уні-
верситетський рух, з яким автором пов’язується становлення і розвиток освітнього
простору як особливої реальності. Аналізується правовий компонент середньовічного
освітнього простору – зокрема основні правові доктрини, що дає змогу з’ясувати місце
та роль Замойської академії (1594-1784) та правової освіти у її стінах.

Ключові слова: середньовічний освітній простір, правовий простір, Замойська
академія, історія освіти і науки, правова освіта. 

Бондарук В. О. Замойская академия (1594−1784) в европейском средневековом
образовательно-правовом пространстве

Определены ключевые моменты европейского образовательно-правового про-
странства в их динамике. Среди них выделено универсально-иерархический христиан-
ский фактор и университетское движение, с которым автор связывает становление
и развитие образовательного пространства как особой реальности. Анализируется
правовой компонент средневекового образовательного пространства – в частности
основные правовые доктрины, что позволяет выяснить место и роль Замойской ака-
демии (1594–1784) и правового образования в ее стенах.

Ключевые слова: средневековое образовательное пространство, правовое про-
странство, Замойская академия, история образования и науки, правовое образование.

Bondaruk V. O. Zamojski academy (1594–1784) in the medieval European educatio-
nal and legal space

Determined the main moments of the European education and legal space in their dyna-
mics. Among these selected universal hierarchical Christian factor and university motion
which is linked for the formation and development of educational space as a special reality.
Analyzes the legal components of the medieval educational space – including basic legal
doctrine that allows us to determine the place and role Zamoyski Academy (1594–1784) and
legal education in its walls.

Key words: medieval educational space, legal space, Zamoyski Academy, history of
education, legal education.

Замойська академія, яка була створена і успішно функціонувала на етніч-
них українських землях упродовж двох століть, посідає визначне місце у їх
культурному розвитку. Цей, у певні періоди єдиний вищий освітній заклад на
наших теренах, був невід’ємною складовою європейського освітнього просто-
ру. На його становлення і розвиток вплинув увесь хід розвитку суспільної
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думки та освітніх процесів на континенті за часів раннього і пізнього
Середньовіччя. Правова освіта в її стінах надавалася за уніфікованими євро-
пейськими стандартами в контексті тодышнього освітньо-правового простору
як автономного простору культури, який охоплював і структурував правовий
світогляд, правосвідомість, правову культуру та діяльність щодо обміну пра-
вовими знаннями, задав шкалу суспільних і правових цінностей, визначав спо-
соби поширення правових знань.

Зокрема, ранньосередньовічний освітній простір характеризувався доміну-
ванням християнської парадигми, яка була ціннісно-смисловою основою
середньовічної культури, був побудований за принципами символізму й уні-
версалізму, які випливають із християнських текстових описів. Його правовий
компонент формувався на межі між прагненням суспільної думки до універ-
сальності, всеєдності світу та наявної чіткої ієрархічності, що пронизувала всі
сфери земного і небесного життя. 

Подальший розвиток освітньо-правового простору був пов’язаний із при-
ходом на зміну монастирській школі як освітній інституції університету як
уособленням всесвіту. Емансипація освітнього закладу від влади єпископа,
тобто від прямого церковного підпорядкування, зумовила поміж іншим і бур-
хливий розвиток правових знань, зміст яких дедалі більше визначатиме не без-
посередньо церковна влада, а корпорація освічених людей1.

Саме виникнення університетів засвідчує початок становлення освітнього
простору як особливої реальності, в якій відбувається, за визначенням
Г. Дж. Бермана, «зчеплення різних наукових дисциплін у більші наукові спів-
товариства, особливо в університетах, члени яких, крім того, що вони поділя-
ють спільні цілі просування знання і виховання молоді, також розуміють, що
всі галузі знань стоять на спільному фундаменті»2. Водночас університетський
простір утворюється з численних підрозділів (факультетів), перехід з одного
факультету на інший, навчання у різних університетах не тільки дозволяється,
а й заохочується. Відповідно, людина в освітньому просторі може займати
різні позиції і виконувати різні ролі: студента, магістра, лектора тощо3.
Безпосереднім чином стосувалося це і правознавства, в яке були «вмонтовані»
фактично всі гуманітарні дисципліни, насамперед риторика та логіка.

Середньовічні університети, як правило, мали чотири факультети. А саме:
вільних мистецтв, медицини, права і теології. Перший був підготовчим. Його
завершення давало право вступати на теологічний, медичний або юридичний
факультети. Часто студенти паралельно освоювали різні дисципліни, особливо
богослов’я та медицину, що разом з використанням єдиного схоластичного
методу, надавало освіті додаткову широту, долучаючи студента до значної міри
уніфікованих знань. 

Згодом, з початком епохи Відродження можна простежити зростання полі-
тичної ролі університетів та їхніх зв’язків не тільки з церковними, а із дер-
жавними інститутами. За визначенням Ж. Ле Гоффа, процес зміцнення універ-
ситетів був частиною еволюції, що перетворювала більші університети в полі-
тичну силу кінця Середніх віків4.
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Отже, у Середньовіччі можна виокремити такі особливості навчального
процесу: наскрізність – від школи до вищих ступенів, підпорядкованість його
релігійній ідеології та згодом тісний зв’язок з державною ідеологією, відносна
нечисленність контингенту, який проходив навчання, відриті можливості для
індивідуального спілкування з «метром» – професором, доктором5. Значною
мірою ці особливості збереглися і в подальші часи.

Найяскравішими зразками суспільного руху до освіти дослідники назива-
ють, хоча і створені на різних засадах, найпопулярніші на теренах Європи уні-
верситети в Парижі та Болоньї.

Так, Паризький університет утворився як федерація шкіл, в якій магістри,
маючи особисту владу над своїми учнями в межах окремої школи, за допомо-
гою порад і вибраних офіційних осіб колективно керували всім studium та при-
тримувалися загальних правил навчання та складання іспитів. Враховуючи ж
неухильне намагання папства впливати на освітні процеси в університеті,
насамперед з метою захисту і пропаганди ортодоксальної церковної доктрини
та підготовці кваліфікованих теологів і проповідників, Паризький університет
став моделлю т. зв. викладацького університету.

Але праматір’ю європейських університетів вважається місто Болонья, чиї
освітянські пріоритети яскраво ілюструє заклик від імені уряду міста: «Всі,
хто бажає з’явитися в місто для наукових занять, можуть вільно і без остраху
прийти. Всі привілеї, імунітети і пільги студентів будуть суворо і неухильно
дотримуватися, при чому студентам обіцяється, що вони будуть гарно прийня-
ті і з ними будуть доброзичливо поводитися»6.

Паризький і Болонський університети тривалий час мали потужний викла-
дацький склад, географічно їх вплив поширювався далеко за межі держав,
вони були еталонами для більшості нових університетів. 

Серед інших відомих університетів – Оксфордський, Кембриджський,
Падуанський. Зокрема, останній – alma muter Я. Замойського – у 1339–1813 рр.
складався з двох університетів – університету юристів (Universitas Iuristarum),
де викладалося цивільне і канонічне право, богослов’я, та університету худож-
ників (Universitas Artistarum), де викладалися астрономія, діалектика, філосо-
фія, граматика, медицина і риторика.

Попри достатньо консервативний характер університетської науки і освіти,
що зумовлювалося зокрема його «цеховим» характером, Відродження спричи-
нило проникнення в освітній процес гуманістичних ідей. «Studia humanittis»,
авторство якого приписують Колюччо Салютаті (італ. Coluccio Salutati,
1331–1406), передбачав насамперед, пізнання не зовнішнього світу, а людсько-
го буття, ціллю чого є нова людина, що володіє високою якістю – humanitas
(здатністю до доброчесних вчинків, що виробляється досвідом та освітою)7.
Ідеї спрямування освіти на формування гармонійної особистості зумовлювали
появу в освітніх програмах «реальних знань», серед яких була і правова наука.

В університетах формувалися правові доктрини як системи панівних уяв-
лень про право, що здатні не лише відображати юридичну дійсність, а й твор-
чо видозмінювати усі складові правової системи суспільства, одночасно
зумовлювати і продукувати освітньо-правові тенденції. Класичний курс права
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включав світську (римську) правову доктрину та щільно з нею пов’язану цер-
ковну (канонічну) правову доктрину.

На цій підставі в канонічному праві розвивалися такі галузі права, як
сімейне право (на підставі юрисдикції над таїнством шлюбу), спадкове право
(на підставі юрисдикції над заповітом), право власності (на підставі юрисдик-
ції над бенефіціями – наприклад, на церковне оподаткування, на обіймання
церковних посад), договірне право (на підставі юрисдикції над клятвеними
присяганнями), кримінальне та деліктне право (на підставі юрисдикції над 
гріхами).

Слід відзначити і зворотній процес: усі світські правові системи – фео-
дальна, маноріальна, торговельна, міська, королівська – пристосовували для
себе основні ідеї та прийоми канонічного права. Це пояснюється тим, що кано-
нічне право як система «regula juris» (коротких юридичних положень) або
грецькою «каnwu», було розвиненішим і тому доступнішим для використання.
Більшість важливих юридичних понять було розроблено саме у канонічному
праві. Серед них поняття вини, справедливої ціни, злочину тощо. Приписи
канонічного права щодо порядку обрання ієрархів і прийняття колегіальних
рішень зробили суттєвий внесок у розвиток інституту виборів і представниц-
тва. Загалом , закріплені в канонічному праві релігійні обряди, норми і доктри-
ни, що відображали погляди християнської церкви на смерть, гріх, покарання,
прощення, порятунок тощо, визначили зміст основних інститутів, понять і цін-
ностей світського романо-германського права8.

Як зазначалося, включеною у пізньосередньовічну освітньо-правову сферу
була риторика. «Та, яка з’являється в звуках труб і урочистого співу» займала
виключне місце в греко-римській культурі. Піднесена на п’єдестал генієм
Цицерона, риторика і в подальші часи не втрачала свого значення необхідної
складової освіти, зокрема правової, долучившись як засіб вираження до роз-
витку основних правових доктрин. Ораторське мистецтво від античних часів
відігравало значну роль у європейському церковному, суспільному, політично-
му житті. Значною мірою спричинило воно і розвиток правових знань: від кур-
сів юридичного красномовства до судової риторики.

Свій, хоча і непрямий, вплив на розвиток освітньо-правового простору
мала логіка. Як освітня дисципліна у католицьких освітніх закладах вона орі-
єнтувалася на західноєвропейську традицію Фоми Аквінського, Вільяма
Оккама, Дунса Скота (у православних братських школах викладання логіки
зокрема базувалося на логічних концепціях Аристотеля, Порфирія,
І. Дамаскіна, М. Псьола), оперувала такими категоріями як «логічний квад-
рат», модальні судження тощо.

Передові європейські політичні і правові ідеї, щодо рівності прав, широко-
го виборчого права, відокремлення суду від держави, від XV ст. починають
проникати за університетські стіни. Особливо це стосується Королівства
Польського, яке починаючи від XV ст. перетворюється на форпост у боротьбі
за шляхетську демократію і республіканський лад.

Все це створювало суспільне-правове тло, на якому утверджувалася
Замойська академія, яка за задумом свого засновника – видатного суспільного
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і державного діяча Яна Замойського, мала стати ідеальним освітнім закладом
гуманістичного спрямування. Її основним призначенням висувалася освіта
вихідців з руських земель (Холмщини, Белзщини, Волині та Поділля), а згідно
з освітньо-правовою концепцією Я. Замойського основним компонентом її
визначалося суспільно-громадське виховання на ґрунті античних республікан-
ських ідей, патріотизму, місцевих правових і державницьких традицій, пре-
зумпції прав особи і громадянина9.

Природно, що у стінах Замойської академії згідно з традиційною моделлю
європейської університетської освіти, саме правовий компонент був визна-
чальним. Правовий спадок академії складають як праці визначних правників,
котрі працювали в стінах академії, так і фахове юридичне середовище, яке
продукувала академія, зокрема і для українських земель. Цей спадок має непе-
ресічне значення для української юриспруденції, виступаючи необхідною лан-
кою у її розвитку та ідентифікації. 

Створення багатомовного, віротерпимого та полікультурного навчального
центру в Замості, розширювало межі європейського освітньо-правового про-
стору, включаючи до нього і українські терени, а суттєва правова складова в
освіті (відділ права підготував більше 8810 докторів обох прав, переважна
більшість яких була вихідцями з українських земель) спричинила значний
вплив на розвиток правової культури та правосвідомості. 
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Bondaruk V. O. Zamojski academy (1594–1784) in the medieval European educa-
tional and legal space

Zamoyski Academy, which was created and successfully functioned on ethnic Ukrainian
lands for two centuries, occupies a landmark in their cultural development. This, in certain
periods the only higher educational institution in Ukrainian lands, was an integral part of the
European educational space.

Legal education provided by unified European standards in the context of contemporary
educational and legal space as an autonomous space culture. This space is covered and struc-
tured legal worldview, legal consciousness, legal culture and activities for the exchange of
legal knowledge. Also it set the scale of social and legal values, defined ways of spreading
legal knowledge.

Thus, early medieval education space characterized by the dominance of Christian para-
digm was built on the principles of universality and symbolism, stemming from the Christian
text descriptions. Its legal component formed between the desire of public opinion to the uni-
versality, unity of the world and present a clear hierarchy that permeated all spheres of earth-
ly and heavenly life.

Further development of educational and legal space associated with replacing the con-
vent school as an educational institution to the university as the personification of the uni-
verse.

The emergence of university certifies beginning of the formation of educational space as
a particular reality, in which was coupling of different scientific disciplines in larger academic
community, especially in the universities. Members of whose except that they share common
goals of promoting knowledge and education of young people also understand that all sectors
of knowledge are in the common foundation.

In the universities formed the legal doctrine as a system prevailing in society ideas about
the law, which are able to not only show validity, but creative modify all parts of the legal sys-
tem of society, simultaneously cause and produce educational and legal trends.

The classic course included secular law (Roman) legal doctrine and closely connected
with it, the church (canonical) legal doctrine.

The legal heritage which consists of labors of prominent lawyers who worked in the
Academy, and specialized legal environment that produced by the academy. This process was
conspicuous value for Ukrainian jurisprudence, acted as essential element in its development
and identification.

Creating a multilingual, cosmopolitan and multicultural training center in Zamosc,
expanding the boundaries of the European educational and legal space, also including the
Ukrainian territories. A significant part of legal education of Zamoyski Academy (law depart-
ment has prepared more than 88 doctors of both rights, most of which had come from the
Ukrainian lands) caused a significant impact on the development of legal culture and legal
awareness.

Key words: medieval educational space, legal space, Zamoyski Academy, history of edu-
cation, legal education.
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ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОГИЛЯНЦІВ НА ПРИКЛАДІ 
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПАТРІОТИЧНОГО ГУРТКА

Висвітлюється роль ряду випускників Києво-Могилянської академії у діяльності
Новгород-Сіверського патріотичного гуртка. Подаються деякі біографічні відомості
про цих осіб. Наголошується на високій значимості Києво-Могилянської академії для
розвитку юридичної освіти, науки і практики на українських землях.

Ключові слова: історія українського права, юридична освіта, юридична наука, дер-
жава, Києво-Могилянська академія, Новгород-Сіверський патріотичний гурток.

Губарь Е. А. Юридическая деятельность могилянцев на примере Новгород-
Северского патриотического кружка

Освещается роль ряда выпускников Киево-Могилянской академии в деятельности
Новгород-Северского патриотического кружка. Приводятся некоторые биографиче-
ские сведения об этих лицах. Подчеркивается высокое значение Киево-Могилянской
академии для развития, юридического образования, науки и практики на украинских
землях.

Ключевые слова: история украинского права, юридическое образование, юридиче-
ская наука, государство, Киево-Могилянская академия, Новгород-Северский патрио-
тический кружок.

Нubar K. A. Legal activities of КМА-graduates, for example Novhorod-Siverskyi
patriotic group

Describes the role of several graduates of the Kyiv-Mohyla Academy in the activities of
Novgorod-Seversky patriotic group. Provides some biographical information about these per-
sons. Stresses the high importance of the Kyiv-Mohyla Academy for the development of legal
education, science and practice in the Ukrainian lands.

Key words: History of Ukrainian law, legal education, legal science, state, Kyiv-Mohyla
Academy, Novhorod-Siverskyi patriotic group.

Києво-Могилянська академія (далі – КМА) надаючи своїм вихованцям
знання з різноманітних освітніх сфер, також не залишалась осторонь вивчен-
ня політико-правової думки. Відтак професори академії знайомили спудеїв із
визначними творами європейських політичних мислителів, зокрема працями
Платона, Арістотеля, Жана Бодена, Томаззо Кампанелли, Гуго Гроція, Томаса
Гоббса, Ніколо Макіавеллі, Бенедикта Спінози, Самуеля Пуффендорфа,
Станіслава Оріховського-Роксолана та інших1. 

Вишкіл Академії пройшли мало не всі видатні гетьмани і представники
козацької старшини, які складали тодішню політичну еліту. Тож зосередимо
нашу увагу на ідеях та поглядах випускників Академії. Вихованці КМА під час
навчання в рідній альма-матер плекали в душі любов до рідного краю, до своєї
батьківщини, що відображалось в їхній подальшій діяльності, зокрема, важли-
вим для нас є осягнення тих ідей і поглядів, які пронесли через своє життя і

535РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого



яким слідували видатні нащадки славетної Академії. Адже саме КМА вихову-
вала у своїх студентів почуття гордості та поваги до України й відданості своє-
му народу.

Відтак, ми звертаємо увагу на діяльність Новгород-Сіверського патріотич-
ного гуртка (далі – НСПГ) – гуртка українських автономістів, що виник напри-
кінці XVIII ст. і значна частина членів якого складалась саме з колишніх вихо-
ванців КМА. Метою НСПГ було відродження української національної куль-
тури та відновлення української державної самостійності. Члени НСПГ від-
стоювали широку автономію України в складі Російської імперії (зокрема, в
культурній, адміністративно-територіальній та церковній сферах), але допус-
кали й можливість за допомогою іноземного сприяння виходу України зі скла-
ду Росії. Вважали, що главою держави має бути гетьман, а козацьку старшину
прирівнювали до російських офіцерів (іноді – до бояр). Також, боролись за
визнання дворянських прав козацької старшини та української шляхти в
Російській імперії.

Як зазначає О. П. Оглоблин, члени гуртка поширювали «промови»
Полуботка та Мазепи, здійснювали закордонні місії (подорож В. В. Капніста
до Берліна 1791 р.), надавали матеріали для виступів та праць іноземним дія-
чам в українських справах (зокрема, виступи на користь України у французь-
кому Конвенті 1795 р.), піклувались про українське військо, зокрема для
боротьби із російським пануванням (проект В. В. Капніста 1788 р. про україн-
ські карабінерні полки) та ін.2 Діяльність НСПГ стосувалась як політичної,
церковної, так і культурної сфери, зокрема музики та мистецтва, але головний
акцент поставлений був саме на український доробок в означеній царині.
Патріотичний гурток займався й питаннями української освіти та науки, про
що свідчать проекти створення «Академічного зібрання» та книгарні
Ф. О. Туманського в Глухові, зібрання матеріалів до історії, етнографії, ста-
тистики, економіки України-Гетьманщини XVII–XVIII ст., а також видання
деяких із них. Ідеї НСПГ здійснили вплив на інших діячів означеної доби, зок-
рема й на Малоросійське таємне товариство 1821 р.3

Отже, до членів Новгород-Сіверського патріотичного гуртка та тих, хто був
з ними пов’язаний, входили такі могилянці:

1. Дівович (Дзівович) Олекса Данилович (? – після 1790) – полковий
суддя. Освіту здобув у КМА. У 1756–1762 р. – канцелярист Генеральної вій-
ськової канцелярії, 1763 р. – почепівський сотник, 1769–1783 рр. – полковий
стародубський суддя. Зробив рукописну копію «Описанія о Малой Россіи» вій-
ськового канцеляриста Г. Покаса (1751 р.)4. 

2. Значко-Яворський Матвій Карпович (Мельхіседек) (1720–1809) –
архімандрит. 1738 р. – закінчив повний курс КМА. 1745 р. – постригся в ченці,
трапезний намісник. У 1753 р. – ігумен. У 1765 р. – мав аудієнції у Катерини ІІ,
результатом яких був рескрипт російському послу у Варшаві, М. В. Рєпніну,
щоб останній домігся від польської влади припинення утисків православних.
У 1766 р. – М. Значко-Яворський отримав привілей від короля Станіслава
Августа Понятовського, відповідно до якого монарх вирішує всі права та при-
вілеї православного, зокрема греко-російського, народу, який проживав на
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території Корони та Литви. Водночас через свою діяльність був ув’язнений,
але невдовзі звільнений завдяки клопотанням своїх доброзичливців. Був зви-
нувачений у підготовці повстання (Коліївщини). Тому від 1768 р. – настоятель
Переяславського Михайлівського монастиря із забороною перебування на
Правобережній Україні. У 1771 р. – переведений до Києва, в 1774 р. – ігумен
Київського Видубицького монастиря, 1781 р. – Лубенського Мгарського
Спасо-Преображенського монастиря, в 1783 р. – архімандрит. У 1785/86 р. –
настоятель Глухівського Петропавлівського монастиря Новгород-Сіверської
єпархії, був членом Новгород-Сіверської консисторії5.

3. Калинський Тимофій Васильович (І пол. 1740-х – після 1808/1809) –
військовий канцелярист, юрист, художник, історик. Навчався в КМА, влітку
1771 р. – військовий канцелярист у Стародубському полку. З 1 серпня 1776 р. –
канцелярист Новомиргородської прикордонної митниці. Від 12 листопада
1778 р. – канцелярист, а з 19 вересня 1779 р. – губернський реєстратор
Новоросійської губернської канцелярії в м. Кременчук. У 1783 р. – протоколіст
Новгород-Сіверської дворянської опіки, в 1790 р. – колезький реєстратор у
Новгороді-Сіверському. 1805 р. – депутат чернігівського дворянства. Цікавими
є історичні праці автора, зокрема: «Думка про малоросійські чини і про їх
переваги, а також і про розбір їх доказів про дворянство по службі і чинах їх
для внесення в Родословну дворянську книгу і в яку саме її частину»
(«Мнение о малороссийских чинах и о их преимуществе, а равно и о разборе
их доказательств о дворянстве по службе и чинам их для внесения в
Родословную дворянскую книгу и в какую именно оной часть», 1805 р.) та
«Примітки про малоросійське дворянство» («Примечания о малороссийском
дворянстве», 1808 р.)6

4. Капніст Василь Васильович (1757/58–1823) – громадсько-політичний
діяч. У 1771 р. переїхав до Санкт-Петербурга, де навчався. У 1775 р. – пра-
порщик, 1781 р. – стряпчий у Чернігівському земському суді, 1782 р. – марша-
лок у Миргородському повіті, контролер головного поштового управління в
Санкт-Петербурзі, 1787 р. – наглядач Київського шовковичного заводу. У тому
ж році брав участь у підготовці проекту «Положення, за яким може бути
набране та утримане військо бажаючих козаків» («Положение, на каком может
быть набрано и содержано войско охочих козаков»), який був відхилений вла-
дою. Написав ряд літературних творів, , зокрема у 1783 р. ( опубліковано в
1806 р.) – «Оду на рабство», що була протестом проти скасування російською
владою Української автономії. У 1791 р. із братом Петром Капністом їздив до
Берліна зі зверненням до канцлера Пруссії Е.-Ф. Герцберга з проханням під-
тримати Україну, коли остання підніме повстання проти Росії. У 1799 р.
В. В. Капніст працював у театральній дирекції російської трупи. У 1802 р. –
генеральний суддя Полтавського генерального суду, а в 1812–1818 р. – служ-
бовець Міністерства народної освіти. 1822 р. – Полтавський губернський мар-
шалок. 1812–1813 р. – брав участь у формуванні українського козачого опол-
чення. В. О. Шевчук зазначає: «Капніст не вчився у КМА, але входив до укра-
їнських політичних кіл, був пов’язаний із Новгород-Сіверським патріотичним
гуртком, що складався переважно з її вихованців». А так пише про нього
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О. П. Оглоблин: « ‹…› завжди і скрізь ‹…› залишався українцем у найкращо-
му, найглибшому розумінні цього слова – українським патріотом»7.

5. Коропчевський Павло Григорович (1741–1808) – віце-губернатор
Малоросійської губернії. Освіту здобув у КМА, де навчався до 1759 р., в цьому
ж році – на службі в Миргородській полковій канцелярії, 1760 р. – в
Генеральній військовій канцелярії, з 1769 р. – реєстратор Малоросійської коле-
гії. З 1774 р. – полковий писар, від 1775 р. – хорунжий Генеральної артилерії,
1777 р. – бунчуковий товариш, 1779 р. – колезький асесор та сухопутний
майор. З 7 жовтня 1781 р. – голова першого департаменту Новгород-
Сіверського губернського магістрату, на цій посаді був до початку 1790-х р. У
1785 р. – нагороджено орденом св. Володимира VI ступеня. У 1794 р. – голова
першого департаменту Новгород-Сіверського Верхнього Земського суду,
1796 р. – голова Новгород-Сіверської палати цивільного суду, 1797 р. – віце-
губернатор Малоросійської губернії, в цьому ж році одержав чин статського
радника, в 1799 р. нагороджений орденом св. Анни ІІ ступеня8.

6. Лобисевич Опанас Кирилович (близько 1732–1805) – радник Мало -
російського генерального суду, перекладач, письменник. Від 1747 р. навчався
в КМА у класі риторики. 1754 р. зарахований до Санкт-Петербурзького акаде-
мічного університету. 1761 р. – перекладач гетьманської канцелярії, 1765 р. –
капітан-поручик та секретар К. Розумовського, відповідальний за письмову
кореспонденцію. У ранзі полковника в 1774 р. вийшов у відставку. 1783 р. –
обраний повітовим мглинським маршалком, а в 1785–1788 р. – новгород-сівер-
ський губернський маршалок. 1797 р. – призначено радником І департаменту
Малоросійського генерального суду. Того ж року став надвірним радником, а в
1800 р. – дійсним статським радником9.

7. Політика (Политика, Полетика) Григорій Андрійович (1723/25–
1784) – письменник, перекладач, правник, історик. У 1737–45 р. навчався в
КМА. 1746 р. – перекладач з латинської та німецької мов при Санкт-Петер -
бурзькій АН. У цьому ж році вступив до Санкт-Петербурзької академічної гім-
назії. 1748 р. закінчив роботу в АН, у 1748–1761 рр. обіймає посаду перекла-
дача Синоду. У 1757 р. за службу отримав чин колезького асесора, у 1761 р. –
надвірного радника. Вийшов у відставку 1761 р., а через три роки повернувся
на службу. 1764 р. – головний інспектор Санкт-Петербурзького морського шля-
хетського кадетського корпусу. Написав такі праці, які не були опубліковані:
«Історична звістка, на якій підставі Мала Росія була під Республікою
польською і на яких договорах піддалася Російській державі без порушення
прав і вольностей» («Историческое известие, на каком основании Малая
Россия была под Республикой польскою и на каких договорах поддалась
Российскому государству без нарушения прав и вольностей»), «Записка, як
Мала Росія під час правління польського розділена була і про спосіб її управ-
ління» («Записка, как Малая Россия во время владения польского разделена
была и о образе ее управления»), «Нотатка, що Мала Росія не завойована, а
приєдналася добровільно до Росії» («Записка, что Малая Россия не завоевана,
а присоединилась добровольно к России»)10.
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8. Симоновський Петро Іванович (1717(1710)–1809) – історик, перекла-
дач, бунчуковий товариш. Навчався у КМА, в 1746–1748 р. був студентом
філософського класу. Продовжив освіту у Варшаві, також слухав лекції в уні-
верситетах Німеччини та в Парижі. У 1753–1756 рр. – перекладач Генеральної
військової канцелярії, 1757–1764 р. – Кобижчанський сотник Київського полку,
згодом – земський суддя Остерського повіту. У 1764 р. – бунчуковий товариш.
Від 1767 р. (1764 р.) – член Генерального військового суду, від 1781 р. – надвір-
ний радник, у 1782–1797 рр. – голова першого департаменту Київського
Верховного Земського Суду, в 1784 р. – колезький радник, 1788 р. – одержав
орден Володимира IV ступеня, а 1793 р. (за іншими даними – 1781 р.) – чин
статського радника. 1797 р., після ліквідації намісництв, вийшов у відставку з
чином дійсного статського радника11.

9. Туманський Федір Осипович (1757–1810) – учений, перекладач, вида-
вець. Представники його роду навчались у КМА, ймовірно, Ф. О. Туманський
також навчався в КМА, адже точних даних про це немає. У 1773 р. навчався в
Кенігсберзькому університеті, там же у 1774 р. був обраний членом
Королівського прусського наукового товариства. У 1779 р. – член-кореспон-
дент Санкт-Петербурзької АН. Наприкінці 1779 – поч. 1780 р. висуває намір
створення Академічної книгарні в Глухові і план створення в Малоросії
«Академічного зібрання». Цей проект пов’язаний і з ідеєю заснування
Академічного товариства («Сорбаніе»), як своєрідного започаткування
Української АН. Однак реалізувати цей проект не вдалось, але, як зазначає
О. П. Оглоблин, проект: «‹…› цікавий і тим, що з’ясовує нам ґенезу Новгород-
сіверського українського патріотичного гуртка 1780–1790 рр., передісторію
Новгород-сіверської гімназії і джерела цікавого проекту 1802–1803 р. про
заснування університету в Новгороді-Сіверському, що мав бути першим уні-
верситетом на Україні». У 1787 р. в Санкт-Петербурзі Ф. О. Туманський –
директор у Державному Позичковому банку, член Головного Управління
Народних училищ імперії. Займався літературною, науковою та видавничою
діяльністю12.

10. Худорба Архип Михайлович (між 1748 та 1752 – після 1799) – освіту
здобув, очевидно, в КМА. 1763–1769 р. – сотенний канцелярист Новгород-
Сіверської канцелярії, 1769–1773 р. – сотенний осавул, з 1773 р. – сотенний
отаман, 1777–1782 р. – сотник шептаківський. У 1783 р. – бунчуковий това-
риш. Йому приписують авторство книги з історії України («Малоросійська
історія»), яка до нас не дійшла13.

11. Шишацький Григорій Степанович, чернече ім’я Варлаам (1750–
1821) – ректор Переяславського колегіуму та Новгород-Сіверської семінарії,
єпископ Волинський і Житомирський, архієпископ Могильовський і
Вітебський (Білоруський). Спочатку навчався в Переяславському колегіумі,
згодом – у КМА, в якій прослухав повний курс. У 1776 р. постригся в ченці, в
1781–1785 р. – ігумен та настоятель Переяславського Михайлівського монас-
тиря. 1782–1783 р. – префект, 1783–1785 р. – ректор Переяславського колегіу-
му, цензор і член Переяславської консисторії. У 1785 р. – переїхав до Нов -
город-Сіверського. У 1795 р. став єпископом Житомирським і вікарієм
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Мінської єпархії. 1799 р. призначений єпископом Волинським і Жито -
мирським, від 1805 р. – єпископом Могильовським і Вітебським, від 1808 р. –
архієпископ. 1812 р. – після зайняття французькими військами Могильова
Варлаам присягнув на вірність Наполеону. Через це після відступу французь-
кого війська Варлаама було позбавлено єпископства, священства, ордена
св. Анни І ступеня, церемонія позбавлення сану відбулася 1813 р. у
Троїцькому кафедральному соборі14.

Видатні постаті, непересічні діячі своєї епохи, котрі мали нагоду навчати-
ся в КМА, ще раз підтверджують неабияке значення академії у формуванні сві-
домості молоді в контексті плекання в них патріотичних поглядів та любові до
рідної батьківщини.

Через значну кількість вихованців КМА в складі НСПГ можна стверджу-
вати, що саме діяльність останнього відображала основні прагнення випус-
кників Академії, адже незважаючи на посади та кар’єру, на можливі ризики,
могилянці та одночасно й члени НСПГ плекали віру в самостійну (чи при-
наймні самоврядну) Україну, віру в можливість подолання Російського пану-
вання на українській землі, також усіма силами намагались реалізувати свої
ідеї та допомогти рідному краю здобути автономність. Як видається, ці погля-
ди та ідеї, трансформувавшись та набравши інших додаткових рис відповідно
до викликів часу, є актуальними і сьогодні.
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Нubar K. A. Legal activities of КМА-graduates, for example Novhorod-Siverskyi
patriotic group

The role of alumni of Kyiv-Mohyla Academy in the Novhorod-Siverskyi patriotic group.
Some biographical information about these is given. High importance of Kyiv-Mohyla
Academy for the development of legal education, science and practice in the Ukrainian lands
is emphasized.

Activities Novhorod-Siverskyi patriotic group analyzed as a political, religious, and cul-
tural areas, including the areas of music and art, but the main emphasis was placed exactly
on Ukrainian heritage.

Established that legal issues dealt with in the content and form of Novhorod-Siverskyi
patriotic group, whose members were people from KMA: O. K. Lobysevych, O. D. Divovych
(Dzivovych), M. K. Znachko-Yavorsky, V. V. Kapnist, T. V. Kalynskyy, P. G. Koropchevskyy,
G. A. Politica, P. I. Simonovsky, F. O. Tumanskiy, A. M. Khudorba, G. S. Shishatskiy
(Varlaam). 

Feelings of patriotism and love for his native country, which brought in its graduates
Kyiv-Mohyla Academy, played a role in further practice КМА-graduates is emphasized.

Studied a significant number of pupils KMA composed of Novhorod-Siverskyi patriotic
group appears that activities reflect the latest state-legal views КМА-graduates that combined
the idea of   autonomous or independent Ukraine, and the ability to overcome Russian domi-
nation in the Ukrainian lands.

We study the views of members of the circle. Investigated the participants circle followed
these views, wide autonomy in Ukraine the Russian Empire (particularly in the cultural,
administrative and territorial ecclesiastical spheres), but also allow for the possibility of using
foreign assistance from the exit of Ukraine. 

It was believed that the head of state must be Hetman and Cossack officers equated with
Russian officers (sometimes - the boyars). Also fought for recognition of the rights of the
nobility Cossack and Ukrainian nobility in Empire.

Key words: History Ukrainian law, legal education, legal science, state, Kyiv-Mohyla
Academy, Novhorod-Siverskyi patriotic group.

УДК 349.6
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ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 
НАВКОЛОЗЕМНОГО КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ ВІД ЗАСМІЧЕННЯ 

В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОТЕРМІНОВОЇ СТАЛОСТІ

У статті проаналізовані основні нормативні джерела, які розробляються спільно
космічними державами для боротьби з проблемою засмічення навколоземного косміч-
ного простору, на основі чого виділено характерні риси відповідної нормативної бази
та проведено її класифікацію. Під час дослідження використано як першоджрела, так
і зауваження науковців до їх змісту, тлумачення чи застосування.

Ключові слова: кореалізм, імпліцитність, космічне сміття, м’яке право.

Гурова А. М. Источники правовой охраны околоземного космического про-
странства от засорения в контексте обеспечения долгосрочной устойчивости
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В статье проанализированы основные нормативные источники, которые разраба-
тываются совместно космическими государствами для борьбы с проблемой засорения
околоземного космического пространства, на основании чего выделено характерные
признаки соответственной нормативной базы и осуществлено их класификацию. Во
время исследования использовано как первоисточники, так и замечания учёных к их
содержанию, толкованию или применению.

Ключевые слова: кореализм, имплицитность, космический мусор, мягкое право.

Gurova A. The sources of legal protection of near Earth outer space from littering in
the context of providing long-term sustainability

The article deals with urgent problems of sources of law regarding the near-Earth space.
That’s why for solving this task author analyses the basical treaties in the regulation of space
activity such as Treaty on Principles Governing the Activities of States on the exploration and
use of outer space, including the Moon and Other Celestial Bodies of 01.27.1967, the
Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects
Launched into Outer Space of 22.04. 1968, the Convention on international liability for dama-
ge caused by space objects of 03.29.1972, the Convention on registration of objects Launched
into Outer space on 1.14.1975 and other international rules and regulations adopted by dif-
ferent authoritative international organizations, such as UN Committee on the Peaceful Uses
of Outer Space for Peaceful Purposes and his subcommittees International
Telecommunication Union, International Organization for Standardization (ISO). Also author
researches approaches of foreign and native scholars in space law.

Keywords: korrealism, implicitly, space debris, soft law.

Ми живемо в епоху кореалізму.
Наука, мистецтво та філософія 
намагаються пояснити нам цей факт 
більш глибоко, й повно.
Усе наше буття пронизане духом кореалізму.

Фредерік Кіслер

Символічним видається, що змістовне наповнення концепта, запропонова-
ного українським філософом Фредеріком Кіслером, ім’я якого співзвучне з
ім’ям родоначальника боротьби із проблемою космічного сміття Дональда
Кесслера, настільки точно передає процес формування масиву правових дже-
рел, за допомогою яких світова спільнота загалом та кожна країна зокрема
намагається вирішити питання неконтрольованого зростання обсягів засмі-
чення в навколоземному космічному просторі (НКП). Запропонований
Ф. Кіслером термін «кореалізм» виражає закони, які пояснюють зв’язки, спів-
відношення, динаміку взаємодії людини з оточуючим її природним та техно-
логічним контекстом та зумовлені цим взаємовідносини між людьми. Тобто
саме в межах поля взаємодії суперечливих політичних інтересів, новітніх тех-
нічних досягнень та точності юридичної техніки відбувається нагромадження
джерельної бази правової охорони навколоземного космічного простору від
засмічення1.

За період становлення та розвитку сучасної космонавтики відбулися суттє-
ві зміни екологічного становища найближчого космосу та технічного рівня
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його освоєння, проте константними залишились норми договорів, що регла-
ментують космічну діяльність. У ракурсі боротьби з проблемою космічного
сміття тлумачиться значний масив норм, зокрема п. d ст. 1 Конвенції про між-
народну відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами
від 29.03.1973 р. (далі – Конвенція про відповідальність) разом з п. b ст. 1
Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір
від 14.01.1975 р. (далі – Конвенція про реєстрацію), що стосується питання
поширення нормативного визначення поняття космічного об’єкта на космічне
сміття, від характеру вирішення якого залежить застосування інших норм цих
Конвенцій. З певною умовністю до регламентування відносин, пов’язаних із
боротьбою проти космічного сміття, можна застосувати й положення ст. 5
Угоди про рятування космонавтів, повернення космонавтів і повернення об’єк-
тів, запущених у космічний простір від 22.04.1968 р. (далі – Угода про ряту-
вання) в частині «місця, що не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави»,
яке визначає режим реагування у разі повернення сміття на Землю. 

Особливі надії покладаються на ст. 9 Договору про принципи діяльності
держав щодо дослідження і використання космічного простору, включаючи
Місяць та інші небесні тіла від 27.01.1967 р. (далі – Договір про космос), згід-
но з положеннями якої держави-учасниці повинні проводити діяльність у кос-
мічному просторі з належним урахуванням інтересів інших космічних держав,
таким чином, щоб уникати шкідливого забруднення космосу, а також мають
право здійснювати запити на проведення консультацій, якщо вважають, що
заплановані діяльність або експеримент іншої держави створять потенційно
шкідливі перешкоди у справі мирного дослідження та використання космічно-
го простору. Проте двозначність формулювань також не дає можливості з упев-
неністю застосувати дану норму. 

Так, Памела Мередіт, заступник директора Правового підкомітету щодо
космічного сміття Американського інституту аеронавтики та астронавтики,
слушно зауважує, що під час попередньої роботи над Договором про космос
передбачалось, що шкідливе забруднення стосується біологічної його детермі-
нанти і не охоплює відмінне за своєю природою привнесення шкідливих еле-
ментів у космічний простір2. Значно прогресивнішим і точним для регламен-
тації охорони НКП від засмічення могло б бути положення ст. 7 Угоди про
діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах від 18.12.1979 р., яке
передбачає заборону порушення природної рівноваги внаслідок внесення
несприятливих змін у середовище, проте дане положення не придатне запобіг-
ти утворенню космічного сміття, адже, по-перше, вказана угода має значно
вужчу сферу поширення, ніж попередні чотири; по-друге, дане положення сто-
сується виключно території Місяця та його довкілля й не встановлює таких
екологічних гарантій для НКП. 

Певний аспект ймовірності застосування ст. 9 Договору про космос відзна-
чає Мішель Тейлор, котрий висловлює припущення щодо того, що створення
космічного сміття можна вважати діяльністю, яка суперечить інтересам інших
держав, що поширює інститут проведення консультацій на такі відносини.
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При цьому відзначаючи, що сучасні конструкції космічних апаратів унемож-
ливлюють вихід у космос без вивільнення елементів, які утворюють сміття,
автор ставить невирішене питання: скільки такого сміття може бути утворено
державою, щоб вона не могла претендувати на захист своєї діяльності при-
нципом вільного доступу в космос3. Деяким чином відповідь на це питання
дає Лотта Віікарі, яка екологізовано тлумачить ст. 1 Договору про космос, а
саме визначає збереження космічного довкілля умовою рівного доступу до
космічного простору для всіх держав4. 

Таким чином, виходячи з умовності застосовності нормативного потенціа-
лу зазначених міжнародних договорів до відносин щодо пом’якшення пробле-
ми космічного сміття та відсутності механізмів реалізації декларованих
обов’язків щодо уникнення шкідливого забруднення та проведення консульта-
цій у разі загрози таких дій, слід зробити висновок, що ключовими факторами
у тлумаченні положень договорів про космос є суб’єктивний інтерес держави
запуску, ступінь його узгодження з інтересами інших космічних держав, які на
практиці є доволі дисонуючими, іноді конфронтаційними, та рівень усвідом-
лення вказаними суб’єктами співвідношення власних військових чи економіч-
них інтересів із загальним благом збереження довкілля НКП як запоруки реа-
лізації останніх.

Передбачувані наукові прогнози та реальні інциденти втрати цінного кос-
мічного устаткування на орбіті без будь-яких юридичних наслідків перекона-
ло космічні держави визнати обмеженість нормативної ефективності міжна-
родних договорів та зосередити зусилля на розробленні проектів документів
«м’якого права», що виникають як узагальнення найкращих практик технічно-
го конструювання та узгодження політичної волі космічних держав. Найбільш
авторитетним форумом для обміну інформацією щодо національної та міжна-
родної діяльності в сфері міжнародного співробітництва в дослідженні та
використанні космічного простору є Комітет ООН з використання космічного
простору в мирних цілях (далі – Комітет з космосу), а також його підкомітети:
Юридичний та Науково-технічний, сформовані на їх базі робочі групи такі як
Група урядових експертів з питань прозорості та заходів зміцнення довіри у
космічній діяльності чи Робоча група з довготривалої сталості космічної діяль-
ності, Управління з питань космосу. Крім того, важливу роль відіграють між-
народні інституції, діяльність яких загалом або побічно стосується питання
космічного сміття, до яких належать Міжагентський координаційний комітет
із космічного сміття, Міжнародний союз електрозв’язку, Міжнародна органі-
зація зі стандартизації, а також національні космічні агентства чи їх об’єднан-
ня (Європейське космічне агентство), аналітичні та науково-дослідніцентри
міжнародного та регіонального рівня та деякі інші.

Практичне значення напрацювань і практики вказаних суб’єктів, як зазна-
чає О. С. Стельмах, ґрунтується на авторитетності їх позицій серед міжнарод-
ної космічної спільноти, які виносяться на загальний розгляд із метою обміну
досвідом та виокремлення тих практик, які можуть бути покладені в основу
правил, керівництв тощо5. За своєю юридичною природою такі документи
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деякі науковці6 схиляються визначати як звичаєві норми права, внаслідок при-
таманності їм двох ознак: 1) усталена практика держав; 2) загальний позитив-
ний обов’язок кожної держави слідувати такій практиці (так зване opinio juris). 

Загалом джерельну базу інституту охорони НКП від засмічення можна кла-
сифікувати за такими ознаками: 1) за спрямованістю правового регулювання:
а) регламентують виключно відносини, що виникають у зв’язку з боротьбою з
космічним сміттям; б) регулюють ширше коло відносин і лише в окремих нор-
мах або за допомогою розширеного тлумачення стосуються питань, пов’яза-
них з космічним сміттям; 2) за сферою поширення: а) загальні; б) регіональні;
3) за нормативною природою: а) політико-правові; б) технічні.

Найбільш яскравим прикладом зводу правил є Керівні принципи з мінімі-
зації космічного сміття, схвалені резолюцією ГА ООН 62/217 від 22 грудня
2007 р. Ці принципи застосовуються до планування місій, експлуатації нещо-
давно проектованих космічних апаратів чи орбітальних ступенів, та за можли-
вості – до існуючих об’єктів. Структурно документ передбачає сім напрямів
керівних правил: 1) обмеження сміття, вивільненого під час нормальних опе-
рацій; 2) мінімізація потенційних розпадів на стадії експлуатації; 3) обмежен-
ня можливості аварійних колізій на орбіті; 4) уникнення цілеспрямованого
руйнування та інших шкідливих дій; 5) мінімізація потенційних розпадів після
завершення експлуатації внаслідок залишкової енергії; 6) обмеження довгот-
ривалої присутності космічних апаратів та орбітальних ступенів ракет-носіїв у
регіоні низької орбіти Землі після завершення їх місій; 7) обмеження довгот-
ривалого знаходження космічного апарату та орбітальних ступенів ракети-
носія у районі геостаціонарної орбіти Землі після завершення їх місії.
Спираючись на розроблені Міжагентським координаційним комітетом з кос-
мічного сміття на 17-му його засіданні 11-13 жовтня 1999 р. Керівні принципи
мінімізації утворення космічного сміття7, вони більше уваги приділяють
окресленню сфери регулювання та формулюванню рамкових рекомендацій,
котрі кожна країна на добровільній основі може імплементувати у найбільш
прийнятний для себе спосіб.

Міжнародною організацією зі стандартизації (далі – МОС) розроблено ряд
стандартів, спрямованих на боротьбу з проблемою космічного сміття від запо-
бігання його утворенню до уникнення та захисту від зіткнень з ним, а саме:
ISO/TR 16158:2013 «Космічні системи – уникнення зіткнень з орбітальними
об’єктами»8, ISO 16126:2014 «Системи космічні. Оцінка життєвості конструк-
ції непілотованого космічного апарату щодо космічного сміття та метеорних
тіл для забезпечення успішного відділення після польоту»9, технічний звіт
ISO/PRF TR 18146 «Космічні системи. Проектування та операційне керівниц-
тво для космічних апаратів, які функціонують у середовищі космічного сміт-
тя»10. Про їх зміст свідчить сама назва,"тож детального аналізу технічних
моментів для дослідження правової охорони НКП від засмічення встановлен-
ня сенсу немає, проте все ж убачається необхідність спинитися на ключовому
серед технічних стандартів, статус якого визначається в самому його тексті, а
саме на стандарті ISO 24113:2011 «Космічні системи. Вимоги з мінімізації кос-

545РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого



мічного сміття»11. Головною метою його розробки є зменшення накопичення
космічного сміття шляхом конструювання, експлуатації і розміщення непіло-
тованих космічних кораблів, орбітальних ступенів ракет-носів таким чином,
що це убезпечує їх від утворення сміття упродовж орбітального життя.
Регулювання стандартом не включає фазу запуску. Цінним в даному стандарті
є практична спрямованість його норм, доволі чітке та змістовне формулюван-
ня дефініцій, котрі є необхідними при регламентації відносин, які виникають з
приводу охорони НКП від засмічення та далеко не завжди містяться в інших
офіційних документах. Характеризуючи загалом нормативне значення стан-
дартів МОС слід відзначити їх добровільний характер у застосуванні. Проте
для того, щоб напрацювання технічних комітетів було опубліковане як міжна-
родний стандарт, його має погодити 75% членів МОС, що робить його автори-
тет беззаперечним. Водночас зазначені стандарти імплементуються у відпо-
відних країнах шляхом прийняття власних, ще більш деталізованих, стандар-
тів. Таким чином, у технічному регламентуванні убачається чітка ієрархізова-
ність та деталізація вимог.

Повертаючись до Керівних принципів з мінімізації космічного сміття, схва-
лених резолюцією ГА ООН 62/217 від 22 грудня 2007 р., не можна не вказати
й на їх недоліки. Так, професор університету МакГіл Рам Джаху у доповіді на
Міжнародному міждисциплінарному конгресі з космічного сміття «До довго-
термінової сталості космічної діяльності: подолання викликів космічного сміт-
тя» від 7–18 лютого 2011 р.12 виділив такі: 1) керівний принцип 1 може не бути
ефективним, якщо виникатимуть складнощі виконати його економічно чи тех-
нічно; 2) керівні принципи не формувалися як всеохопний підхід до подолан-
ня проблеми космічного сміття; 3) вони не можуть стабілізувати середовище
космічного сміття і не дають гарантій відповідальності; 4) через брак регулю-
вання оператори створюють власні центри по обміну даними, при цьому не
встановлюється обов’язок ділитись такою інформацією, що не дає можливос-
ті виконати п. 3; 5) керівництво 4 встановлює спробу уникнення міжнародної
деструкції космічних об’єктів, але воно не забороняє випробування протису-
путникової зброї.

Останнє вбачається доволі актуальним з огляду на фактичну поведінку кос-
мічних держав у космосі, гостро відмінну від декларованої ними. Так, за дани-
ми веб-сторінки Сelestrak, на якій розміщуються дані програми моніторингу
супутників на базі Командування військово-повітряної та космічної оборони
Північної Америки (NORAD), 27 лютого 2008 р., через рік після прийняття
Керівних принципів щодо пом’якшення проблеми космічного сміття, США як
країною, з якої розпочалось вирішення цього питання та яка має одні з най-
досконаліших у світі ресурсів для цього, було збито власний супутник-шпигун
USA-193 за допомогою протисупутникової ракети SM-3, у результаті чого
утворилося 173 частинки космічного сміття. Офіційним поясненням даного
інциденту був аварійний стан супутника-шпигуна з токсичним паливом на
борту, а тому відповідні дії проведені, щоб запобігти його падіння на Землю та
заподіяння шкоди її екологічній ситуації13. Занепокоєння викликає й пред-
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ставлена в доповіді Агентства протиракетної оборони США «Програмний
вплив на навколишнє середовище» (Programmatic Environmental Impact
Statement) у січні 2007 р. оцінка протиракетних випробувань у цілому як
таких, що не завдадуть значної шкоди природним ресурсам14, проте чомусь
НКП серед таких ресурсів не врахований.

У 2010 р. на базі Науково-технічного підкомітету Комітету ООН з космосу
утворено Робочу групу з довготермінової сталості космічної діяльності, у
результаті діяльності якої планується підготувати базовані на узагальненні
найкращих практик добровільні для виконання керівні принципи для всіх
суб’єктів космічної діяльності з метою забезпечення довготермінової сталості
використання відкритого космосу, роботу над яким планується завершити у
2016 р. з передачею на затвердження ГА ООН15. У результаті роботи його
чотирьох груп, окрема з яких під знаком «В» займається виключно питаннями
космічного сміття, станом на 19.07.2015 р. уже сформульований проект зве-
дення Керівних принципів, що викладений у формі записок Секретаріату ГА
ООН16.

Робота над структуруванням і змістовним наповненням тексту документа
ще ведеться, тому ще зарано давати його ґрунтовний аналіз. Однак деякі
висновки щодо проекту все ж можна зробити. Зокрема, поза увагою в ньому
поки що залишається відповідальність за засмічення космічного середовища
внаслідок як природних зіткнень, так і умисних знищень у результаті невдалих
операцій з видалення або знищення власних об’єктів. З огляду на зростання
частоти зіткнень, деклароване країнами з трибун міжнародних інституцій від-
повідальне використання космосу в контексті довготермінової його сталості
спонукає до пропозицій зобов’язати суб’єкта, винного у пошкодженні або зни-
щенні об’єкта на орбіті, на додаток до сатисфакції потерпілій стороні, реалізо-
вувати комплекс заходів щодо видалення утвореного внаслідок такого інци-
денту сміття. Таким чином, значний економічний тягар підвищить позитивну
відповідальність суб’єктів, під юрисдикцією чи контролем яких перебуває кос-
мічний об’єкт.

Характеризуючи джерельну базу охорони НКП від засмічення, слід відзна-
чити тенденцію до її накопичення як шляхом розширеної герменевтики існую-
чого нормативного матеріалу, так і через внесення нових пропозицій щодо
правового забезпечення уникнення військової чи іншої ворожої конфронтації
в НКП. Так, сьогодні дедалі частіше лунають пропозиції віднести до джерел
охорони НКП від засмічення положення ст. 1 Конвенції про заборону ворожо-
го використання засобів впливу на природне середовище від 18.05.1977 р.,
згідно з положенням якої кожна країна – учасниця Конвенції зобов’язується не
застосовувати військове чи будь-яке інше вороже використання засобів впливу
на природне середовище, котре має широкі, довгострокові чи серйозні наслід-
ки як спосіб знищення, заподіяння шкоди будь-якій державі-учасниці17.
Зазначене є справедливим з огляду на розроблення технологій впливу із Землі
на космічні об’єкти з метою їх видалення як неактивних. Крім того, ще у
лютому 2008 р. Російська Федерація і Китай ініціювали підготовку проекту
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Договору про запобігання розміщення зброї в космічному просторі, застосу-
вання сили або загрози силою, котрий наразі внесений на розгляд Конференції
для широкої міжнародної дискусії щодо кожної внесеної пропозиції18.

У контексті захисту геостаціонарної орбіти не можна не відзначити діяль-
ність такої спеціалізованої установи ООН, як Міжнародний союз елек-
трозв’язку, діяльність якого стосується фізичного перебування на орбіті кос-
мічного сміття в контексті його можливої перешкоди для безперебійного
користування радіочастотами, розподіл яких між країнами є прямою компе-
тенцією цієї міжнародної організації. У межах своєї діяльності вона видає
рекомендації, однією з яких є Рекомендація МСЕ-R S.1003-2 «Захист геоста-
ціонарної супутникової орбіти як навколишнього середовища», яка складаєть-
ся із вказівок стосовно орбіт захоронення для супутників на геостаціонарній
орбіті, а також зауважень щодо збільшення об’єму сміття за рахунок збіль-
шення числа супутників і пов’язаних з ними запусків19. 

Дослідження зазначених документів, спрямованих на регламентацію про-
блеми боротьби із засміченням НКП, дає чітке уявлення про те, що левову час-
тку їх змісту складають технічні нормативи та політичні компроміси, які нара-
зі є надто обмеженими, щоб дієво розв’язати проблему. Як зазначає
Н. Р. Малишева, міжнародно-правове регулювання екологічних відносин зале-
жить від дуже багатьох неправових умов: значущість відносин, рівень опрацю-
вання проблеми, позиції держав, готовності їх прийняти тощо20. З цим важко
не погодитись, адже правотворча діяльність поєднує дві складові: пізнання
об’єктивних соціальних закономірностей та їх проектування нормою права21. 

На завершення проведеного дослідження слід зазначити, що на сьогодні
правовій охороні навколоземного космічного простору притаманні такі озна-
ки: а) імпліцитність норм; б) звичаєвий характер (узагальнення найкращих
форм усталеної практики, що застосовується на основі їх авторитетності);
в) конвергенція та інтерференція технічного, політичного та юридичного
аспектів формування нормативного матеріалу; г) добровільний характер норм;
д) ієрархічність, яка полягає у сходженні рамкових норм від ГА ООН через
регіональні інституції до національних, як правило, юридично обов’язкових
нормативно-правових актів, де вони деталізуються та модифікуються відпо-
відно до специфіки національних космічних політик. 

1. Towards Long-Term Sustainability of Space Activity: Overcoming the Challenges of
Space Debris. Committee of Peaceful Uses of Outer Space. A Report of International
Interdisciplinary Congress on Space Debris. Scientific and Technical Subcommittee 58
session, Vienna 03.02.2011. – Р. 28 [Electronic resource]. – Access mode: http://swfound.
org/media/34814/space%20debris%20congress_report-15feb2011.pdf. 2. Orbital Debris:
Technical and Legal Issues and Solutions by Michael W. Taylor Institute of Air and Space Law
Faculty of Law, McGill University, Montreal August 2006 [Electronic resource]. – Access
mode: https://fas.org/spp/eprint/taylor.pdf. 3. ISO/TR 18146:2015 Space systems — Space
debris mitigation design and operation guidelines for spacecraft [Electronic resource]. –
Access mode: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:18146:ed-1:v1:en. 4. Programmatic
Environmental Impact Statement by Missile Defense Agency Ballistic Missile Defense

548 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



System (BMDS) January 2007. – Р. 68 [Electronic resource]. – Access mode:
http://www.mda.mil/global/documents/pdf/env_bmds_peis_vol1.pdf. 5. Стельмах О. С.
Теоретичні передумови аналізу правового режиму безпеки дослідження та використан-
ня космічного простору в мирних цілях [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://justinian.com.ua/article.php?id=3807. 6. ISO/TR 18146:2015 Space systems — Space
debris mitigation design and operation guidelines for spacecraft [Electronic resource]. –
Access mode: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:18146:ed-1:v1:en. 7. IADC Space
Debris Mitigation Guidelines Issued by Steering Group and Working Group 4 IADC-02-01
Revision 1 September 2007. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.iadc-
online.org/index.cgi?item=docs_pub. 8. ISO 24113:2011 Space systems — Space debris mit-
igation requirements [Electronic resource]. – Access mode: https://www.iso.org/obp/ui/
#iso:std:iso:24113:ed-2:v1:en. 9. ISO 11227:2012 Space systems – Test procedure to evaluate
spacecraft material ejecta upon hypervelocity impact [Electronic resource]. – Access mode:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:11227:ed-1:v1:en. 10. ISO/TR 16158:2013 Space sys-
tems — Avoiding collisions with orbiting object [Electronic resource]. – Access mode:
https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:std:iso:tr:16158:ed-1:v1:en. 11. ISO 16126:2014 Space
systems — Assessment of survivability of unmanned spacecraft against space debris and
meteoroid impacts to ensure successful post-mission disposal [Electronic resource]. – Access
mode: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16126:ed-1:v1:en. 12. Towards Long-Term
Sustainability of Space Activity: Overcoming the Challenges of Space Debris. Committee of
Peaceful Uses of Outer Space. A Report of International Interdisciplinary Congress on Space
Debris. Scientific and Technical Subcommittee 58 session, Vienna 03.02.2011 [Electronic
resource]. – Access mode: http://swfound.org/media/34814/space%20debris%20congress_
report-15feb2011.pdf. 13. USA 193 Post-Shootdown Analysis Coverage started 2008 February
27 Updated 2009 May 26 [Electronic resource]. – Access mode: https://celestrak.com/events/
usa-193.asp. 14. Pamela L. Meredith “Legal implementation of orbital debris mitigation
measures: a survey of opinions and approaches” American University International Law
Review 6, no. 2 (1991): 203-216 (206). – Р. 30-33 [Electronic resource]. – Access mode:
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1555&context=auilr.
15. Orbital Debris: Technical and Legal Issues and Solutions by Michael W. Taylor Institute
of Air and Space Law Faculty of Law, McGill University, Montreal August 2006. [Electronic
resource]. – Access mode: https://fas.org/spp/eprint/taylor.pdf. 16.Обновленный свод про-
ектов руководящих принципов обеспечения долгосрочной устойчивости космической
деятельности. 58-я сессия Комитета по использованию космического протранства в
мирных целях 10-19.06.2015 [Електронний ресурс]:. – Режим доступу : http://www.
unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2015/aac_105l/aac_105l_298_0_html/AC105_L298
R.pdf. 17. Конвенція про заборону ворожого використання засобів впливу на природне
середовище від 18.05.1977 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/995_258. 18. Атаманенко Б. А. Транспарентність і зміцнення дові-
ри в космосі / Атаманенко Б. А., Редчиць Н. Є. // Космічна наука і технологія. – 2013. –
Т. 19. № 6. С. 63. 19. Рекомендация МСЭ-R S.1003-2 (12/2010) Защита геостационарной
спутниковой орбиты как окружающей среды Серия S Фиксированная спутниковая
[Електронний ресурс]: – Режим доступу : https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/s/R-
REC-S.1003-2-201012-I!!PDF-R.pdf. 20. Pamela L. Meredith “Legal implementation of
orbital debris mitigation measures: a survey of opinions and approaches” American University
International Law Review 6, no. 2 (1991): 203-216 (206) [Electronic resource]. – Access
mode: http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1555&context=
auilr. 21.Риндюк В. І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика :
Монографія / Риндюк В. І.; Відп. ред. Ющик О. І. – К. : Вид-во «Юрид. думка», 2012. –
С. 170-171.

549РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого



Gurova A. The sources of legal protection of near Earth outer space from littering in
the context of providing long-term sustainability

The article deals with urgent problems of sources of law regarding the near-Earth space.
That’s why for solving this task author analyses the basical treaties in the regulation of space
activity such as Treaty on Principles Governing the Activities of States on the exploration and
use of outer space, including the Moon and Other Celestial Bodies of 01.27.1967, the
Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects
Launched into Outer Space of 22.04. 1968, the Convention on international liability for dam-
age caused by space objects of 03.29.1972, the Convention on registration of objects
Launched into Outer space on 1.14.1975 and other international rules and regulations adopt-
ed by different authoritative international organizations, such as UN Committee on the
Peaceful Uses of Outer Space for Peaceful Purposes and his subcommittees International
Telecommunication Union, International Organization for Standardization (ISO). Also author
researches approaches of foreign and native scholars in space law. 

On this basis author extracts immanent characteristics of normative sources of space reg-
ulation and pursues their classification. The author attempts to select the role and place of
technical and political influence on the legislative process in the space sphere. In this context
the author analyses content of international space agreements and other connected with them
treaties, technical standards of ISO concerning prevention of littering and protecting the adja-
cent space in detail and gives the own explanations concerning usefulness and effectiveness
of this norms for overcome challenges caused by technological activities of people in near
space. Also author gives a specific example of the non-responsible usage of space by country
which promotes combating debris in first place, which clearly illustrates the political nature
of compliance with these rules.

Special attention is given to current process of legal provisions formulation within the
Working group of long-term sustainability of space activities and to results of its activity that
is synthesis of based on best practices for voluntary performance guidelines for all subjects of
space activities to ensure long-term sustainability of the use of outer space. In general, given
the characteristics of these standards, highlighted both positive and negative aspects of their
proposed ways to improve the regulating ability.

As the result author concludes that sources of legal protection of near-Earth space from
littering in the context of long-term sustainability is complex conglomerate of various nature
in its normative and uniform voluntary nature of their application, are in a continuous process
of formation and improvement. In this manner the main mean able to be provided for the effec-
tive protection from clogging space besides perfect legal technique is ecological culture,
strong political will and responsible attitude to its activities to the current and future genera-
tions.

Keywords: korrealism, implicitly, space debris, soft law.
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УДК 343.3
І. М. ІЗАЙ,

аспірантка 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УМИСНЕ ЗНИЩЕННЯ
АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА ПРАЦІВНИКА 

ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ (ст. 347 КК УКРАЇНИ)

У статті досліджуються питання відповідальності за умисне знищення або
пошкодження майна працівника правоохоронного органу в частині визначення взає-
мозв’язку між знищенням або пошкодженням майна працівника правоохоронного орга-
ну або його близьких родичів та їх конкретнимими службовими обов’язками, службо-
вою діяльністю, врахування розміру шкоди майну, завданої його умисним знищенням
або пошкодженням, для кримінально-правової кваліфікації за ст. 347 КК України.
Обґрунтовано доцільність внесення змін до диспозиції ч. 1 ст. 347 КК України з метою
встановити відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна працівника
правоохоронного органу чи його близьких родичів, у зв’язку з виконанням цим працівни-
ком службових повноважень. Встановлено, що такі зміни не лише сприятимуть єдно-
сті термінології, а й нададуть можливість розмежувати відповідальність за ст. 347
та 194 КК України у випадку умисного знищення або пошкодження майна працівника
правоохоронного органу з мотивів помсти за неправомірну діяльність працівника пра-
воохоронного органу, яку він здійснював завдяки наявності специфічного правового
статусу з недотриманням визначених законодавством повноважень.

Визначено, що оціночний характер шкоди у диспозиції ч. 1 ст. 347 КК України в кон-
тексті застосування положень ч. 2 ст. 11 КК України не може бути врахований. При
цьому, за умови відсутності формалізації суспільно небезпечних наслідків у ч. 1 ст. 347
КК України, у правозастосувача відсутні будь-які критерії для визначення наявності
або відсутності складу злочину. Виходячи з наведеного, обґрунтовано необхідність кон-
кретизувати поняття «малоцінне» майно та «незначне» пошкодження для кваліфіка-
ції за ст. 347 КК України, а також встановити мінімальний розмір шкоди, за умови
настання якої наставатиме кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 347 КК України.

Ключові слова: злочин, майно, працівник правоохоронного органу, службові обов’яз-
ки, знищення, пошкодження, кримінально-правова кваліфікація. 

Изай И. Н. Отдельные вопросы ответственности за умышленное уничтожение
или повреждение имущества работника правоохранительного органа (ст.

В статье исследуются вопросы ответственности за умышленное уничтожение
или повреждение имущества работника правоохранительного органа в части опреде-
ления взаимосвязи между уничтожением или повреждением имущества работника
правоохранительного органа или его близких родственников и их конкретными служеб-
ными обязанностями, служебной деятельностью, учет размера ущерба имуществу,
причиненного его умышленным уничтожением или повреждением, для уголовно-право-
вой квалификации по ст. 347 УК Украины. Обоснована целесообразность внести изме-
нения в диспозиции ч. 1 ст. 347 УК Украины и установить ответственность за умыш-
ленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного
органа или его близких родственников, в связи с выполнением этим работником слу-
жебных полномочий. Установлено, что такие изменения будут не только способство-
вать единству терминологии, но и предоставят возможность разграничить ответ-
ственность по ст. 347 и 194 УК Украины в случае умышленного уничтожения или
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повреждения имущества работника правоохранительного органа по мотивам мести
за неправомерную деятельность работника правоохранительного органа, которую он
осуществлял благодаря наличию специфического правового статуса с несоблюдением
определенных законодательством полномочий.

Определено, что оценочный характер вреда в диспозиции ч. 1 ст. 347 УК Украины
в контексте положений ч. 2 ст. 11 УК Украины не может быть применен. При этом
при отсутствии формализации общественно опасных последствий в ч. 1 ст. 347 УК
Украины у правоприменителя отсутствуют какие-либо критерии для определения
наличия или отсутствия состава преступления. Исходя из изложенного, обоснована
необходимость конкретизировать понятие «малоценное» имущество и «незначитель-
ное» повреждение для квалификации по ст. 347 УК Украины, а также установить
минимальный размер ущерба, при условии наступления которого будет наступать уго-
ловная ответственность по ч. 1 ст. 347 УК Украины.

Ключевые слова: преступление, имущество, работник правоохранительного орга-
на, служебные обязанности, уничтожение, повреждение, уголовно-правовая квалифи-
кация. 

Izay I. Individual liability for international destruction or damage to properly law
enforcement officer (Art. 347 of the Criminal code of Ukraine)

The article deals with liability for intentional destruction or damage to property law
enforcement officer to determine the relationship of the destruction or damage of property of
a law enforcement officer or his relatives their duties, official duties, taking into account the
damage to property caused by his deliberate destruction or damage to the criminal-legal qua-
lification under Art. 347 of the Criminal Code of Ukraine. The necessity to amend the dispo-
sition ch. 1, Art. 347 of the Criminal Code of Ukraine and the responsibility for intentional
destruction or damage to property law enforcement officer or his close relatives in connecti-
on with her official powers. It was established that these changes will not only contribute to
the unity of terminology, but also will make it possible to distinguish between liability for cen-
turies. 347 and 194 of the Criminal Code of Ukraine in case of intentional destruction of or
damage to property law enforcement officer for reasons of revenge for the illegal activities of
the law enforcement agency, he has thanks to the specific legal status of non-compliance by
the legislation authority.

Determined that the estimated damage to nature in the disposition ch. 1, Art. 347 of the
Criminal Code of Ukraine in the context of the application of ch. 2, Art. 11 Criminal Code of
Ukraine does not apply. Thus, in the absence of formalization dangerous consequences in
ch. 1, Art. 347 of the Criminal Code of Ukraine, pravozastosuvacha there are no criteria that
make it possible to determine the presence or absence of evidence. Based on the above, the
necessity to specify the term «low-value» assets and «minor» damage to qualify for centuries.
347 of the Criminal Code of Ukraine, as well as set a minimum amount of damage, if the onset
of which will be criminal liability on ch. 1, Art. 347 Criminal Code of Ukraine.

Key words: сrime, property, law enforcement officers, duties, destruction, damage, crimi-
nal legal qualifications. 

За приписами ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, корис-
туватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуаль-
ної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права
власності. При цьому право приватної власності є непорушним. 

В Особливій частині КК України міститься система норм, що забезпечують
кримінально-правову охорону майна від незаконного знищення або пошкод-
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ження. Це окремі статті розділу VІ Особливої частини КК України, зокрема
ст. 194, 194-1, 195, 196. Водночас з огляду на правовий статус працівників пра-
воохоронних органів та специфіку їх професійної діяльності у статтях
Особливої частини КК України закріплена система кримінально-правової про-
тидії втручанню у діяльність працівника правоохоронного органу, якою є впо-
рядкована сукупність взаємопов’язаних між собою норм, передбачених у роз-
ділі XV Особливої частини КК України (статті 343, 345, 347, 348 КК України),
що утворюють цілісну єдність такої кримінально-правової протидії.
Складовою частиною цієї системи є наявність спеціальної кримінально-пра-
вової норми, що визначає підстави кримінальної відповідальності за умисне
знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу
(ст. 347 КК України).

Питанням дослідження особливостей кримінальної відповідальності за
різновиди втручання у діяльність працівника правоохоронного органу, в тому
числі шляхом знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного
органу чи його близьких родичів, у зв’язку з виконанням цим працівником
службових обов’язків, присвячено наукові праці таких вчених, як
П. П. Андрушко, Є. М. Блажівський, І. Б. Газдайка-Василишин, В. А. Гор -
бунов, І. Г. Давидович, О. О. Дудоров, Є. С. Ковалевська, С. А. Миронюк,
В. О. Навроцький, В. І. Осадчий, О. Ю. Татаров та ін. Проте дискусійними у
науці кримінального права залишаються питання визначення обов’язкових
ознак складу злочину, передбаченого ст. 347 КК України, в частині визначення
взаємозв’язку знищення або пошкодження майна таких потерпілих з конкрет-
ними службовими обов’язками, які вони виконують, з’ясування ознак визна-
ченості закону України про кримінальну відповідальність в частині розміру
шкоди, яка розмежовує кримінальну відповідальність та інші види юридичної
відповідальності за вчинення дій, пов’язаних зі знищенням або пошкодженням
майна тощо. 

Виходячи з наведеного, метою статті є аналіз окремих питань відповідаль-
ності за ст. 347 КК України в частині визначення взаємозв’язку знищення або
пошкодження майна працівника правоохоронного органу або його близьких
родичів з їх конкретнимими службовими обов’язками, службовою діяльністю.
Також потребує визначення врахування розміру шкоди майну, завданої його
умисним знищенням або пошкодженням для кримінально-правової кваліфіка-
ції за ст. 347 КК України.

Гарантії професійної діяльності працівників правоохоронних органів
зумовлені характером та обсягом тих завдань, які покладені на таких праців-
ників законодавством України. Відповідно до положень ч. 1 ст. 62 Закону
України «Про національну поліцію» поліцейський під час виконання покладе-
них на поліцію повноважень є представником держави. Служба в поліції є дер-
жавною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю полі-
цейських з виконання покладених на поліцію повноважень. Як наголошує
В. О. Навроцький, «управлінська діяльність може бути ефективною лише за
умови, що працівники органів управління виконують свої функції безпереш-
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кодно, без будь-якого стороннього впливу, при прийнятті рішень вони не
будуть скуті страхом за своє життя, здоров’я, майно, відчуватимуть безпеку як
свою особисто, так і своїх близьких. Тому відносини, які складаються з при-
воду забезпечення недоторканності представників органів управління, є скла-
довою всіх управлінських відносин, виступають основним безпосереднім
об’єктом відповідних злочинів»1. У постанові судової палати у кримінальних
справах Верховного Суду України від 24 грудня 2015 р. № 5-221кс15 вказано,
що «необхідність кримінально-правового захисту різного роду суспільних від-
носин від небезпечних посягань є основоположною причинною підставою
криміналізації (кримінально-правової заборони) діянь, що визначає доміную-
че положення об’єкта по відношенню до інших елементів та ознак злочину»2.
Враховуючи наведене, підставами криміналізації ст. 347 КК України є специ-
фіка об’єкта кримінально-правової охорони та правовий статус потерпілого.

Варто зазначити, що згідно з даними судової статистики за ст. 347 КК
України за 2012–2014 рр. засуджено лише три особи, при цьому двоє з них вчи-
нили злочин у стані алкогольного сп’яніння3. Ці дані, на нашу думку, свідчать
про недосконалість законодавчого викладу диспозиції ст. 347 КК України, що
ускладнює кримінально-правову кваліфікацію. Предметом цього злочину
може бути як рухоме, так і нерухоме майно (гроші, цінні папери, житловий
будинок, господарські будівлі, дача, меблі, автомобіль, домашня худоба, насад-
ження та ін.), що є власністю працівника правоохоронного органу або його
близького родича або знаходиться у їх відповідальному володінні4. 

Згідно з абз. 1 п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від
26 червня 1992 р. «Про застосування судами законодавства, що передбачає від-
повідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і
працівників правоохоронних органів» під знищенням майна слід розуміти
доведення його до повної непридатності для використання за цільовим при-
значенням. При пошкодженні майна настає погіршення його якості, зменшен-
ня цінності або приведення на деякий час у стан, непридатний для викорис-
тання за цільовим призначенням5. У теорії кримінального права та судовій
практиці під знищенням найчастіше розуміють таку форму протиправного
впливу на майно, за якої воно повністю стає непридатним для використання за
цільовим призначенням та не підлягає відновленню. Тобто це доведення майна
до такої непридатності щодо його цільового призначення, внаслідок якої
майно перестає існувати (наприклад, спалення) або повністю втрачає свою
цінність (наприклад, конструктивне знищення автомобіля внаслідок дорож-
ньо-транспортної пригоди)6.

Для кваліфікації за ст. 347 КК України важливим є визначення поняття «у
зв’язку з виконанням обов’язків» працівником правоохоронних органів. Так,
В. І. Осадчий наголошує, що вчинення злочину у зв’язку із виконанням служ-
бових обов’язків може бути вчинено: а) під час безпосереднього виконання
представником влади, працівником правоохоронного органу, членом громад-
ського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, вій-
ськовослужбовцем службового чи громадського обов’язку; б) після такого
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виконання; в) до виконання таких обов’язків; г) за умови, що посягання вчи-
нено в зв’язку з виконанням представником влади, працівником правоохорон-
ного органу, членом громадського формування з охорони громадського поряд-
ку і державного кордону, військовослужбовцем службового чи громадського
обов’язку»7. На думку І. І. Давидович, законодавчі конструкції «у зв’язку з
виконанням обов’язку» або «у зв’язку із діяльністю» передбачають безпосе-
редній зв’язок між фактом вчинення злочину щодо потерпілого та здійсненням
ним службової або громадської діяльності8. Ми погоджуємося із зазначеною
позицією з огляду на те, що у випадку, коли особа знищує чи пошкоджує майно
працівника правоохоронного органу з мотиву, наприклад, образи на державу,
правоохоронну систему в цілому, постає питання про можливе вчинення зло-
чину з хуліганським мотивом. 

Необхідність обов’язкового визначення такого взаємозв’язку підтверджує і
судова практика. Так, вироком Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області від 01 грудня 2015 р. ОСОБУ_1 засуджено за ч. 1 ст. 347 КК
України. Судом встановлено, що 23 травня 2015 р. працівниками Головної вій-
ськової прокуратури Генеральної прокуратури України разом зі Службою без-
пеки України, а також за сприяння заступника командира батальйону патруль-
ної служби міліції особливого призначення «Миротворець» майора міліції
ОСОБА_3, був викритий та затриманий за вчинення злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 369 КК України, командир роти матеріального забезпечення військової
частини У свою чергу, командир військової частини полковник ОСОБА_1,
будучи обуреним поведінкою керівництва батальйону патрульної служби мілі-
ції особливого призначення «Миротворець», яке сприяло у викритті вказаної
незаконної діяльності його підлеглого, вирішив помститися їм за належне
виконання ними своїх службових обовязків. Цього ж дня, близько 20.00 год.
полковник ОСОБА_1, перебуваючи на території бази відпочинку у
Костянтинівському районі Донецької області, побачив, як до вказаного місця
під’їхав автомобіль марки «Toyota Land Cruiser», який належав заступнику
командира батальйону патрульної служби міліції особливого призначення
«Миротворець» майору міліції ОСОБА_3 та який останній використовував у
службовій діяльності. О 20 год. 30 хв. полковник ОСОБА_1, висловлюючи
своє невдоволення службовою діяльністю потерпілого, пов’язаною з викрит-
тям корупційного злочину, витягнув ввірений йому пістолет Макарова із кобу-
ри, направив пістолет дулом у бік задньої частини автомобіля марки «Toyota
Land Cruiser» та здійснив чотири постріли у заднє ліве колесо вказаного авто-
мобіля, внаслідок чого кулі на автомобільній шині «Cooper Discoverer» вартіс-
тю 1630,20 грн утворили 4 вогнепальні пошкодження, що, у свою чергу, від-
повідно до висновку комплексної судової автотоварознавчої та трасологічної
експертизи передбачають її вилучення з подальшої експлуатації9.

У контексті необхідності забезпечення єдності термінології у законодавстві
слід зазначити, що Закон України «Про національну поліцію» у статтях 23, 24
визначає повноваження поліції. Очевидно, що реалізація поліцейськими
визначеного законодавчо обсягу повноважень вказує і на сфери та напрями
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передбаченої законом правомірної професійної діяльності останніх. При
цьому згідно ч. 6 ст. 62 вказаного закону втручання в діяльність поліцейсько-
го, перешкоджання виконанню ним відповідних повноважень, невиконання
законних вимог поліцейського, будь-які інші протиправні дії стосовно полі-
цейського мають наслідком відповідальність відповідно до закону. 

Тому доцільно внести зміни до диспозиції ч. 1 ст. 347 КК України та вста-
новити відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна праців-
ника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв’язку з виконанням
цим працівником службових повноважень. Такі зміни не лише сприятимуть
єдності термінології, а й нададуть можливість розмежувати відповідальність
за ст. 347 та ст. 194 КК України у випадку умисного знищення або пошкод-
ження майна працівника правоохоронного органу з мотивів помсти за непра-
вомірну діяльність працівника правоохоронного органу, яку він здійснював
завдяки наявності специфічного правового статусу з недотриманням визначе-
них законодавством повноважень. Таким чином, вважаємо, що у випадку, коли
злочин, передбачений у ст. 347 КК України, вчиняється з мотивів помсти конк-
ретному працівнику правоохоронного органу за його діяльність, яка здійснена
всупереч вимогам законодавства, з порушенням повноважень, визначених
законом, відповідальність має наставати за ст. 194 КК України без урахування
усвідомлення винним того, що він посягає на майно саме працівника правоо-
хоронного органу. 

Слід зазначити, що за правилами ч. 5 ст. 62 Закону України «Про націо-
нальну поліцію» ніхто не має права покласти на поліцейського виконання
обов’язків, не визначених законом. Тому зловживання працівником правоохо-
ронного органу своїм правовим статусом повинно мати наслідком втрату в цій
частині правого статусу, відповідно до якого у Особливій частині КК України
встановлена система кримінально-правової охорони його службової діяль -
ності.

Згідно з абз. 3 п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від
26 червня 1992 р. «Про застосування судами законодавства, що передбачає від-
повідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і
працівників правоохоронних органів» відповідальність за злочин, передбаче-
ний ст. 189-5 КК України 1960 р. («Умисне знищення або пошкодження майна,
що належить судді чи працівникові правоохоронного органу»), настає як за дії,
вчинені щодо потерпілого під час безпосереднього виконання ним службових
обов’язків, так і в інший час (наприклад, як помста за службову діяльність
потерпілого в минулому). Зазначені рекомендаційні роз’яснення не вирішують
питань кваліфікації за ст. 347 КК України пошкодження чи знищення майна
працівника правоохоронного органу, який на час вчинення злочину не здійс -
нює службові обов’язки (у не робочий час, у зв’язку із виходом на пенсію
тощо).

Про необхідність спеціальної кримінально-правової охорони колишніх
працівників правоохоронних органів зазначає І. Г. Давидович, пропонуючи
доповнити диспозиції статей 345, 347, 348, 349 КК вказівкою на таких потер-

556 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



пілих10. Вважаємо такі доповнення обгрунтованими, оскільки згідно з вимо-
гами ч. 7 ст. 62 Закону України «Про національну поліцію» правопорушення
щодо поліцейського або особи, звільненої зі служби в поліції, її близьких роди-
чів, вчинені у зв’язку з його попередньою службовою діяльністю, мають
наслідком відповідальність відповідно до закону. Поряд з тим зазначене зако-
нодавче положення не отримало відображення у ст. 347 КК України. При
цьому слушною є позиція В. А. Горбунова, який визнає такі мотиви вчинення
цього злочину: при невдоволенні винного поточною чи майбутньою діяльніс-
тю правоохоронця – це прагнення змінити, припинити чи попередити її, а при
невдоволенні діяльністю, яка мала місце в минулому – помста за неї11.
Аналогічної позиції дотримується і В. Женунтій12.

Таким чином, відповідальність за ст. 347 КК України має наставати при
встановленні факту умисного знищення або пошкодження майна потерпілого
у зв’язку з виконанням ним законних повноважень у різний час, а факт конк-
ретного часу вчинення злочину та факт безпосереднього виконання працівни-
ком своїх повноважень у цей час значення для кваліфікації немає. Доцільність
закріплення таких доповнень зумовлена, у тому числі, і помилками під час ква-
ліфікації. До прикладу, згідно з вироком Дубровицького районного суду
Рівненської області від 28 травня 2013 р. ОСОБУ_1 засуджено за ч. 1 ст. 296
КК України (перекваліфікація з ч. 2 ст. 347 КК України). Судом встановлено,
що 15 листопада 2011 р. підсудний, грубо порушуючи громадський порядок з
мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалася особливою зух-
валістю, щоб показати свою зверхність, відкрив передні пасажирські дверцята
автомобіля, який належав працівнику правоохоронного органу, вилив із плас-
тикової пляшки, яку він попередньо взяв із собою, на переднє сидіння водія і
підлогу салону близько 200 грамів бензину та підпалив, унаслідок чого в сало-
ні автомобіля виникла пожежа. Слід зазначити, що потерпілий того ж дня від-
бирав пояснення у підсудного з приводу заяви його дружини щодо завдання їй
побоїв та надав повістку про виклик до слідчого на наступний день. Суд, пере-
кваліфіковуючи вчинене з ч. 2 ст. 347 КК України на ч. 1 ст. 296 КК України, у
тому числі вказав, що підсудний спалив автомобіль не у зв’язку з виконанням
потерпілим своїх професійних обов’язків, так як достеменно не знав, що це
працівник правоохоронного органу. Крім того, на момент підпалу ним автомо-
біля потерпілий уже не виконував службові обов’язки, а святкував день народ-
ження родичів його дружини у приватному порядку13. Таким чином, суд ура-
хував, що посягання на майно працівника правоохоронного органу відбулося в
не робочий час, що жодним чином не змінює той факт, що злочин вчинено з
мотивів помсти за виконання потерпілим своїх законних повноважень. 

Злочин, передбачений ст. 347 КК України, за об’єктивною стороною відне-
сений до злочинів із матеріальним складом. Згідно з абз. 4 п. 13 Постанови
Пленуму Верховного Суду України № 8 від 26 червня 1992 р. «Про застосу-
вання судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на
життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних
органів» суд при вирішенні справи про цей злочин повинен встановити вар-
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тість знищеного майна, а так само розмір шкоди, коли майно було пошкодже-
но. Якщо для визначення вартості майна чи розміру заподіяної шкоди виникає
потреба в спеціальних знаннях, суд має призначити відповідну експертизу.
О. Ю. Татаров зазначає, що умисне знищення або пошкодження майна праців-
ника правоохоронного органу (ст. 347 КК України) є кримінально-караним
незалежно від розміру заподіяної ним шкоди. При цьому науковець наводить
приклад засудження особи за ч. 1 ст. 347 КК України за пошкодження форме-
ного одягу працівника державтоінспекції у вигляді забруднення одягу, розриву
тканини галстука та зірвання погонів. При цьому під час судового проваджен-
ня розмір шкоди не було встановлено14.

Зазначена позиція відповідає диспозиції ст. 347 КК України в існуючій
редакції, проте, виходячи із віднесення ст. 347 КК України до злочинів із мате-
ріальним складом, очевидно, судам слід встановлювати розмір шкоди та взає-
мозв’язок завданої шкоди із правовим статусом потерпілого, з урахуванням
якого встановлена ця кримінально-правова норма. На думку В. А. Горбунова,
«при кримінально-правовій оцінці знищення або пошкодження майна праців-
ника правоохоронного органу (його близьких родичів) пріоритетним критері-
єм для визнання певного майна предметом злочину й кваліфікації вчиненого за
ст. 347 КК України має розглядатися значення предмета для особи, якій воно
належить»15. Також слушною є позиція С. А. Миронюка, який, досліджуючи
злочини проти власності, обґрунтовує доцільність встановлення єдиних кри-
теріїв оцінки завданої шкоди, зокрема, зазначає про необхідність враховувати
не лише критерії вартісної оцінки майна й матеріальний стан потерпілого, а
також значущість втраченого чи пошкодженого майна для власника та втраче-
ну вигоду (неотриманий прибуток)16.

Як зазначає В. Женунтій, «саме розмір шкоди дає змогу відмежувати зло-
чин від протиправних діянь, які не становлять суспільної небезпеки, а отже,
таких, що не визнаються злочинами»17. В одному із науково-практичних
коментарів до ст. 347 КК України зазначено, що «при вирішенні питання, чи є
злочином умисне пошкодження або знищення майна, слід враховувати не тіль-
ки вартість і розмір майна в натуральному вигляді (вага, кількість, обсяг тощо),
а й значення знищеного чи пошкодженого майна для потерпілого. При зни-
щенні малоцінного майна або незначному пошкодженні майна без кваліфі-
куючих ознак, такі дії, як правило, кваліфікуються за ч. 2 ст. 11 КК»18. Така
позиція повністю відтворює положення абз. 3 п. 13 вищезгаданої постанови
пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992 р. № 8. Проте у поста-
нові судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від
24 грудня 2015 р. № 5-221кс15 вказано, що «поняття істотної шкоди у контек-
сті частини другої статті 11 КК має оціночний характер, його зміст визнача-
ється оцінкою правозастосовними органами всіх конкретних обставин справи.
Про оціночний характер шкоди можна говорити лише в тому випадку, коли
законодавець у відповідних статтях (частинах статей) Особливої частини КК
використовує загальні оціночні поняття: тяжкі наслідки, інші тяжкі наслідки
(відносно визначені правові норми)»19. 
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Враховуючи наведене, оціночний характер шкоди у диспозиції ч. 1 ст. 347
КК України в контексті застосування положень ч. 2 ст. 11 КК України не може
бути врахований. При цьому зазначимо, що за умови відсутності формалізації
суспільно небезпечних наслідків у ч. 1 ст. 347 КК України, у правозастосувача
відсутні будь-які критерії, що надають можливість визначати наявність або
відсутність складу злочину. В контексті наведеного виникає питання щодо
доцільності притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 347 КК
України, якщо шкода становить, наприклад, 100 грн20.

Слід зазначити, що М. А. Кауфман різновидом прогалин у кримінальному
праві визначає, зокрема, невизначеність, недостатню формалізованість кримі-
нально-правових норм (неконкретизованість)21. Такі норми підлягають кон-
кретизації, поняття якої визначає З. А. Загиней як результат правотворчої, пра-
воінтерпретаційної та правореалізаційної діяльності суб’єктів, у процесі якого
відбувається переведення абстрактного нормативного змісту кримінально-пра-
вових норм на більш конкретний рівень та уточнення нормативного змісту
кримінально-правової норми, що сприяє його адекватному розумінню та
інтерпретації22. 

Враховуючи наведене, вважаємо за доцільне внести зміни та доповнення
до диспозиції ч. 1 ст. 347 КК України та встановити відповідальність за умис-
не знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохо-
ронного органу, особі, яка звільнена з правоохоронних органів, чи його близь-
ким родичам, у зв’язку з виконанням цим працівником законних повноважень.
Також необхідно конкретизувати поняття «малоцінне» майно та «незначне»
пошкодження для кваліфікації за ст. 347 КК України, а також встановити міні-
мальний розмір шкоди, за умови настання якої наставатиме кримінальна від-
повідальність за ч. 1 ст. 347 КК України.

1. Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина : Курс лекцій. –
К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – С. 593. 2. Постанова судової палати у кримінальних
справах Верховного Суду України від 24 грудня 2015 року / справа № 5-221кс15
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.
nsf/%28documents%29/61D672F17421A23DC2257F470044BDB0. 3. Офіційний веб-
портал «Судова влада України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://court.gov.ua/sudova_statystyka/. 4. Кримінальний кодекс України. Науково-практич-
ний коментар : у 2 т. / За заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова,
В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина /
Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. – 2013. – С. 730. 5. Про застосування
судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я,
гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів: постанова Пленуму
Верховного Суду України від 26.06.1992 р. № 8 [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-92. 6. Ковалевська Є. С. Визначення
понять «знищення» та «пошкодження» військового майна для кваліфікації діяння за
статтями 411 та 412 КК України/ Є. С. Ковалевська// Наукові записки Інституту законо-
давства Верховної Ради України. – 2013. – № 5. – С. 120. 7. Осадчий В. І. Кримінально-
правовий захист правоохоронної діяльності: Монографія/ В. І. Осадчий. – К : Атіка,
2004. – С. 130. 8. Давидович І. І. Кримінально-правова охорона представників влади і
громадян, які охороняють правопорядок : Дис. … канд. юрид. наук 12.00.08 / Давидович
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Ірина Ігорівна. – К.: – 2007. – С. 101. 9. Вирок Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області від 01 грудня 2015 р. / справа № 233/6133/15-к/ [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/53917264. 10. Давидович І. І.
Кримінально-правова охорона представників влади і громадян, які охороняють право-
порядок: Автореф. дис. … канд. юрид. наук 12.00.08 / Давидович Ірина Ігорівна. – К.,
2007. – С. 6. 11. Горбунов В. А. Кримінальна відповідальність за знищення або пошкод-
ження майна працівника право охорон органу: Автореф. дис.. … канд. юрид. наук
12.00.08 / Горбунов Валерій Анатолійович. – Х., – 2012. – С. 5. 12. Женунтій В.
Особливості кваліфікації протиправних діянь, що спричинили знищення або пошкод-
ження майна / В. Женунтій, Л. Шестопалова // Право України. – 2004. – № 3. – С. 58.
13. Вирок Дубровицького районного суду Рівненської області від 28 травня 2013 р.
/1706/52/12/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/
32209573. 14. Татаров О. Ю. Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шля-
хом підпалу, вибуху чи іншим загально-небезпечним способом: проблеми кваліфікації/
О. Ю. Татаров, І. Б. Газдайка-Василишин // Актуальні проблеми держави і права. –
Вип. 65. – С. 656. 15. Горбунов В. А. Зазначена праця. – С. 5. 16. Миро нюк С. А. Кри -
мінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна : Автореф. дис.
... канд. юрид. наук 12.00.08 / Миронюк Станіслава Анатоліївна. – Дніпро петровськ.,
2012. – 20 с. 17. Женунтій В. Зазначена праця. – С. 56. 18. Кримінальний кодекс
України : Науково-практичний коментар. Вид. 8, переробл. та доповн. / Відп. ред.
Є. Л. Стрельцов. – Х. : Одісей, 2011. – С. 642. 19. Постанова судової палати у кримі-
нальних справах Верховного Суду України від 24 грудня 2015 р. / справа № 5-221кс15/
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt. gov.ua/clients/vsu/
vsu.nsf/%28documents%29/61D672F17421A23DC2257F470044BDB0. 20. Вирок
Красилівського районного суду Хмельницької області від 21 вересня 2015 р. / справа
№ 677/438/15-к/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.
gov.ua/Review/50888872. 21. Кауфман М. А. Пробелы в уголовном праве и способы их
преодоления : Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук 12.00.08 / Кауфман Михаил
Александрович. – М., 2009. – С. 13. 22. Загиней З. Кримінально-правова герменевтика:
Монографія / З. Загиней. – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2015. – С. 345–346.

Izay I. M. Individual liability for intentional destruction or damage to property law
enforcement officer (Art. 347 of the Criminal Code of Ukraine).

The article deals with liability for intentional destruction or damage to property law enfor-
cement officer to determine the relationship of the destruction or damage of property of a law
enforcement officer or his relatives their duties, official duties, taking into account the dama-
ge to property caused by his deliberate destruction or damage to the criminal-legal qualifica-
tion under Art. 347 of the Criminal Code of Ukraine. 

Guarantees of professional law enforcement officers due to the nature and scope of the
tasks assigned to these workers legislation of Ukraine. Under the provisions of ch. 1, Art. 62
of the Law of Ukraine «On the national police» police in the performance of police powers is
representative of the State. The police service is a public service of a special nature, which is
a profession police of performance of police powers. In the context of the need to ensure the
unity of terminology in the law it should be noted that the Law of Ukraine «On the national
police», defining the rights and responsibilities of police in Articles 23, 24 defines the powers
of the police. It is obvious that the implementation of the police law defined the scope of
powers points to the scope and direction established by law lawful professional activities of
the latter. Thus, according to ch. 6. 62 of the Act, interference with police, obstructing the per-
formance of the relevant authority, failure to legitimate demands of police, and any other ille-
gal actions against the police are the result of liability under the law.
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The necessity to amend the disposition ch. 1, Art. 347 of the Criminal Code of Ukraine
and the responsibility for intentional destruction or damage to property law enforcement offi-
cer or his close relatives in connection with her official powers. It was established that these
changes will not only contribute to the unity of terminology, but also will make it possible to
distinguish between liability for centuries. 347 and 194 of the Criminal Code of Ukraine in
case of intentional destruction of or damage to property law enforcement officer for reasons
of revenge for the illegal activities of the law enforcement agency, he has thanks to the speci-
fic legal status of non-compliance by the legislation authority.

Thus, we think that when a crime under Art.bility should occur for centuries. 194 Criminal
Code of Ukraine guilty without understanding that it encroaches on the property is a law
enforcement officer. Аbuse of a law enforcement officer has the legal status result in the loss
of the right in this status, according to which of the Criminal Code in Ukraine established sys-
tem of criminal protection of its official activities.

Responsibility for centuries. 347 of the Criminal Code of Ukraine should occur at deter-
mining whether intentional destruction or damage to property of the victim in connection with
his legal powers at different times, and the fact that particular time the crime and the fact that
the immediate implementation of its authority employee is currently no importance for crimi-
nal legal qualification.

Based on the classification of Art. 347 of the Criminal Code of Ukraine to the material
composition of crimes, obviously, courts should establish the damage and harm caused to the
relationship of the victim’s legal status, on which this set of criminal law.

The concept of substantial damage in the context of Article 11 of the Criminal Code is esti-
mated character, its content is determined by evaluation of law enforcement all the circum-
stances. On the nature of estimated damage can speak only when the legislator in the relevant
articles (the articles) of the Criminal Code uses common valuation concepts: grave conse-
quences, other grave consequences (relative by law).

Determined that the estimated damage to nature in the disposition ch. 1, Art. 347 of the
Criminal Code of Ukraine in the context of the application of ch. 2, Art. 11 Criminal Code of
Ukraine does not apply. Thus, in the absence of formalization dangerous consequences in
ch. 1, Art. 347 of the Criminal Code of Ukraine, pravozastosuvacha there are no criteria that
make it possible to determine the presence or absence of evidence. Based on the above, the
necessity to specify the term «low-value» assets and «minor» damage to qualify for centuries.
347 of the Criminal Code of Ukraine, as well as set a minimum amount of damage, if the onset
of which will be criminal liability on ch. 1, Art. 347 Criminal Code of Ukraine.

Also we consider it appropriate to amend disposal ch. 1, Art. 347 of the Criminal Code of
Ukraine and the responsibility for intentional destruction or damage of property belonging to
a law enforcement officer, a person who is exempt from the law enforcement, or his close rel-
atives in connection with his work for legitimate authority.

Key words: сrime, property, law enforcement officers, duties, destruction, damage, crimi-
nal legal qualifications. 
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УДК 340.132.622
О. М. КОСТЮК

ПРОБЛЕМАТИКА АВТЕНТИЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті аналізується співвідношення автентичного тлумачення із нормотвор-
чістю. Автор наголошує, що недопустимо ототожнювати ці два види юридичної
діяльності. Зроблено висновок, що на сучасному етапі вітчизняний парламент позбав-
лений права здійснювати автентичне тлумачення. Разом з тим, можуть здійснювати
автентичне тлумачення в Україні такі суб’єкти: Президент України, Уряд та інші
органи виконавчої влади і місцевого самоврядування. Проблематика автентичного тлу-
мачення потребує врегулювання на законодавчому рівні. 

Ключові слова: автентичне тлумачення, офіційне тлумачення, нормотворчість,
суб’єкти тлумачення, Конституція України, законодавство. 

Костюк О. Н. Проблематика аутентичного толкования: современное состояние
исследования

В статье анализируется соотношение аутентичного толкования с нормотворче-
ством. Автор подчеркивает, что недопустимо отождествлять эти два вида юриди-
ческой деятельности. Сделан вывод, что на современном этапе отечественный парла-
мент лишен права осуществлять аутентичное толкование. Вместе с тем, могут осу-
ществлять аутентичное толкование в Украине следующие субъекты: Президент
Украины, Правительство и другие органы исполнительной власти и местного само-
управления. Проблематика аутентичного толкования требует урегулирования на зако-
нодательном уровне.

Ключевые слова: аутентичное толкование, официальное толкование, нормотвор-
чество, субъекты толкования, Конституция Украины, законодательство.

Kostyuk O. M. The issue of authentic interpretation: current state of research
The article analyzes the value of authentic interpretation of the rule-making. The author

notes that unacceptable identify these two types of legal action. It was concluded that at pres-
ent the national parliament denied the right to perform authentic interpretation. However, can
make authentic interpretation in Ukraine following subjects: the President of Ukraine, the
Government and other executive agencies and local authorities. The issue of authentic inter-
pretation requires legislative regulation.

Key words: authentic interpretation, official interpretation, rule-making, the subjects of
interpretation, the Constitution of Ukraine and laws.

Проблема автентичного тлумачення традиційно привертає увагу учених.
Проте відноситься до недостатньо досліджених у вітчизняній юридичній науці
та містить багато протиріч. Це вимагає кардинального переосмислення даного
виду нормативного тлумачення і пошуку нового теоретичного підходу стосов-
но ефективності його застосування. 

Проблематика автентичного тлумачення неодноразово привертала увагу
учених у вітчизняній та зарубіжній юридичній науці: С. Ю. Болоніна,
Я. М. Колоколова, М. М. Коркунова, В. С. Нерсесянца, А. С. Піголкіна,
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Г. Ф. Шершеневича та ін. У своїх працях учені визначали сутність даного виду
тлумачення, його особливості, суб’єктний склад. Проте, дискусійними зали-
шаються питання щодо співвідношення автентичного тлумачення із нормот-
ворчістю та необхідність його застосування на даному етапі розвитку суспіль-
ства.

Метою даної статті є розмежування автентичного тлумачення з нормотвор-
чістю та з’ясування ефективності його застосування в Україні. 

Більшість тлумачних, філософських, енциклопедичних і лінгвістичних
словників тлумачать етимологію даного терміну виходячи з грецької мови.
Термін автентичний в перекладі з грецького «autentikos» означає справжній,
той що походить від першоджерела. Стосовно інтерпретації терміна з латин-
ської мови, тут прослідковується зв’язок з такими лексичними поняттями, як:
auctor (творець; той, що має авторитет), auctoritas (початок, походження, влада,
вплив, авторитет).

Автентичне тлумачення у праві є різновидом офіційного нормативного тлу-
мачення, що здійснюється органом, який раніше встановив правову норму.
Тому саме даний вид тлумачення найбільш вірогідно виражає волю суб’єкта
правотворчості.

Більшість учених вказують на його подвійну природу. Зокрема, дореволю-
ційні учені ототожнювали автентичне тлумачення з правотворчістю.
Г. Ф. Шершеневич вважав, що автентичне тлумачення є «по суті роз’ясненням
змісту попереднього закону новим законом»1, а М. М. Коркунов називав цей
вид тлумачення «законодавчим» і вважав, що воно надає закону зворотної
сили2. 

Неоднозначною була й точка зору відомого радянського ученого
А. С. Піголкіна, який визнавав факт існування автентичного тлумачення, проте
наголошував, що автентичне тлумачення найбільше співвідноситься з правот-
ворчістю, оскільки воно здійснюється тим органом, що й видавав нормативно-
правовий акт. А це дозволяє шляхом тлумачення вносити зміни у діюче право-
ве регулювання. Однак така практика, на думку ученого, небажана і супере-
чить призначенню тлумачення, яке зводиться до розкриття того змісту, який
вклав суб’єкт правотворчості в раніше прийнятий і діючий нормативно-право-
вий акт3.

Найбільш критично про автентичне тлумачення висловлювався
В. С. Нерсесянц. На його думку, такий вид тлумачення є недопустимим,
оскільки суперечить основним принципам права і правовій державності.
Обґрунтовуючи свою позицію, учений наголошував, що цей вид тлумачення
не передбачений діючим законодавством, тобто це якраз один із тих випадків,
коли те, що не дозволено законом державному органу чи посадовій особі, те
йому заборонено. Крім того, В. С. Нерсесянц зазначав, що видання норматив-
но-правових актів і їх офіційне нормативне тлумачення (як власних, так і актів
інших органів) – це різні функції, тому в умовах поділу влади не можна допус-
тити, щоб один орган одночасно був наділений правотворчими і правотлумач-
ними повноваженнями4.
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Подібної точки зору дотримується і С. Ю. Болонін, який зазначає, що при-
нципова відмінність між нормативним тлумаченням і правотворчістю полягає
у тому, що основною метою правотворчості є встановлення норм права.
Метою ж нормативного тлумачення є їх офіційне роз’яснення. Здійснюючи
нормативне тлумачення не можна створювати нові норми права або вносити
зміни чи доповнення до діючого законодавства. Проте, наголошує дослідник,
дотримуватись цієї вимоги на практиці досить не просто, оскільки інтерпрета-
тор може неправильно розтлумачити норму права, в результаті чого перекру-
чується зміст правового припису. Якщо ж нормативно-правовий акт тлума-
читься тим органом, що його прийняв, то небезпека неправильного його тлу-
мачення ще більше посилюється. Причому, у більшості випадків це здійсню-
ється свідомо, коли правотворчий орган змінює зміст нормативно-правового
акта даючи його нормативне тлумачення. Ю. С. Болонін підтримує точку зору
В. С. Нерсесянца про необхідність накладення законодавчої заборони на здійс-
нення нормативного автентичного тлумачення5. 

Слід зазначити, що у юридичній науці існують і протилежні думки щодо
місця автентичного тлумачення у процесі нормотворчості. 

На думку Я. М. Колоколова, автентичне офіційне тлумачення норм права,
це особливий різновид правотворчої юридичної діяльності за допомогою офі-
ційної нормативної та казуальної інтерпретації правових норм, що здійсню-
ється компетентним органом на основі спеціальних принципів, особливими
методами, за власною ініціативою або на вимогу правозастосовників, що поля-
гає у з’ясуванні й роз’ясненні власних нормативних правових приписів шля-
хом видання відповідних актів тлумачення, що мають обов’язковий характер,
з метою встановлення дійсної волі нормотворця, конкретизації правових
вимог, усунення дефектів правотворчості, досягнення однаковості правозасто-
сування. Автентичне офіційне тлумачення норм права – це ресурс, необхідний
правотворчому органу для здійснення ним юридично значущих дій6. 

С. З. Гурак вважає, що автентичне нормативне тлумачення за своєю норма-
тивністю та загальнообов’язковістю знаходиться ближче до нормативних
актів. Автентичне тлумачення є продовженням правотворчості7.

З аналізованих положень, зрозуміло, що проблема співвідношення офіцій-
ного автентичного тлумачення з нормотворчістю є дискусійною. Зауважимо,
що учені вживають термін «правотворчість» як синонім «нормотворчості», що
підтверджує думку О. І. Ющика, про ототожнення цих термінів у юридичній
науці. Ми поділяємо думку О. І. Ющика, про те, що ці сфери близькі, однак не
тотожні8. Тому вважаємо за необхідне проаналізувати співвідношення нормот-
ворчості та автентичного тлумачення. Для цього необхідно перейти до їх
порівняльного аналізу.

Спільні риси цих видів юридичної діяльності розглянемо за такими крите-
ріями: суб’єкти; порядок здійснення діяльності (прийняття відповідних актів);
форма, загальнообов’язковість та сфера дії правових актів у просторі та за
колом осіб.

Суб’єкти діяльності. Автентичне тлумачення є більш близьким до пра-
вотворчості, на відміну від, наприклад, делегованого чи неофіційного тлума-
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чення, оскільки здійснюється тим суб’єктом, що й прийняв даний акт. У науці
склалася думка, що право автентичного тлумачення логічно витікає із права
видання нормативно-правових актів, що акти автентичного тлумачення
можуть прийматися усіма органами, що мають правотворчі повноваження.
Однак належного обґрунтування такої позиції учені не наводять, посилаючись
лише на презумпцію права автентичного тлумачення правотворчим органом,
виданого ним нормативно-правового акту.

На нашу думку, повноваження видавати та роз’яснювати нормативно-пра-
вові акти не слід ототожнювати. Кожне повноваження державного органу чи
посадової особи повинно бути передбачене законодавством. Тому автентичне
тлумачення має здійснюватись відповідно до вимог закону та суб’єктом, що
видав відповідний нормативно-правовий акт. Коло таких суб’єктів має визна-
чати законодавство.

Порядок здійснення діяльності (прийняття актів). Акти автентичного
тлумачення приймаються відповідними державними органами та посадовими
особами у тому ж порядку, що й нормативно-правові акти. Зокрема, Президент
правотлумачні укази приймає у такому ж процедурному порядку, як і норма-
тивні укази.

Форма, загальнообов’язковість та сфера дії правових актів у просторі
та за колом осіб. Вимоги до форми нормативно-правових актів та актів автен-
тичного тлумачення однакові: письмова форма, наявність обов’язкових рекві-
зитів (статус акта, дата прийняття, реєстраційний номер, назва, зазначення
органу, що його прийняв та підпис посадової особи). Акти автентичного тлу-
мачення, як і нормативно-правові, є загальнообов’язковими і поширюються на
неперсоніфікованих суб’єктів. Тобто предметна сфера їх дії співпадає. Межі
дії акта автентичного тлумачення у просторі визначаються просторовими
межами дії, нормативно-правового акта, що тлумачиться. Таким чином, межі
їх дії співпадають. Дія акта автентичного тлумачення за колом осіб залежить
від того, на які категорії суб’єктів поширюється дія нормативно-правового
акта. Отже, їх дія за колом осіб співпадає.

Відмінні риси автентичного тлумачення і правотворчості розглянемо за
такими критеріями як: телеологічний зміст діяльності; особливості приписів,
що містяться у зазначених актах тлумачення та нормативно-правових актах; їх
дія в часі; ступінь самостійності.

Метою правотворчої діяльності є створення права, нормотворчої діяльнос-
ті – створення норм, а метою автентичного тлумачення – їх роз’яснення. 

Нормативно-правовий акт, як результат нормотворчої діяльності містить
норми права, а акт автентичного тлумачення – правороз’яснювальні приписи,
які розкривають зміст цих норм. Їх особливістю також є те, що у нормативно-
правовому акті встановлюються, змінюються, доповнюються та скасовуються
норми права. У ньому не роз’яснюється їх зміст. 

Дія нормативно-правового акта у часі починається з моменту набрання ним
чинності, а акт автентичного тлумачення приймається пізніше. Відповідно,
моменти набуття чинності цих актів не співпадають. Проте, момент припи-
нення їх дії співпадає. Оскільки акт автентичного тлумачення не може «пере-
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жити» нормативно-правовий акт, положення якого роз’яснює. Стосовно зво-
ротної дії, то за загальним правилом нормативно-правові акти зворотної сили
не мають, окрім випадків, які спеціально передбачені законодавством. Акт
автентичного тлумачення має зворотну дію, тому що не створює нових припи-
сів, а роз’яснює зміст діючих норм, що регулюють суспільні відносини. 

Єдність і взаємозв’язок результатів цих видів юридичної діяльності вияв-
ляються у характері самостійності їх актів. На відміну від нормативно-право-
вого акта, що може існувати і регулювати відносини самостійно, акт автентич-
ного тлумачення – не може, оскільки за своєю правовою природою пов’язаний
із відповідним правотлумачним актом. 

Порівняльний аналіз нормотворчості та автентичного тлумачення довів,
що ці види юридичної діяльності багато у чому подібні, взаємодіють і не супе-
речать один одному, що дає підстави деяким авторам їх ототожнювати. Разом
з тим, вони мають достатньо відмінностей. Тому, на нашу думку, їх ототожню-
вати недопустимо.

Автентичне тлумачення норм права не слід розглядати як ініціативу пра-
вотворчого органу «безпідставно» давати роз’яснення змісту норм права. Воно
викликане необхідністю правильного розуміння нормативно-правового акта,
упорядкування правового регулювання. Єдине правило, якого має дотримува-
тись суб’єкт автентичного тлумачення – воно не повинно підмінювати нор-
мотворчість. Це буде суперечити сутності тлумачення, як виду юридичної
діяльності. Автентичне тлумачення вважається найбільш компетентним та
авторитетним, адже орган, який видав норму права, може найточніше розкри-
ти її сутність та зміст Як зазначає Д. А. Гаврилов, автентична інтерпретація
задає генеральну лінію розуміння права9.

Автентичне тлумачення не повинно здійснюватися за ініціативою правот-
ворчих органів, оскільки в результаті можуть тлумачитись норми у роз’яснен-
ні яких немає потреби, а таке тлумачення може призвести до ще більшої неяс-
ності і двозначності. З’явиться сумбур у практиці застосування нормативно-
правового акту. Навряд чи можливо врахувати всі ситуації, в яких може бути
прийнятий і розтлумачений нормативно-правовий акт і які при цьому норми
слід застосовувати. Ми поділяємо думку М. М. Карасьова, що ініціаторами
автентичного тлумачення можуть бути органи виконавчої влади, суди, органи
прокуратури та інші правозастосовні органи10. Разом з тим, на наш погляд,
перелік суб’єктів, що можуть звертатися із ініціативою здійснення автентич-
ного тлумачення слід розширити. Такими суб’єктами можуть бути: глава дер-
жави, органи виконавчої влади, суди (крім Конституційного Суду України
(далі – КСУ)), контрольно-наглядові органи, органи місцевого самоврядуван-
ня та інші суб’єкти, що застосовують норми права.

На нашу думку, з ініціативою автентичного тлумачення до органу, який
видав нормативно-правовий акт може звертатися суб’єкт, що застосовує його
на практиці, у зв’язку з необхідністю роз’яснення його положень.

Слід звернути увагу, що в Україні є рішення КСУ щодо здійснення автен-
тичного тлумачення Верховною Радою України (далі – ВРУ). Відповідно до
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рішення, ВРУ мала право здійснювати офіційне тлумачення тимчасово, поки
не було створено КСУ. Причому ВРУ мала право тлумачити лише закони
України, а не Конституцію. ВРУ може вносити зміни у Конституцію України,
але не має права тлумачити зміст її положень. Ми поділяємо думку А.С.
Уласевича, що збереження за ВРУ права на автентичне тлумачення законодав-
ства створювало б загрозу внесення змін у його зміст для надання їм зворотної
дії11. Також, на наш погляд, це могло б призвести до дублювання повноважень
ВРУ, що належать до компетенції КСУ. 

Разом з тим, необхідно визнати, що вітчизняний парламент позбавив себе
права здійснювати автентичне тлумачення законів. Відповідно до ст. 147 та 150
Конституції України, ВРУ делегувала свої повноваження щодо офіційного тлу-
мачення Конституції та законів України Конституційному Суду України. З
часів здобуття Україною незалежності ВРУ здійснювала автентичне тлумачен-
ня вісім разів. Останній – у 1997 р. Отже, вітчизняним парламентом у ХХІ ст.
автентичне тлумачення не здійснювалось. 

Стосовно можливості здійснювати автентичне тлумачення Президентом
України, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, контрольно-
наглядовими органами, то, зазначимо, що це право не було делеговане іншим
органам державної влади. Вони можуть публікувати свої роз’яснення до вида-
них ними нормативно-правових актів для правильного їх розуміння і однако-
вого застосування на практиці підвідомчими їм органами. Так, Президент
України здійснював автентичне тлумачення виданих ним указів всього два
рази. Кабінет Міністрів України здійснював автентичне тлумачення один раз
за зверненням Голови Вищого господарського суду України12, Міністерство
охорони здоров’я України – один раз, Міністерство юстиції України – один раз,
Центральна виборча комісія – один раз, Національний банк України – п’ять
разів. Отже, у практиці органів державної влади автентичне тлумачення є
достатньо рідкісним явищем. 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що автентичне тлумачення – це
роз’яснення нормативно-правового акту уповноваженим суб’єктом нормот-
ворчості, який його прийняв. Нормотворчість і автентичне тлумачення – це два
різні види діяльності. Автентичне тлумачення роз’яснює зміст нормативно-
правових актів, має допоміжний характер і не може застосовуватись окремо
від нормативно-правового акта, який тлумачиться. На сучасному етапі вітчиз-
няний парламент позбавлений права здійснювати автентичне тлумачення.
Разом з тим, можуть здійснювати автентичне тлумачення в Україні такі суб’єк-
ти: Президент України, Уряд та інші органи виконавчої влади і місцевого само-
врядування.

На нашу думку, для вирішення проблем автентичного тлумачення необхід-
но розробити Закон «Про офіційне тлумачення», у якому передбачити розділ
«Автентичне тлумачення». У даному розділі слід визначити дефініцію «автен-
тичне тлумачення», його межі, вичерпний перелік суб’єктів автентичного тлу-
мачення та вимоги до акту автентичного тлумачення.
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№ 1. – С. 130. 12. Щодо необхідності тлумачення вжитого у статтях Статуту залізниць
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Kostyuk O. M. The issue of authentic interpretation: current state of research
Problem relates to the authentic interpretation not investigated in the domestic legal sci-

ence and contains many contradictions. 
Authentic interpretation – a clarification of the legal act authorized subject to rulemaking,

which he accepted. Authentic interpretation clarifies the content of regulations, is auxiliary
and can’t be used separately from the legal act that is interpreted.

The article analyzes the value of authentic interpretation of the rule-making. The author
notes that a comparative analysis of rulemaking and legal interpretations proved that these
types of legal interact and do not contradict each other, giving rise to some authors identify
them. However, they have plenty of differences. Therefore, they identify unacceptable. The
only rule which must comply with an authentic interpretation – it should not substitute rule-
making.

Authentic interpretation should not be carried out on the initiative of lawmaking bodies.
Initiated legal interpretations can be executive authorities, courts (except the Constitutional
Court of Ukraine), oversight agencies, local governments and other entities applying the law.

It was concluded that at present the national parliament denied the right to perform
authentic interpretation. However, can make authentic interpretation in Ukraine following
subjects: the President of Ukraine, the Government and other executive bodies and local
authorities.

To address the need to develop an authentic interpretation of the Official interpretation
Law, which provide the section “authentic interpretation”. This section should determine the
definition of “authentic interpretation” of its borders, a comprehensive list of authentic inter-
pretation and requirements of intercourse authentic interpretation.

Key words: authentic interpretation, official interpretation, rule-making, the subjects of
interpretation, the Constitution of Ukraine and laws.
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ЗАПОБІГАННЯ ЖІНОЧІЙ РЕЦИДИВНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: 
ОКРЕМІ ПЕНІТЕНЦІАРНІ ПРОБЛЕМИ

Висвітлюються проблеми розуміння пенітенціарних заходів запобігання жіночій
рецидивній злочинності. Визначено особливості привілейованого кримінально-правово-
го статусу засуджених жінок. Виявлено недоліки застосування звільнення від відбу-
вання покарання з випробуванням вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до
семи років. Проаналізовано недоліки діяльності співробітників установ виконання
покарань, підготовки засуджених жінок до звільнення. Запропоновано зміни до кримі-
нально-виконавчого законодавства, спрямовані на його вдосконалення.

Ключові слова: запобігання, жіноча рецидивна злочинність, пенітенціарні заходи,
установи відбування покарань, підготовка засуджених до звільнення.

Лагоцкая В. Ф. Предупреждение рецидивной преступности: отдельные пени-
тенциарные проблемы

Освещаются проблемы понимания пенитенциарных мер предупреждения женской
рецидивной преступности. Определены особенности привиле гированного уголовно-пра-
вового статуса осужденных женщин. Выявлены недостатки применения освобожде-
ния от отбывания наказания с испытанием беременных женщин и женщин, имеющих
детей в возрасте до семи лет. Проанализированы недостатки деятельности сотруд-
ников учреждений исполнения наказаний, подготовки осужденных женщин к увольне-
нию. Предложены изменения в уголовно-исполнительное законодательство, направлен-
ные на его усовершенствование.

Ключевые слова: предотвращение, женская рецидивная преступность, пенитен-
циарные меры, учреждения отбывания наказаний, подготовка осужденных к освобож-
дению.

Lahotska V. Preventing recidivism women: some penitentiary problems
In the article the problem of understanding women’s penal measures to prevent recidi-

vism. The features of the privileged status of legal convicted women. Was found disadvanta-
ges of release on probation of pregnant women and women with children up to seven years.
Analyzed the shortcomings of penitentiary staff, preparing for the release of women prisoners.
The changes to the penal legislation aimed at improvement.

Key words: prevention, women’s recurrent crime, penal measures penitentiaries, prepa-
ring prisoners for release.

Запобігання злочинам є одним із пріоритетних напрямів діяльності держа-
ви. Вироблення ефективних заходів запобігання жіночій рецидивній злочин-
ності – це складний та тривалий процес, який вимагає належного теоретично-
го підґрунтя. Заходи, пов’язані з запобіганням жіночій рецидивній злочиннос-
ті, характеризуються специфікою, яка відрізняє їх від загальної системи запо-
біжних заходів, оскільки вони орієнтовані на дію факторів, які детермінують
протиправну та суспільно небезпечну поведінку жінки-рецидивістки. Одним із
важливих аспектів дослідження проблеми запобігання жіночій рецидивній
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злочинності є вивчення особливостей цього процесу під час відбування пока-
рання, тобто на пенітенціарному етапі, що дасть змогу створити
належні умови для її соціальної адаптації після звільнення з установ відбуван-
ня покарань. 

Пенітенціарні проблеми запобігання жіночій рецидивній злочинності були
предметом дослідження багатьох науковців. Зокрема, це праці Ю. М. Анто -
няна, В. А. Бадири, І. Г. Богатирьова, К. В. Гузь, А. І. Долгової, Т. А. Денисової,
О. М. Жука, А. Ф. Зелінського, Р. А. Калюжного, Л. М. Неживець, М. В. Кар -
пушиної, І. С. Сергєєва, В. М. Трубнікова та інших дослідників. Однак біль-
шість із них видано декілька років тому, що свідчить про певну невідповід-
ність сучасним суспільним відносинам у сфері запобігання жіночій рецидив-
ній злочинності під час відбування покарання.

Мета статті – проаналізувати окремі заходи запобігання жіночій рецидив-
ній злочинності на етапі відбування покарання жінкою-рецидивісткою.

Рівень рецидивної злочинності є найбільш очевидним показником ефек-
тивності покарання та діяльності установ відбування покарань. Як вдало
висловився В. М. Кудрявцев, система кримінальної юстиції має свій «вхід»
(виявлення злочинів) та «вихід» (виправлення злочинців). Збій на «вході» дає
латентну злочинність, а збій на «виході» – рецидивну1.

Підвищена суспільна небезпека жінок-рецидивісток, які відбувають пока-
рання у виді позбавлення волі, зумовлює необхідність використання особли-
вих заходів виправного впливу. В. С. Соловйов писав, що для самого злочинця
позбавлення волі є надзвичайно важливою рішучою зупинкою у реалізації злої
волі, як-то можливість опам’ятатися, одуматися та змінити настрої2.

Статистична інформація свідчить, що на сьогодні жінка має суперечливий
кримінально-правовий статус. Його відрізняє, з одного боку, привілейованість
її становища порівняно з чоловіком (незастосування окремих видів покарань:
громадських робіт до вагітних жінок – ч. 3 ст. 56 КК України; виправних робіт
до вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дити-
ною – ч. 2 ст. 57 КК України, арешту до вагітних жінок та до жінок, які мають
дітей віком до семи років – ч. 2 ст. 60 КК України; обмеження волі вагітних
жінок і жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років – ч. 3 ст. 61 КК
України; довічного позбавлення волі до жінок, що були в стані вагітності під
час вчинення злочину або на момент постановлення вироку – ч. 2 ст. 64 КК
України). 

На сьогодні достатньо велика кількість жінок уникає реального відбування
покарання у зв’язку зі звільненням від відбування покарання з випробуванням.
Однак жіноча злочинність має тенденцію до невеликого, але стабільного
щорічного зростання. Дані дослідження показують, що за останні 10 років
кількість злочинів, учинених жінками, коливається у межах 13–16%. Однак
викликає занепокоєння зростання частки рецидиву серед жінок у середньому
на 1,5%. Окрім того, рівень рецидиву серед жінок (щодо загальної кількості
засуджених) не відрізняється від частки чоловіків. Однак, з іншого боку, як
показало вивчення національного законодавства та правозастосовної практики
щодо відбування жінкою покарання за вчинений злочин, відбування кримі-
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нальних покарань жінками не повністю відповідає міжнародним стандартам
дотримання прав жінки, а також національним стандартам прав людини. Це,
зокрема, стосується відсутності можливості відбувати покарання у місцях
позбавлення волі жінкам за місцем їхнього проживання.

Таким чином, з метою запобігання жіночій рецидивній злочинності в
Україні необхідно таким чином вдосконалити правові норми, щоб правовий
статус жінки був привілейованим порівняно з чоловіком лише у випадку, коли
це стосується охорони материнства та дитинства, а, з іншого боку, щоб фізіо-
логічний статус жінки не погіршував її правового становища порівняно зі ста-
новищем засудженого чоловіка.

Слід зауважити, що серед науковців існує думка про те, що зменшенню
жіночої рецидивної злочинності сприяє зведення до мінімуму призначення їм
суворих покарань, особливо позбавлення волі на тривалі строки. Зокрема, при-
кладом цього є реформування польської пенітенціарної системи. У 1985 р. у
Польщі спостерігалось різке зменшення кількості засуджених до позбавлення
волі жінок. Таким чином за два роки кількість жінок у місцях позбавлення волі
зменшилася удвічі. Очікувалося, що різке зменшення кількості засуджених
жінок у місцях позбавлення волі збільшить жіночу рецидивну злочинність.
Але цього не сталось. Жіноча рецидивна злочинність залишилася сталою.
Такий досвід Польщі дав можливість окремим науковцям зробити висновок,
що кількість осіб у тюрмах не впливає на рівень злочинності у державі.
Реформа пенітенціарної системи Польщі засвідчила, що тюрма не має шансів
запобігати злочинам3.

Так, на сьогодні одним із популярних у сенсі гуманності інститутів кримі-
нального законодавства України є звільнення від відбування покарання з
випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
(ст. 79 КК України). Однак, якщо уважно поглянути на проблему розуміння та
реалізації цього виду звільнення від відбування покарання, то він, на нашу
думку, є малоефективним. Адже іспитовий строк у випадку застосування
цього виду звільнення від відбування покарання, як зазначено у ч. 1 ст. 79 КК
України, визначається у межах строку, на який згідно з законом жінку може
бути звільнено від роботи у зв’язку з вагітністю, пологами і до досягнення
дитиною семирічного віку (!). Тобто уважний погляд на тривалість іспитового
строку для цієї категорії засуджених жінок може поставити під сумнів гума-
ністичну спрямованість звільнення від відбування покарання вагітних жінок
та жінок, які мають дітей віком до семи років.

Також, на нашу думку, вдосконалюючи кримінально-виконавче законодав-
ство України, можна було б запровадити у ньому ряд норм, що спрямовані на
охорону добросовісного материнства. Зокрема, доцільно регламентувати мож-
ливість додаткових (короткострокових або тривалих) побачень з неповнолітні-
ми дітьми жінкам, які відбувають покарання у виправних колоніях. Зокрема,
доцільно було б доповнити ст. 110 КВК України частиною 4-1 такого змісту:
«4-1. Жінкам, які відбувають покарання у виді позбавлення волі та які мають
неповнолітніх, дітей надається додатково одне короткострокове та одне трива-
ле побачення з неповнолітніми дітьми за умови їх зразкової поведінки та без-
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доганного ставлення до праці». Таким же положенням слід доповнити і
Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань4. Так, у п. 1
розділу ХIV Правил «Порядок надання засудженим побачень та телефонних
розмов з родичами, адвокатами та іншими особами. Користування глобальною
мережею Інтернет» слід доповнити абзацом третім такого змісту: «Жінкам, які
відбувають покарання у виді позбавлення волі та які мають неповнолітніх
дітей надається додатково одне короткострокове та одне тривале побачення з
неповнолітніми дітьми понад норми, установлені статтями 59, 110, 151
Кримінально-виконавчого кодексу України за умови їх зразкової поведінки та
бездоганного ставлення до праці».

Ще однією проблемою, яка стоїть на заваді вжиттю належних заходів запо-
бігання щодо засуджених жінок є неготовність персоналу установ виконання
покарань до здійснення відповідної діяльності. Доволі часто співробітники
цих установ недбало ставляться до виконання посадових обов’язків, більшість
із них не зацікавлені у результатах своєї діяльності, характеризуються стерео-
типним мисленням, низькою фрустраційною толерантністю та конфліктністю
у міжособистісних відносинах. На превеликий жаль, на роботу в установи від-
бування покарань приходять особи з низьким інтелектуальним рівнем, без
належної професійної підготовки, характеризуються такими індивідуальними
особливостями, які вимагають постійної корекції з метою їх адаптації до робо-
ти в цих установах. Окрім того, аксіоматичним на сьогодні є положення про
професійну деформацію співробітників установ виконання покарань, яка
зумовлена як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. Вона створює
проблеми як для них самих, так і для відповідного контингенту засуджених.
Також зазначимо і те, що співробітники установ виконання покарань, у яких
перебувають засуджені жінки, не обізнані з особливостями жіночої психіки та
поведінки, оскільки у навчальних закладах, де вони здобували освіту, жодних
спеціальних курсів, присвячених особливостям роботи з жінками-рецидивіс-
тками, не викладалося. Принаймні на сайті новоствореної Академії державної
пенітенціарної служби відсутня згадка бодай про одну спеціальну дисципліну,
присвячену особливостям здійснення професійної діяльності в установах від-
бування покарання засуджених жінок5. 

З метою підвищення ефективності запобігання жіночій рецидивній зло-
чинності в установах відбування покарань пропонуємо у структурі Державної
пенітенціарної служби України створити спеціальний відділ з проблем відбу-
вання покарань засудженими жінками. Його діяльність має бути спрямована на
забезпечення всіх етапів перебування жінок в установах відбування покарань,
координацію прийняття рішень щодо цієї категорії засуджених, взаємодію з
іншими органами державної влади, громадськими організаціями тощо.

Також звернемо увагу на те, що важливим заходом запобігання злочиннос-
ті жінок-рецидивісток займає система їх підготовки до звільнення. Згідно з ч. 1
ст. 156 КВК України не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку пока-
рання адміністрація установи виконання покарань передає в територіальні
органи Міністерства юстиції України і центри зайнятості населення інформа-
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цію для організації трудового і побутового влаштування засудженого за обра-
ним ним місцем проживання6. Кримінально-виконавче законодавство України
не містить конкретного строку, коли починається підготовка засуджених до
звільнення. Як вдало зазначає О. М. Жук, «підготовка до звільнення жінок
повинна починатися з першого дня перебування засудженої в УВП і не повин-
на закінчуватися до звільнення засудженої з місць позбавлення волі»7.
«Безпосередню підготовчу діяльність проводить так звана школа підготовки
до звільнення засуджених, програма якої введена в діяльність кримінально-
виконавчих установ і передбачає три етапи реалізації – початковий, основний
та заключний»8. 

Вважаємо, що у кожній установі відбування покарань жінками-рецидивіс-
тками має створюватися програма їх підготовки до звільнення. Ця програма
повинна мати індивідуальний характер та включати мету і завдання роботи,
список заходів, необхідних для вирішення поставлених завдань, строки їх
виконання та враховувати дані поглибленої психосоціальної діагностики
засуджених жінок. У результаті має формуватися програма, пристосована до
потреб кожної засудженої жінки, яка враховувала б її ситуації та допомагала
виявляти проблемні сфери. Таким чином, підготовка засуджених жінок-реци-
дивісток до звільнення з установ відбування покарань є надзвичайно важли-
вим заходом запобігання жіночій рецидивній злочинності, оскільки набуті
навички допоможуть їм адаптуватися до умов життя у звичайних умовах.

Важливим заходом запобігання жіночій рецидивній злочинності в устано-
вах відбування покарань є збереження соціально корисних зав’язків жінок.
Збереженню родинних та інших зав’язків слугує дотримання співробітниками
установ виконання покарань прав засуджених жінок на побачення, телефонні
розмови, отримання посилок, передач, бандеролей, а також виїзди за межі цієї
установи. 

Ще однією проблемою є надання медичної допомоги жінкам-рецидивіс-
ткам, які перебувають в установах відбування покарань. За нашими підрахун-
ками, близько 20% засуджених жінок-рецидивісток страждають на соціально
небезпечні захворювання (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, наркоманія, алкоголізм
тощо). Відповідно до ст. 96 КК України відбувається примусове лікування
таких осіб. У разі призначення покарання у виді позбавлення волі або обме-
ження волі примусове лікування здійснюється за місцем відбування покаран-
ня. У разі призначення інших видів покарань примусове лікування здійсню-
ється у спеціальних лікувальних закладах. Лікування в установах відбування
покарань ускладнене тим, що в них немає належної лікувальної та медика-
ментозної бази для цього у зв’язку з поганим фінансуванням цих установ.

Окрім того, в установах відбування покарань передбачається штатна поса-
да психолога. Однак їх обмежена кількість, а в окремих випадках – некомпе-
тентність ускладнює або унеможливлює надання повноцінної психологічної
допомоги засудженим жінкам-рецидивісткам. Психологічна допомога цій
категорії засуджених є важливим засобом запобігання злочинності цих осіб.
Проведення належної психологічної роботи з цією категорією засуджених
дало б можливість здійснювати психологічне обстеження всіх жінок-рециди-
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вісток, які поступили в установи відбування покарань, вивчення психологіч-
них детермінант жіночої рецидивної злочинності, розроблення психокоригую-
чих програм для різних категорій жінок-рецидивісток тощо.

Таким чином, запобігання жіночій рецидивній злочинності в установах
виконання покарань (у пенітенціарний період) має свої особливості, зумовле-
ні специфікою такого контингенту засуджених, як жінки-рецидивістки. У про-
цесі дослідження зроблено такі основні висновки.

1. Відбування кримінальних покарань жінками в Україні не повністю від-
повідає між народним стандартам дотримання прав жінки, а також національ-
ним стандартам прав людини. Це, зокрема, стосується відсутності можливості
відбувати покарання у місцях позбавлення волі жінкам за місцем їхнього
проживання.

2. Ураховуючи досвід реформування пенітенціарної системи Польщі, під-
тримана точка зору тих науковців, які вважають, що кількість осіб у тюрмах не
впливає на рівень злочинності у державі.

3. З тлумачення ч. 1 ст. 79 КК України випливає, що іспитовий строк у
випадку застосування цього виду звільнення від відбування покарання визна-
чається у межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено
від роботи у зв’язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною семиріч-
ного віку. Зроблено висновок про те, що це може поставити під сумнів гума-
ністичну спрямованість звільнення від відбування покарання вагітних жінок
та жінок, які мають дітей віком до семи років.

4. Запропоновано запровадити у кримінально-виконавче законодавство
України норми, що спрямовані на охорону добросовісного материнства.
Зокрема, доцільно регламентувати можливість додаткових (короткострокових
або тривалих) побачень з неповнолітніми дітьми жінкам, які відбувають пока-
рання у виправних колоніях за умови їх зразкової поведінки та бездоганного
ставлення до праці.

5. З метою підвищення ефективності запобігання жіночій рецидивній зло-
чинності в установах відбування покарань пропонуємо у структурі Державної
пенітенціарної служби України створити спеціальний відділ з проблем відбу-
вання покарань засудженими жінками.

6. З метою підготовки засудженої жінки-рецидивістки до звільнення від
покарання доцільно у кожній установі відбування покарань створювати про-
граму такої підготовки, яка повинна мати індивідуальний характер та включа-
ти мету і завдання роботи, список заходів, необхідних для вирішення постав-
лених завдань, строки їх виконання та враховувати дані поглибленої психосо-
ціальної діагностики засуджених жінок.
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Lahotska V. Preventing recidivism women: some penitentiary problems
In the article the problem of understanding women’s penal measures to prevent recidivism

as those aimed at reducing recidivism among this category of prisoners. Proved that in order
to prevent female recidivism Ukraine needs to improve the law so that the legal status of
women was privileged compared to men only when it comes to protection of motherhood and
childhood, on the other hand to the physiological status of women not only worsened her legal
situation compared with the situation of the convicted man.

Was found disadvantages of release on probation of pregnant women and women with
children up to seven years. In particular, it is concluded that the definition of probation this
category of prisoners within the term for which by law a woman can be dismissed from work
due to pregnancy, birth and until the child reaches the age of seven may question the human-
istic orientation release from punishment of pregnant women and women with children up to
seven years. 

In order to improve the prevention of recidivism in women’s penal institutions proposed in
the structure of the State Penitentiary Service of Ukraine to establish a special department of
the problems women prisoners serving sentences. Given the importance of the preparatory
phase of the convicted woman’s release from punishment appropriate in each institution penal
create a program such training, which should have an individual character and include the
aim and objectives, a list of measures needed to achieve the objectives, time frame and con-
sider your deep psychological Diagnostic women prisoners.

Key words: prevention, women’s recurrent crime, penal measures penitentiaries, prepa-
ring prisoners for release.

УДК 349.6
Г. М. ЛЕВІНА, 

аспірантка

ПРАВОВА ПРИРОДА ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
(В КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ РІДКІСНИХ ВИДІВ ДИКИХ ТВАРИН)

У статті розглянуто національне законодавство та теоретичні розробки, що
визначають правову природу Червоної книги в Україні на сучасному етапі. Здійснено
аналіз Червоної книги України як офіційного державного документа з виокремленням
приманних їй ознак та особливостей. Викладено висновки про правове значення
Червоної книги України.
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Ключові слова: Червона книга України, правова природа, рідкісні види тварин, охо-
рона тварин.

Левина Г. Н. Правовая природа Красной книги Украины (в контексте охраны
редких видов диких животных)

В статье рассмотрены национальное законодательство и теоретические разра-
ботки, которые определяют правовую природу Красной книги в Украине на современ-
ном этапе. Осуществлен анализ Красной книги Украины как официального государст-
венного документа с выделением присущих ей признаков и особенностей. Изложены
выводы о правовом значении Красной книги Украины.

Ключевые слова: Красная книга Украины, правовая природа, редкие виды живот-
ных, охрана животных.

Levinа G. The legal nature of the Red Book of Ukraine (in the context of the protec-
tion of rare species of wild animals).

The article deals with national law and theoretical developments that define the legal
nature of the Red Book of Ukraine at the current stage. The analysis and legal value of the
Red Book of Ukraine as an official state document was carried out. 

Key words: the Red Book of Ukraine, legal nature, rare animals, animal protection.

Відповідно до ч. 1 ст. 64 Закону України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища України»1 рідкісні і такі, що перебувають під загрозою
зникнення, види тваринного світу, які постійно або тимчасово перебувають
(зростають) у природних умовах у межах території України, її континенталь-
ного шельфу та виключної (морської) економічної зони, підлягають особливій
охороні і заносяться до Червоної книги України.

Відносини, пов’язані з веденням Червоної книги України (щодо тваринно-
го світу), регулюються, крім названого базового закону, також законами
України «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України»,
«Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про Червону книгу
України» та іншими нормативно-правовими актами (ст. 1 спеціального Закону
України «Про Червону книгу України»).

Основною метою законодавства про Червону книгу України є запобыгання
зникненню із природи рідкісних видів тваринного світу та забезпечення збе-
реження їх генофонду (ст. 2 Закону України «Про Червону книгу України»).

Червона книга України і законодавство, що регулює відносини у цій сфері,
є правовими інструментами, що мають надзвичайно важливе екологічне та
юридичне значення.

Розкриття певних правових характеристик Червоної книги України здійс-
нено в працях Д. П. Дичюте, О. С. Колбасова, Ф. Х. Адіханова, П. В. Чашкіна,
Я. О. Герасименко та ін.

Однак у вітчизняній юридичній науці правова природа сучасної Червоної
книги України є маловивченою з точки зору розуміння її юридичних характе-
ристик, ролі серед інших правових явищ та місця в системі права з виявленням
притаманних їй специфічних істотних ознак.

Насамперед слід спинитись на тому факті, що в нормах українського зако-
нодавства з регулювання відносин щодо тваринного світу часто застосовуєть-

576 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



ся формулювання «види тварин, занесені до Червоної книги України».
Наприклад, у Інструкції про порядок видачі дозволів на добування (збирання)
видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, навіть у назві
зроблено посилання на Червону книгу2. У ст. 90 Кодексу України про адмініс-
тративні правопорушення та в ст. 248 Кримінального кодексу України так само
зроблено посилання на Червону книгу Україну: в першому випадку визнано
адміністративним проступком погіршення середовища перебування (зростан-
ня) тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України3; в друго-
му – визнано злочином та встановлено кримінальну відповідальність за полю-
вання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної
книги України4. Іншими словами, в цих випадках має місце не лише конкре-
тизація в правовій нормі видів тварин, стосовно яких здійснено відповідне
правове регулювання, а й робиться відсилання до самої Червоної книги
України. Це означає, що названі та й інші подібні норми права не здатні здійс-
нити правове регулювання без системної взаємодії з Червоною книгою
України, оскільки самі по собі не містять для цього необхідної інформації. Такі
норми права тісно пов’язані з Червоною книгою України та повнота їх змісту
й практична реалізація залежать від неї, що зумовлює її важливе теоретико-
практичне правове значення. А всі явища з правовою якістю без винятку суп-
роводжує правова природа5, визначення якої дає зрозуміти суть цього явища. 

За своїм виглядом, формою та змістом Червона книга України є звичним
для нас друкованим книжковим виданням6. Але її особливість у правовому
сенсі полягає у тому, що спеціальним законом їй надано статус офіційного дер-
жавного документа. Так, у ч. 1 ст. 3 спеціального Закону7 закріплено, що
Червона книга України є офіційним державним документом, який містить
перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тва-
ринного та рослинного світу в межах території України, її континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також узагальнені відо-
мості про сучасний стан цих видів тваринного та рослинного світу й заходи
щодо їх збереження та відтворення. 

Законодавство України не містить визначення поняття «офіційний держав-
ний документ». Розкриття юридичного змісту цієї дефініції можна здійснити
через системний аналіз теоретичних розробок і законодавчо визначених термі-
нів «документ», «офіційний документ», «державний документ», а також через
пов’язані терміни «офіційна інформація» тощо. І хоча розкриття змісту понят-
тя «офіційний державний документ» не є предметом докладного розгляду у
даній статті, однак з’ясування основних характеристик цього правового явища
є важливим для розуміння правової природи Червоної книги України. З-поміж
наведених різними вченими основних ознак «офіційного державного доку-
мента», для Червоної книги України є характерними такі.

По-перше, Червона книга України, як і будь-який інший офіційний дер-
жавний документ, має матеріальну форму (носій)8, а саме: паперову9 та елек-
тронну10, але особливістю її паперової форми є книжковий формат документа.
Кожен аркуш Червоної книги України складається з текстових статей про вид
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тваринного світу. Кожна стаття, у свою чергу, супроводжується ілюстрацією та
картосхемою поширення виду в Україні. Книга містить також ряд норматив-
них документів про саму Червону книгу України та довідкові матеріали.

По-друге, Червона книга України, як і будь-який інший офіційний держав-
ний документ, містить інформацію (відомості та/або дані), створену органами
державної влади та/або таку, що знаходиться у володінні, користуванні та роз-
порядженні уповноважених органів державної влади, але особливістю
Червоної книги України є: те, що вона містить як доволі великий обсяг офі-
ційної державної інформації (останнє, третє, видання тому «Тваринний світ»
Червоної книги України (2009) налічує 600 сторінок), так і різні види іншої
інформації (адміністративної, правової, екологічної, статистичної тощо11.
Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про Червону книгу
України» методичне забезпечення ведення Червоної книги України здійсню-
ється на основі використання відомостей, які містяться в кадастрах тваринно-
го і рослинного світу, природно-заповідного фонду, літописах природи запо-
відників та національних природних парків, а також в інших науково-техніч-
них інформаційних матеріалах12.

Особливістю інформації, що міститься в цьому документі, є й відкритий
режим доступу до неї. При цьому законодавство не передбачає видання
Червоних книг України у тій чи іншій кількості, для забезпечення всіх заці-
кавлених осіб примірниками такої книги на платній чи безоплатній основі (в
певних випадках це є недоліком). Однак згідно з ч. 4 ст. 12 Закону України
«Про Червону книгу України», відповідні відомості про зміст Червоної книги
України, стан занесених до неї видів тваринного і рослинного світу підлягають
широкому оприлюдненню, у тому числі через засоби масової інформації, дове-
денню до відома підприємств, навчальних закладів, наукових, виховних та
інших установ і організацій13.

По-третє, кожне видання Червоної книги України є закінченим рішенням
спеціально уповноважених органів державної влади14 у певному періоді
(наприклад, Червона книга України. Тваринний та рослинний світ (однотомне
перше видання, 1980)15; Червона книга України. Тваринний світ (друге видан-
ня, 1994)16; Червона книга України. Тваринний світ (третє видання, 2009)17,
але особливістю цього офіційного державного документа є продовження на
постійній і систематичній основі роботи над ним, так зване «ведення
Червоної книги України» – у період між попереднім виданням до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України «Про Червону книгу України» веден-
ня Червоної книги України здійснюється центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища (на даний час цим органом є Міністерство екології та при-
родних ресурсів України18). 

Наукове забезпечення ведення Червоної книги України, підготовку пропо-
зицій про занесення до Червоної книги України та про виключення з неї видів
тваринного світу здійснює Національна комісія з питань Червоної книги
України, яка створюється Національною академією наук України (ч. 3 ст. 15
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Закону України «Про Червону книгу України»19). За юридичною термінологі-
єю «ведення» реєстрів, будь-яких баз даних тощо означає насамперед «ком-
плекс заходів, які забезпечують збір, накопичення та актуалізацію інформації
щодо певного об’єкта»20 (це стосується й даної ситуації «щодо об’єктів, зане-
сених до Червоної книги України, а також щодо рідкісних і таких, що перебу-
вають під загрозою зникнення, видів тваринного світу, які є кандидатами для
включення до Червоної книги України»). 

Саме тому можна погодитись із думкою В. Є. Флінта, що Червона книга –
«документ перманентної дії, вона постійно оновлюється за рахунок надход-
ження нової інформації та характеризує стан кожного виду в конкретний
період»21.

Ще однією особливістю національної Червоної книги в контексті даної її
характеристики є встановлення в ній «презумпції винятковості»22 щодо об’єк-
тів тваринного світу, яка означає, що будь-який вид тваринного світу є зви-
чайним (так званим «нерідкісним», «нечервонокнижним»), поки не встановле-
но протилежне у черговому виданні Червоної книги України, оформленому у
вигляді закінченого рішення спеціально уповноваженого органу влади.

По-четверте, Червона книга України як офіційний державний документ
виникає (підлягає створенню) насамперед у процесі здійснення державою та
її державними органами своїх завдань та функцій23; створення такого доку-
мента належить до кола обов’язків державних органів, а саме: Міністерства
екології та природних ресурсів України (ведення книги, прийняття рішення
про включення/виключення із книги), Кабінету Міністрів України (офіційне
видання та розповсюдження книги), Національної комісії з питань Червоної
книги України (наукове забезпечення ведення книги, узагальнення пропозицій
про включення/виключення із книги). 

Відповідно до ч. 4 ст. 14 Закону України «Про Червону книгу України» ана-
ліз та узагальнення пропозицій різних зацікавлених осіб про
включення/виключення із книги здійснюються Національною комісією з
питань Червоної книги України. На Національну комісію, відповідно до поло-
ження про неї, покладається науково-організаційне забезпечення та координа-
ція ведення Червоної книги України (у 2009 р. згідно з Положенням про
Національну комісію з питань Червоної книги України, затвердженим поста-
новою Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 р. за № 117624; а після вне-
сення змін до законодавства з цього питання у 2013 р.25 – відповідно до поста-
нови Президії Національної академії наук від 26.06.2013 р. № 9726).

Згідно з ч. 5 ст. 14 Закону України «Про Червону книгу України» рішення
про занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України
приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища
(Мінприроди України), за поданням Національної комісії з питань Червоної
книги України.

Наразі в Україні чинним є третє видання Червоної книги України (тварин-
ний світ), яке було надруковане у 2009 р. (тираж 5000 примірників)27. Даний
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документ змінив попереднє, друге, видання Червоної книги України (тварин-
ний світ), яке існувало ще з 1994 р. (тираж 2400 примірників)28.

Перелік видів тварин, що занесений до третього видання Червоної книги
України (тваринний світ), а також тих, що виключені із нього, був затвердже-
ний наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України від 17.06.2009 р. № 31329. Цей наказ був прийнятий відповідно до
рішення Національної комісії з питань Червоної книги України від
18.12.2007 р. (протокол № 7) та від 24.04.2009 р. (протокол № 13)20.

Мінприроди України здійснює також ведення Червоної книги України
(п. «і» ч. 1 ст. 20, ч. 4 ст. 64 Закону України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища»31; ч. 1 ст. 15 Закону України «Про Червону книгу
України»32; абз. 16 пп. 37 п. 4 Положення про Міністерство екології та при-
родних ресурсів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України
від 21.01.2015 р. № 32 33).

Відповідно до ч. 6 ст. 12 Закону України «Про Червону книгу України,
Кабінет Міністрів України забезпечує офіційне видання та розповсюдження
Червоної книги України не рідше одного разу на 10 років34.

Особливістю Червоної книги України як офіційного державного докумен-
та є те, що, крім названих державних органів, у створенні Червоної книги
України беруть участь й інші суб’єкти: наукові установи, окремі науковці,
представники зацікавленої громадськості тощо. Так, Інститут зоології
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України визначений Президією Національної ака-
демії наук України, базовою установою Національної комісії з питань
Червоної книги України (постанова Президії Національної академії наук
України «Про Національну комісію з питань Червоної книги України» від
26.06.2013 р. № 97 35). А відповідно до ч. 3 ст. 14 Закону України «Про
Червону книгу України» пропозиції про занесення до Червоної книги України
видів тваринного світу можуть вносити відповідні науково-дослідні установи,
державні та громадські організації, окремі фахівці, вчені36.

По-п’яте, Червона книга України підлягає створенню, веденню, виданню
за рахунок коштів Державного бюджету України. Це є однією із визначаль-
них ознак книги як державного документа, а також документа, що перебуває у
власності держави. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про
Червону книгу України» ведення Червоної книги України фінансується за
рахунок коштів Державного бюджету України37.

По-шосте, Червона книга України як офіційний державний документ під-
лягає виданню (публікації), оприлюдненню та розповсюдженню компетен-
тним органом державної влади38 – Кабінетом Міністрів України не рідше
одного разу на 10 років (ч. 6 ст. 12 Закону України «Про Червону книгу
України»).

По-сьоме, Червона книга України як офіційний державний документ вста-
новлює факти, містить інші відомості, що мають юридичне значення. У ч. 2
ст. 3 Закону України «Про Червону книгу України» встановлено, що Червона
книга України є основою для розроблення та реалізації програм (планів дій),
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спрямованих на охорону та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до неї.

У цьому ж Законі закріплено положення про врахування вимог щодо охо-
рони об’єктів Червоної книги України під час: розроблення нормативно-пра-
вових актів (абз. 3 ч. 2 ст. 11), розміщення продуктивних сил, вирішення
питань відведення земельних ділянок, розроблення проектної та проектно-
планувальної документації, проведення екологічної експертизи (абз. 8 ч. 2
ст. 11).

Викладене дає підстави стверджувати, що стосовно цього офіційного дер-
жавного документа діє презумпція достовірності інформації, зазначеної у
ньому39.

Правове ж значення Червоної книги України полягає у такому:
– цей документ є офіційним визнанням державою проблеми суттєвого

зменшення на її території чисельності видів тваринного світу та їх зникнення,
офіційним визнанням необхідності вжиття державних заходів для їх охорони,
офіційним визнанням підтримки міжнародного екологічного процесу та учас-
ті у ньому щодо охорони тваринного світу без кордонів;

– на законодавчому рівні проголошена офіційним державним документом,
тобто таким, який містить відкриту, достовірну, велику за обсягом інформацію,
що має юридичне значення, викладеним у формі закінченого рішення у папе-
ровій (книжковій) та електронній формі, створеним насамперед органом дер-
жавної виконавчої влади спільно з іншими державними та недержавними орга-
нами й особами за рахунок коштів Державного бюджету України, робота над
яким у періоди між черговими виданнями триває постійно, а її результати
(інформація, дані тощо) є власністю держави;

– сама по собі правовідносин між людьми не створює. Подібно санітарним,
технічним, будівельним та іншим нормам вона відображає закони природи та
належить до розряду так званих техніко-юридичних норм40. Норми Червоної
книги України діють не самостійно, а лише в сукупності з іншими правовими
нормами41;

– є тим документом, який на офіційному державному рівні визначає, які
види тваринного світу є рідкісними і такими, що перебувають під загрозою
зникнення та потребують особливої охорони на території України. Саме вклю-
чення того чи іншого виду дикої тварини до Червоної книги є одним із юри-
дичних формалізуючих ознак рідкісного чи зникаючого виду як об’єкта
правової охорони42;

– є основою для розроблення та реалізації програм (планів дій), спрямова-
них на охорону та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до неї;

– містить вимоги щодо охорони занесених до неї об’єктів тваринного світу,
які є обов’язковими для урахування при розробленні нормативно-правових
актів, розміщення продуктивних сил, вирішення питань відведення земельних
ділянок, розроблення проектної та проектно-планувальної документації, про-
ведення екологічної експертизи;
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– вказує, щодо яких видів тваринного світу повинні бути встановлені обме-
ження на спеціальне використання, оскільки законодавчо визначено, що спеці-
альне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України
здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у
тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених
умовах, а також для відтворення популяцій за дозволом центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища, на підставі рішень Національної комісії з
питань Червоної книги України, прийнятих відповідно до її повноважень;

– породжує на державному рівні вжиття цілої низки заходів (дій), прийнят-
тя необхідних нормативно-правових та інших актів (рішень), у т. ч. створення
структурних підрозділів, органів, установ, організацій, що наділені повнова-
женнями стосовно її створення, ведення, видання, розповсюдження тощо, а
також щодо охорони та відтворення занесених до неї об’єктів тваринного
світу;

– породжує державні фінансові правовідносини та є їх складовою, оскіль-
ки законодавчо визначені та інші необхідні державні заходи (дії) щодо ство-
рення, ведення, видання, розповсюдження Червоної книги України, а також
щодо охорони та відтворення занесених до неї об’єктів тваринного світу здійс-
нюються за рахунок коштів Державного бюджету України;

– сприяє охороні видів тваринного світу не лише в межах країни, а й на
міжнародному рівні43, вона є об’єктом та підставою виникнення міждержав-
них, міжнародних відносин, формування міждержавних програм та спільного
з іншими державами, міжнародного фінансування у сфері охорони тваринного
світу України, який є складовою світової природної спадщини;

– відіграє важливу роль у визначенні підстав правопорушень та в правово-
му регулюванні юридичної відповідальності, зумовлюючи встановлення
більш суворої юридичної відповідальності за правопорушення щодо видів тва-
рин (так само, як і рослин), занесених до Червоної книги України.

1. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від
25.06.1991 р. № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
2. Інструкція про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і рос-
лин, занесених до Червоної книги України, затверджена наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України від 01.02.1993 р. № 3 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0004-93. 3. Кодекс
України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості
Верховної Ради УРСР. − 1984. − № 51. − Ст. 1122. 4. Кримінальний кодекс України від
05.04.2001 р. № 2341-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 21. – Ст. 920.
5. Комиссарова Е. Г. Формально логические аспекты понятия «правовая природа» /
Е. Г. Комиссарова // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2012. –
Вып. 2 (16). – С. 23. 6. Книжкове видання – видання у вигляді блока скріплених у корін-
ці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі / ДСТУ
3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення, затверджений та введений в
дію наказом Держстандарту України від 23.12.1995 р. № 58 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/14250. 7. Про
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Червону книгу України: Закон України від 07.02.2002 р. за № 3055-III // Відомості
Верховної Ради України. − 2002. − № 30. − Ст. 201. 8. Погорілецька А. В. Офіційна
інформація: теоретико-правовий аспект / А. В. Погорілецька // Вісник Вищої ради юсти-
ції. – 2012. – № 1 (9). – С. 134. 9. Червона книга України. Тваринний світ / за заг. ред.
І. А. Акімова – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с. 10. Червона книга України.
Тваринний світ (2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://redbook-ua.org.
11. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про інформацію» за змістом інформація поді-
ляється на такі види: інформація про фізичну особу; інформація довідково-енциклопе-
дичного характеру; інформація про стан довкілля (екологічна інформація); інформація
про товар (роботу, послугу); науково-технічна інформація; податкова інформація; пра-
вова інформація; статистична інформація; соціологічна інформація; інші види інформа-
ції / Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної
Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650. 12. Про Червону книгу України: Закон України
від 07.02.2002 р. за № 3055-III // Відомості Верховної Ради України. − 2002. − № 30. −
Ст. 201. 13. Там же. 14. Погорілецька А. В. Офіційна інформація: теоретико-правовий
аспект / А. В. Погорілецька // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 1 (9). – С. 134.
15. Червона книга України. Тваринний світ / редкол.: М. М. Щербак (відп. ред.) та ін. –
К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1994. – С. 12. 16. Там само. 17. Червона книга
України. Тваринний світ / за заг. ред. І. А. Акімова – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
18. Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. № 32 // Офіційний вісник
України. – 2015. – № 10. – Стор.-14. 19. Про Червону книгу України: Закон України від
07.02.2002 р. за № 3055-III // Відомості Верховної Ради України. − 2002. − № 30. −
Ст. 201. 20. Положення про державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів, затвер-
джене постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. № 1288 // Офіційний
вісник України. – 2002. – № 36. – Стор. 43. 21. Флинт В. Е. Красная книга как важней-
ший элемент стратегии охраны редких животных / В. Е. Флинт // Проблемы охраны ред-
ких животных (Материалы к Красной книге): сб. науч. трудов. ЦНИЛ Главохоты
РСФСР. – М. – 1987. – С. 5. 22. Захарченко А. В. Презумпции Красной книги // Вестник
Югорского государственного университета. – 2012. – Вып. 3 (26). – С. 22. 23. Пого -
рілецька А. В. Офіційна інформація: теоретико-правовий аспект / А. В. Погорілецька //
Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 1 (9). – С. 135. 24. Положення про Національну
комісію з питань Червоної книги України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 08.09.2004 р. за № 1176 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 36. –
Ст. 35. 25. Мається на увазі Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології
та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні» від 16.10.2012 р. № 5456-VI //
Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 46. – Ст. 640. 26. Про Національну комісію з
питань Червоної книги України: Постанова Президії Національної академії наук
України від 26.06.2013 р. № 97 [Електронний ресурс] / Головний портал НАН України.
Нормативно-правові акти. Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/
Legaltexts/nas/2013/regulations/OpenDocs/130626_97.pdf. 27. Червона книга України.
Тваринний світ / за заг. ред. І. А. Акімова – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
28. Червона книга України. Тваринний світ / редкол.: М. М. Щербак (відп. ред.) та ін. –
К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1994. – 464 с.: іл. 29. Про затвердження переліків
видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тва-
рин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ): Наказ Міністерства охо-
рони навколишнього природного середовища України від 17.06.2009 р. № 313 //
Офіційний вісник України. – 2009. – № 55. – Ст. 198. 30. Там само, преамбула. 31. Про
охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р.
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№ 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. 32. Про
Червону книгу України: Закон України від 07.02.2002 р. за № 3055-III // Відомості
Верховної Ради України. − 2002. − № 30. − Ст. 201. 33. Положення про Міністерство
екології та природних ресурсів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 21.01.2015 р. № 32 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 10. – Ст.-14.
34. Про Червону книгу України: Закон України від 07.02.2002 р. за № 3055-III //
Відомості Верховної Ради України. − 2002. − № 30. − Ст. 201. 35. Про Національну комі-
сію з питань Червоної книги України: Постанова Президії Національної академії наук
України від 26.06.2013 р. № 97 [Електронний ресурс] / Головний портал НАН України.
Нормативно-правові акти. Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/
Legaltexts/nas/2013/regulations/OpenDocs/130626_97.pdf. 36. Про Червону книгу
України: Закон України від 07.02.2002 р. за № 3055-III // Відомості Верховної Ради
України. − 2002. − № 30. − Ст. 201. 37. Там само. 38. Юридична енциклопедія: в 6 т. / ред-
кол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998. – т. 4: Н-П. –
2002. – 720 с.: іл. 38. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голо-
ва редкол.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998. – т. 4: Н-П. – 2002. – С. 376. 39. Яременко О. І.
Офіційна державна інформація в Україні: поняття та право на доступ / О. І. Яременко //
Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 90. 40. Адиханов Ф. Правовое
значение Красной книги / Ф. Адиханов // Социалистическая законность: науч.-практ.
журнал. – 1986. – № 9. – С. 55. 41. Там само, С. 56. 42. Колбасов О. С. Юридическое
значение Красной книги / О. С. Колбасов, Д. П. Дичюте // Проблемы охраны редких
животных (Материалы к Красной книге): сб. науч. трудов. ЦНИЛ Главохоты РСФСР. –
М. – 1987. – С. 16. 43. Охрана природы – задача всенародная / [Андриенко А. Л.,
Баско А. П., Вакулюк П. Г. и др.]; сост.: А. Л. Андриенко, П. И. Лапечук, Н. Н. Смолина.
– К.: Политиздат. – 1987. – С. 174.

Levinа G. The legal nature of the Red Book of Ukraine (in the context of the protec-
tion of rare species of wild animals).

The article deals with national law and theoretical developments that define the legal
nature of the Red Book of Ukraine at the current stage. The analysis of the Red Book of
Ukraine as an official state document is carried out with distinguishing its inherent character-
istics and features, namely the following: 1) the Red Book of Ukraine has the material form
(medium): paper and electronic medium, but the peculiarity of its paper form is the book for-
mat of the document; 2) the Red book of Ukraine contains information created by the state
governing bodies and/or the one that is in the possession, use or disposal of the authorised
state governing bodies, but its specifics are the following: a) placing in the book a fairly large
amount of official state information (latest third edition of the “Animal World” volume (2009)
consists of 600 pages), b) combining different types of information in the document (admin-
istrative, legal, environmental, statistical etc.); c) open access to the information contained in
the book; 3) each edition of the Red Book of Ukraine is a complete resolution of the special-
ly authorised state governing bodies in a certain period, but the features of this document are:
a) continuous work on it on a regular and systematic basis, the so-called “maintenance of the
Red Book of Ukraine”; b) establishment in Ukraine “presumption of exclusivity” with respect
to the objects of the animal world, which implies that any kind of wildlife is normal (so-called
“non-rare”), until otherwise determined in the following edition of the Red Book of Ukraine;
4) the Red Book of Ukraine originates (is subject to establishment) primarily in the process of
implementation by the state and its state authorities of their tasks and functions, but the fea-
ture is that, in addition to mentioned state governing bodies other parties also participate in
creation of the Red Book of Ukraine, namely: academic institutions, individual scientists, rep-
resentatives of the interested public etc; 5) the Red Book of Ukraine shall be created, main-
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tained, published at the expense of the State Budget of Ukraine; 6) the Red Book of Ukraine
shall be published, disclosed and distributed by the competent state governing body – the
Cabinet of Ministers of Ukraine at least once per 10 years; 7) the Red Book of Ukraine estab-
lishes facts and contains other information of legal significance.

The legal value of the Red Book of Ukraine is as follows: 1) it is the official state recog-
nition of the problem of the disappearance or significant decrease of the number of species of
wildlife on its territory and recognizing the need to address it, including through internation-
al cooperation; 2) it is an official state document; 3) the provisions of the Red Book of Ukraine
are applied not independently, but only in conjunction with other legal provisions; 4) it is the
document, which at the state level determines which species of wildlife are rare and endan-
gered and that require special protection in Ukraine; 5) it is the basis for the development and
implementation of state programs (action plans) for the protection of wildlife; 6) it is manda-
tory for consideration in the development of regulations, distribution of productive forces,
resolving the issue of land allocation, development of project and project planning documen-
tation, conducting environmental impact assessments; 7) it establishes restrictions on the use
of specific types of wildlife included to it; 8) it stimulates at the state level taking a number of
actions and approval of the necessary decisions on the protection of species of wildlife includ-
ed thereto; 9) it is a part of the state financial relations (generates financing at the expense of
the State Budget of Ukraine); 10) it contributes to the protection of wildlife species, not only
within the country, but also at the international level; it is the basis, the object of internation-
al relations, programs and financing; 11) it is the basis for establishing by the state of new
offenses and legal responsibility, including the enhanced.

Key words: the Red Book of Ukraine, legal nature, rare animals, animal protection.
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аспірантка 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті викладено результати аналізу законодавства ЄС у сфері екологічного
менеджменту. Здійснено класифікацію відповідних нормативно-правових актів ЄС.
Розроблено принципи здійснення екологічного менеджменту на підприємствах.
Викладено пропозиції щодо удосконалення системи державного регулювання екологіч-
ного менеджменту на підприємствах в Україні з урахуванням досвіду ЄС та європей-
ських країн.

Ключові слова: екологічний менеджмент, охорона довкілля, екологічне законодав-
ство ЄС, принципи екологічного менеджменту.

Олещенко И. В. Европейский взгляд на законодательное регулирование эколо-
гического менеджмента на предприятиях

В статье изложены результаты анализа законодательства ЕС в сфере экологиче-
ского менеджмента. Осуществлена классификация соответствующих нормативно-
правовых актов ЕС. Разработаны принципы осуществления экологического менедж-
мента на предприятиях. Изложены предложения по совершенствованию системы
государственного регулирования экологического менеджмента на предприятиях в
Украине с учетом опыта ЕС и европейских стран.
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Ключевые слова: экологический менеджмент, охрана окружающей среды, экологи-
ческое законодательство ЕС, принципы экологического менеджмента.

Oleshchenko I. The European view on legal regulation of environmental manage-
ment at enterprises

The article sets out analysis of EU legislation in the field of environmental management.
The relevant legal acts of the EU are classified. Principles of the environmental management
at enterprisesare developed. Suggestions for improvement of the stste regulation of environ-
mental management systems at enterprises in Ukraine are set forth based on the experience
of the EU and European countries.

Keywords: environmental management, environmental protection, EU environmental leg-
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За роки незалежності в Україні сформовано доволі розвинену систему еко-
логічного законодавства, яке, поміж іншого, регулює і питання організації еко-
логічного менеджменту на підприємствах. Проте за останні роки накопичення
проблем у цій сфері законодавства дедалі більше випереджає темпи їх вирі-
шення, не кажучи вже про суттєве зниження якості нових актів законодавства.
Нові вимоги та можливості для підвищення ефективності правового регулю-
вання екологічного менеджменту на підприємствах відкриваються під впли-
вом все більш відчутної інтеграції України до Європейського Союзу, у проце-
сі адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, все більш актив-
ного вивчення та запозичення досвіду ЄС та зарубіжних держав у цій сфері.

На даний час екологічне законодавство ЄС – це чітко регламентована за
структурою та змістом система, що охоплює понад 300 нормативно-правових
актів1, які стосуються різних питань щодо водних, земельних та інших при-
родних ресурсів, відходів, шумового забруднення, і справляє дедалі значніший
вплив не лише на держави – члени ЄС, а й на інші європейські держави. 

Проведений аналіз цих актів в контексті регулювання екологічного менед-
жменту дозволяє об’єднати їх в наступні групи за ознакою сфери регулюван-
ня: 1) політичні акти, які визначають загальні засади сучасної політики ЄС у
сфері екологічного менеджменту на підприємствах2; 2) Акти, що стосуються
питань використання природних ресурсів, забруднення довкілля та поводжен-
ня з відходами3; 3) Акти, що визначають процедурні аспекти здійснення еко-
логічного менеджменту4.

При цьому екологічний менеджмент прийнято визначати як систему управ-
ління діяльністю підприємства, яка має на меті зменшення негативних впливів
на довкілля, а також формування системи запобігання й уникнення подібного
впливу, що додатково дає можливість мінімізувати витрати на виробництво та
освоєння підприємствами виробництва нових видів продукції.

Екологічний менеджмент, на відміну від екологічного управління, є добро-
вільною, ініціативною діяльністю суб’єктів господарювання, спрямованою на
реалізацію їх власних екологічних цілей, проектів і програм, розроблених на
основі принципів екоефективності та екосправедливості. Метою екологічного
менеджменту є пошук найбільш конкурентоспроможних рішень у сфері керу-
вання природоохоронною діяльністю суб’єктів господарювання5.
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У науковій літературі виділяють два підходи при побудові системи еколо-
гічного менеджменту на підприємстві: пасивний та активний. При пасивному
підході компанії обмежуються мінімальним виконанням законодавчо встанов-
лених норм та правил. Активна ж позиція підприємства ґрунтується на систе-
мі мотивації до здійснення екологоорієнтованої діяльності і сприяє виникнен-
ню низки переваг для компанії, таких як: підвищення ступеня екологізації під-
приємницької діяльності; зниження рівня захворюваності населення; зміцнен-
ня ресурсного потенціалу; збільшення прибутку й стабільності виробництва за
рахунок раціонального використання природних ресурсів; покращення іміджу
підприємства на внутрішньому й зовнішньому ринку; зростання конкурентос-
проможності; зменшення поточних і капітальних витрат на здійснення пре-
вентивних природоохоронних заходів; зменшення вірогідності аварійних
ситуацій; зменшення платежів за викиди (скиди) забруднюючих речовин та
розміщення відходів; зменшення розмірів штрафів за екологічні правопору-
шення та платежів на відшкодування заподіяних збитків; покращання відно-
син з органами влади та державного контролю; посилення мотивації персона-
лу; підвищення ефективності праці; розширення доступу до банківських кре-
дитів та системи страхування; підвищення рівня інвестиційної привабливості
підприємства; активізація інвестиційно-інноваційної активності та можливос-
ті виходу на нові ринки тощо6.

Початком розвитку екологічного менеджменту слід вважати розроблення
Британським інститутом стандартизації у 1992 р. стандарту ВS 7750
(Specification for Environmental Management System)7. Таким чином, уперше
стандартизувалася не наявність шкідливих речовин у матеріалах чи компонен-
тах довкілля, а порядок управлінської процедури на підприємствах8. У берез-
ні 1992 р. ЄС були оприлюднені «Вимоги до екоаудитування», підготовлені
відповідно до висновків і рекомендацій Міжнародної комісії з довкілля і роз-
витку, викладених у її Доповіді «Наше спільне майбутнє» (1987), за якими
пріоритет надається превентивним заходам і принципам розподілу відпові-
дальності в охороні довкілля, системному поєднанню цілей економічного,
соціального та екологічного розвитку9.

1993 р. стандарт ВS 7750 був прийнятий як документ ЄС. Відповідно до
стандарту жорстко регламентувалися забруднення довкілля, в тому числі і
шумові, витрати енергії на виробництво продукції тощо. Було передбачено, що
продукція, що виготовлена з додержанням цього стандарту, отримує знак
«Зеленого голуба», який дає переваги на ринку товарів10.

У 1993 р. Рада ЄС ввела у дію «Правила добровільної участі компаній про-
мислового сектору в Схемі екологічного управління й аудиту Європейського
Співтовариства» (Схема EMAS). Метою введення EMAS було сприяння поліп-
шенню характеристик довкілля, пов’язаних з промисловою діяльністю, за
рахунок залучення компаній у процес активного управління довкіллям. Ці пра-
вила передбачають зменшення впливу на довкілля до рівня, що відповідає
застосуванню економічно обґрунтованої і кращої з доступних технологій. При
цьому визначено, що зазначена схема не повинна суперечити існуючим зако-
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нам ЄС чи технічним стандартам, що стосуються управління довкіллям, і зав-
давати шкоди діяльності інших компаній. 

Компанія, яка вирішила стати учасником EMAS, повинна виконати низку
умов, а саме: офіційно прийняти політику в галузі довкілля; перевірити свою
діяльність і з урахуванням результатів перевірки розробити Програму в сфері
довкілля; впровадити Систему управління довкіллям; забезпечити проведення
екологічного аудиту, а також підготувати Заяву щодо довкілля. 

Активне застосування системи EMAS почалося з кінця 1995 р. Уже до
березня 1996 р. в ЄС було зареєстровано 142 компанії, що беруть участь у реа-
лізації цієї програми, серед яких 114 компаній (80%) представляли Німеччину.
У 1997 р. найбільшу вагу за кількістю компаній, що приєдналися до системи
ЕMАS, після Німеччини мали Австрія – 8% і Велика Британія – 6%. На частку
Франції, Нідерландів, Данії, Бельгії, Швеції та Ірландії разом припадало
менше 10% зареєстрованих компаній11.

Інститут оцінки впливу на довкілля (ОВД) як один з інструментів еколо-
гічного менеджменту у країнах ЄС почав свій розвиток на національному рівні
ще у першій половині 1970-х років. Загальноєвропейського статусу він набув
1985 р. з прийняттям Директиви Ради 85/337/ЄЕС про оцінку впливу деяких
державних та приватних проектів на довкілля. До цієї Директиви тричі вноси-
лися зміни – у 1997, 2003 та 2009 рр. Крім того, 2011 р. було ухвалено нову
кодифіковану Директиву Європейського Парламенту та Ради 2011/92/ЄС про
оцінку впливу деяких державних та приватних проектів на довкілля. 

В останній Директиві було передбачено такі етапи ОВД:
– «скринінг» – визначення доцільності проведення ОВД;
– «скоупінг» – визначення конкретного змісту та обсягу дослідження впли-

ву на довкілля; проводиться він на вимогу забудовника; 
– надання уповноваженому органу звіту ОВД, що охоплює прямий і непря-

мий вплив проекту на здоров’я людей, усі елементи довкілля, матеріальні цін-
ності та культурну спадщину, а також характеризує взаємодію відповідних
чинників; одним із основних пунктів звіту є розгляд альтернатив проекту;

– інформування громадськості та природоохоронних органів, проведення
консультацій;

– прийняття рішення уповноваженим органом, враховуючи результати
консультацій;

– інформування громадськості щодо прийнятого рішення; можливе судове
оскарження ухвали громадянами.

Важливий етап європейської процедури ОВД – залучення до процесу при-
йняття рішень усіх заінтересованих сторін і проведення з ними консультацій.
Зокрема, Директива передбачає консультації з громадськістю та з органами
влади інших країн у разі можливих транскордонних впливів. Водночас
Директива наголошує на необхідності забезпечення участі громадськості саме
на ранніх етапах проведення ОВД і вимагає встановлення достатніх часових
рамок для таких консультацій. Також Директива гарантує повну прозорість і
публічність процедури ОВД. Опублікуванню підлягають рішення про необхід-

588 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



ність проведення ОВД, матеріали ОВД, інформація про видачу дозволу на реа-
лізацію проекту12.

Появу серії Міжнародних стандартів ISO 14000 – систем екологічного
менеджменту на підприємствах і в компаніях – часто називають однією з най-
більш значних міжнародних природоохоронних ініціатив. Ключовим поняттям
серії ISO 14000 є поняття системи екологічного менеджменту в організації.
Центральним документом стандарту вважається ISO 14001 – «Специфікації і
посібник з використання систем екологічного менеджменту». Всі інші доку-
менти розглядаються як допоміжні, наприклад, ISO 14004 містить більш роз-
горнутий посібник зі створення системи екологічного менеджменту, серія ISO
14040 визначає методологію «оцінки життєвого циклу», що може використо-
вуватися при оцінці екологічних впливів, пов’язаних із продукцією організації
(таку оцінку передбачає стандарт ISO 14001)13.

Незважаючи на те, що стандарти ISO 14000 є добровільними, в ЄС існує
усталена практика, за якою країни Союзу допускають на свій ринок продукцію
лише тих компаній, які мають сертифікати ISO. Компанії, сертифіковані за цим
стандартом, не лише мають чимало переваг для себе та суспільства у
розв’язання екологічних проблем, економії природних ресурсів, зменшенні
ризику екологічної відповідальності. Більше того, основні банки багатьох дер-
жав, зокрема Швейцарії та Німеччини, вже давно не виділяють кредити за від-
сутності екологічного обґрунтування проектів, здійснених з додержанням
зазначеного стандарту14.

Станом на початок 2015 р. в Україні за стандартом ISO сертифіковано 1397
підприємств. Цей показник уже є чималим, однак ще є до чого прагнути. Адже
впровадження систем екологічного менеджменту, ширше використання євро-
пейського досвіду у цій сфері на підприємствах України сприятиме не лише
досягненню екологічних цілей, а й підвищенню соціальної відповідальності
бізнесу, забезпеченню системного підходу до розв’язання різноманітних про-
блем, створенню додаткових можливостей для зменшення витрат унаслідок
більш раціонального використання природних ресурсів, зменшення утворення
відходів, зростанню конкурентоспроможності підприємства за рахунок поліп-
шення його репутації, оптимізації виробничих процесів, залучення висококва-
ліфікованої робочої сили.

Безсумнівним є те, що використання екологічного менеджменту як додат-
кового інструменту до існуючого екологічного контролю з боку державних
органів створить також умови для більш раціонального використання ресур-
сів, підвищення якості продукції, безпеки персоналу та охорони довкілля,
сприятиме пошуку додаткових можливостей для підприємств не лише еколо-
гічного, а й економічного та соціального характеру, підвищить ефективність
менеджменту якості та загальної системи управління. Активізація зусиль щодо
організації функціонування системи екологічного менеджменту сприятиме
досягненню стабільних результатів діяльності, збільшенню мотивації компанії
та її працівників, ідентифікує наявні проблеми та ініціює розробку оптималь-
них варіантів вирішення поставлених завдань для збереження довкілля15.
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З огляду на викладене, на даний час в Україні гостро назріла необхідність
розширення практики навчання екологічному менеджменту з метою підви-
щення почуття відповідальності кожної людини, кожного господарюючого
суб’єкта за збереження довкілля та раціональне використання природних
ресурсів, маючи на увазі не лише інтереси нинішнього, а й майбутніх поколінь,
адже реалізація екологічного менеджменту має безпосередній і довгостроко-
вий вплив на стан довкілля. Обов’язковою умовою функціонування системи
екологічного менеджменту є постійне вдосконалення процесів екологічно орі-
єнтованого розвитку підприємства. У цьому контексті заслуговує на увагу
позитивна практика Німеччини, де запроваджена фінансова підтримка малим
та середнім підприємствам для розвитку їх політики, спрямованої на охорону
довкілля (наприклад, надання консультаційних послуг з питань збереження
енергії, навчання, ознайомлення зі схемами екологічного менеджменту, інвес-
тування у відновлювані енергії тощо)16.

Нині можна стверджувати, що системи стимулювання впровадження еко-
логічного менеджменту в Україні і за кордоном суттєво відрізняються. Для
Заходу – це насамперед усвідомлене бажання підвищити свій імідж і увійти до
числа лідерів на ринку, що дає шанси гарантовано одержати додаткові доходи,
кредити у банку, нових споживачів. В Україні ж це переважно прагнення під-
приємства одержати в законодавчому порядку додаткові пільги в оподаткуван-
ні, кредитуванні, інвестуванні, реалізації соціальних програм. 

Така ситуація значною мірою пояснюється різним рівнем економічного
розвитку та життя населення, існуючою централізацією в сфері управління
природоохоронною діяльністю в Україні, все ще домінуванням державної
форми власності, відсутністю теоретико-методичних засад адаптації міжна-
родних стандартів у галузі екологічного менеджменту до реальних умов в
Україні, недостатнім рівнем розвитку екологічної самосвідомості та екологіч-
ної культури, низьким рейтингом вітчизняних виробників на світовому
ринку17.

Тому, з огляду на прагнення України до вступу до ЄС, важливим є запро-
вадження європейських стандартів не лише виробництва та охорони природи,
а й мислення, організації суспільного життя. Екологічний менеджмент має
бути також реально визнаний як один з найважливіших європейських і міжна-
родних стандартів забезпечення прав людини на безпечне життя, оцінювання
його рівня.

Варто також зазначити, що основні акти ЄС, що регулюють питання еко-
логічного менеджменту, підлягають імплементації в українське законодавство
відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС18. Отже, запроваджуючи екологічний
менеджмент, Україна не лише декларує своє право на входження в європей-
ську спільноту, а й підтверджує зазначені наміри практичними діями19.

За цих обставин потребує вдосконалення як законодавство України щодо
екологічного менеджменту, так і державна політика щодо його запровадження.
Для цього при імплементації європейських норм до законодавства України
необхідно, поміж іншого, здійснити систематизацію законодавства для розроб-
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ки злагодженої системи регулювання та підтримки здійснення екологічного
менеджменту на різних рівнях. Екологічний менеджмент має стати важливою
складовою загальної системи управління суб’єкта господарювання, що зумов-
лює його функціонування на загальноприйнятих управлінських принципах. 

Зважаючи на здійснені раніше доробки20, пропонується виділити такі при-
нципи екологічного менеджменту на підприємствах:

1. Системності, що визначає екологічний менеджмент як комплекс взаємо-
залежних елементів, які у своєму поєднанні забезпечують найкращу реаліза-
цію його цілей.

2. Стандартизованості, в основі якого лежить регламентація організації
екологічного менеджменту відповідними стандартами. Об’єктами стандарти-
зації є: технологічні операції, технологічні процеси виробництва й контролю;
методи організації управління; засоби технологічного оснащення; форми
документів; класифікатори техніко-економічної інформації; матеріальні та
трудові нормативи тощо.

3. Стабільності, що передбачає сталість нормативно-правового регулюван-
ня здійснення екологічного менеджменту на підприємствах.

4. Індивідуальної відповідальності, що полягає у визначенні обов’язку під-
приємства з розроблення та реалізації власної екологічної політики і гаранту-
ванні ним виконання прийнятих екологічних зобов’язань.

5. Відкритості та доступності, тобто забезпечення свободи доступу до
інформації та простоту організації екологічного менеджменту.

6. Постійного розвитку, який передбачає безперервне відстеження рівня
ефективності систем екологічного менеджменту на підприємствах, поетапне їх
вдосконалення, впровадження нових прогресивних технологій виробництва та
управління.

7. Послідовності, що передбачає непорушність процесів удосконалення
екологічного менеджменту для забезпечення постійних позитивних результа-
тів та незмінної уваги до охорони довкілля.

8. Екоефективності, що передбачає мінімізацію негативного впливу госпо-
дарської діяльності підприємства на довкілля та мінімізацію використання
природних ресурсів.

9. Екосправедливості, що передбачає справедливий розподіл між усіма
учасниками виробничого циклу, його допоміжними сферами, державою, міс-
цевими громадами, дослідниками довкілля, іншими заінтересованими суб’єк-
тами вигод та ризиків, які виникають у процесі використання природних
ресурсів та господарської діяльності підприємства в цілому.

Підприємства повинні не лише дотримуватися вимог екологічної безпеки,
брати до уваги екологічні стандарти, нормативи та ліміти використання при-
родних ресурсів при здійсненні господарської та управлінської діяльності,
забезпечувати безпечність життя і здоров’я населення, запобігати забруднен-
ню довкілля, впроваджувати маловідходні та безвідходні технології на вироб-
ництвах, сприяти відтворенню та відновленню використовуваних природних
ресурсів, компенсувати нанесену довкіллю шкоду, підвищувати відповідаль-
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ність, а й дотримуватись усіх вищезазначених принципів екологічного менед-
жменту.

Спираючись на європейський досвід та кращі практики в інших сферах,
вважаємо за доцільне сформулювати такі висновки та пропозиції:

1. Необхідним є більш повне врахування в Україні одного з основних при-
нципів охорони довкілля при здійсненні державної політики у сфері екологіч-
ного менеджменту, за яким вимагається тісніше поєднання заходів стимулю-
вання й примусу. Запроваджений мораторій на проведення перевірок держав-
ними органами негативно вплинув на стан довкілля, організацію контролю за
додержанням підприємствами вимог екологічного законодавства, розвиток
системи екологічного менеджменту. З огляду на це важливим є як підвищення
дієвості контролю з боку державних органів та посилення відповідальності
суб’єктів господарювання, так і позитивне стимулювання підприємств до
впровадження систем екологічного менеджменту. Такими заходами можуть
бути, наприклад, державні конкурсні програми на кращі системи екологічного
менеджменту, кращі інновації, кращий досвід у цій сфері, створення умов для
надання підприємствам, що запровадили систему екологічного менеджменту,
більш сприятливих умов на ринку інвестицій, при реалізації їх продукції.

2. Доцільною є організація підготовки у вищих навчальних закладах та сис-
темі підвищення кваліфікації спеціалістів з питань впровадження та здійснен-
ня екологічного менеджменту на підприємствах.

3. Міністерство екології та природних ресурсів України могло б надавати
адміністративні послуги у вигляді консультацій з питань підтримки впровад-
ження та розвитку систем екологічного менеджменту. Важливим фактором
мало б стати розроблення на основі українського та європейського досвіду та
опублікування Міністерством Керівництва з впровадження систем екологічно-
го менеджменту на підприємствах України.

4. З огляду на доволі високу вартість запровадження систем екологічного
менеджменту, в державних банках варто було б запровадити низькопроцентні
кредити на ці потреби, реалізувати державні програми підтримки шляхом
надання дотацій або ж погашення частини банківських процентів у разі залу-
чення підприємствами кредитів на впровадження систем екологічного менед-
жменту тощо.
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Oleshchenko I. The European view on legal regulation of environmental manage-
ment at enterprises

The article sets out analysis of EU legislation in the field of environmental management.
New opportunities to improve effectiveness of legal regulation of environmental management
at enterprises arise under the impact of tangible integration of Ukraine to the EU. 

The analysis of legislative acts of the EU in the sphere of environmental management
enabled to combine them into the following groups under the regulation sphere: 1. Political
acts, which define the general principles of the current EU policy in the field of environmen-
tal management at enterprises; 2. Acts, which concern to the use of natural resources, pollu-
tion and waste management; 3. Acts, which define the procedural aspects of environmental
management execution.

The following principles of the environmental management at enterprises are developed:
systemacity, standardization, stability, individual responsibility, transparency and accessibil-
ity, permanent development, consistency, environmental effectiveness, environmental fairness.

Based on the European experience and best practices in other spheres the following con-
clusions and recommendations are made:

1. It is necessary to take into account more one of the basic principles of environmental
protection in the state policy in the field of environmental management realization – closer
combination of stimulation and enforcement. It is important to improve efficiency of control
by the state authorities and to increase enterprises’ liability, as well as positive encourage-
ment of companies to implement environmental management systems. These measures may
include, for example, state competitive programs for better environmental management sys-
tem, best innovation, best practices in this sphere, creating the conditions for granting enter-
prises that have implemented an environmental management system a more favourable invest-
ment market conditions.

2. The training of personnel in higher educational institutions specialized in environmen-
tal management implementation and execution should be organized.

3. The Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine could provide administra-
tive services in the form of advice and support of the implementation of environmental man-
agement systems.

4. Considering the relatively high cost of environmental management systems implemen-
tation a low-interest loans for these purposes should be established in state banks. Also state
support programs by providing grants or interest repayment of bank loans in case of involve-
ment in the implementation of environmental management systems could be established.

5. Another important factor could be elaboration based on Ukrainian and European expe-
rience and publication of the Guidance on the implementation of environmental management
systems in Ukraine by the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine.

Keywords: environmental management, environmental protection, EU environmental leg-
islation, principles of the environmental management.
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УДК 343.211 
Ю. С. ТИМОЩУК,

здобувач

СПІВВІДНОШЕННЯ ГУМАНІЗМУ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ 
ЯК ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Обґрунтовано, що складові елементи системи принципів кримінального права, зок-
рема гуманізм та справедливість, повинні бути узгоджені між собою. Принципи гума-
нізму і справедливості, як і інші, реалізуються на двох рівнях – законодавчому і право-
застосовному. Принцип гуманізму, з одного боку, означає захист кримінальним правом
інтересів, прав, свобод, життя, здоров’я, особистих благ громадян від злочинних пося-
гань. З другого боку, принцип гуманізму враховує права та інтереси осіб, які порушили
кримінальний закон. Реалізація принципу гуманізму в останньому аспекті здатна при-
звести до порушення принципу справедливості. Справедливість – це насамперед соці-
ально-етична категорія, а вже потім − правова. Реалізація принципу гуманізму не
повинна суперечити принципу справедливості. Ні принцип гуманізму, ні принцип спра-
ведливості не може займати пріоритетне місце в системі принципів кримінального
права

Ключові слова: принцип гуманізму, система принципів, принцип справедливості,
співвідношення, нормативне визначення.

Тимощук Ю. С. Состояние гуманизма и справедливости как принципову голов-
ного права Украины

В статье обосновано, что составляющие элементы системы принципов уголовно-
го права, в частности гуманизм и справедливость, должны быть согласованы между
собой. Принципы гуманизма и справедливости, как и другие, реализуются на двух
уровнях − законодательном и правоприменительном. Принцип гуманизма, с одной сто-
роны, означает защиту уголовным правом интересов, прав, свобод, жизни, здоровья,
личных благ граждан от преступных посягательств. С другой стороны, принцип гума-
низма учитывает права и интересы лиц, нарушивших уголовный закон. Реализация
принципа гуманизма в последнем аспекте способна привести к нарушению принципа
справедливости. Справедливость − это прежде всего социально-этическая категория,
а уже потом − правовая. Реализация принципа гуманизма не должна противоречить
принципу справедливости. Ни принцип гуманизма, ни принцип справедливости не
может занимать приоритетное место в системе принципов уголовного права

Ключевые слова: принцип гуманизма, система принципов, принцип справедливо-
сти, соотношение, нормативное определение.

Tymoshchuk J. Ratio human and justice as a principle of criminal law of Ukraine
The article substantiates that the constituent elements of the principles of criminal law,

and humanity, and justice should be consistent with each other. The principles of humanism
and justice, as well as others, are implemented at two levels – legal and enforcement. The
principle of humanity, on the one hand, the criminal law means protecting the interests, rights,
freedoms, life, health, personal benefit of the citizens from criminal attacks. On the other
hand, the principle of humanity into account the rights and interests of persons who have vio-
lated the criminal law. The implementation of the principle of humanity in the latter aspect
could lead to a breach of the principle of justice. Justice – is primarily a social and ethical
category, and then – legal. The implementation of the principle of humanity must not be con-
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trary to the principle of justice. Neither the principle of humanism, nor the principle of equi-
ty can not be a priority in the principles of criminal law

Key words: the principle of humanism, a system of principles, the principle of justice,
ratio, statutory definition.

У зв’язку з євроінтеграційним курсом України в кримінально-правовій
науці актуалізується потреба нових підходів до побудови сучасної системи
принципів. Загальновідомо, що принципи кримінального права − це вихідні
фундаментальні, основоположні ідеї, які випливають зі змісту правових норм,
закріплених у кримінальному законі, і які лежать в основі побудови кримі-
нального права. Кримінальне право України засноване на системі усталених
принципів, як-то: законності, особистої відповідальності, відповідальності за
наявності вини, індивідуалізації відповідальності та покарання, гуманізму.
Принципи права загалом і кримінального права зокрема були і залишаються
предметом наукових дискусій. Так, гуманізм традиційно визнається одним із
найважливіших кримінально-правових принципів, тоді як принцип справедли-
вості не є усталеним у кримінально-правовій науці України.

Проблему принципів досліджували у своїх працях фахівці у галузі кримі-
нального права: Х. Д. Алікперов, Р. Ш. Бабанли, М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін,
В. О. Гацелюк, І. М. Гнатів, А. С. Горелік, О. О. Дудоров, І. Е. Звечаровський,
О. О. Кваша, М. Й. Коржанський, О. М. Костенко, О. Л. Котович, Т. О. Лєс -
нієвськи-Костарєва, Ю. І. Ляпунов, П. С. Матишевський, І. С. Михалко,
В. О. Навроцький, О. Є. Скакун, Н. А. Сторчак, О. О. Стулов, В. Д. Філімонов,
П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко та ін. Вагомий вне-
сок у дослідження принципів права здійснили такі вчені в галузі теорії права
як В. Б. Авер’янов, Н.П. Воронов, О.Ф. Гранін, В.М. Горшеньов, В.Н. Денисов,
М.І. Козюбра, А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков, Н.М. Миро -
ненко, Г.О. Мурашин, О.Г. Мурашин, Є.В. Назаренко, М.Ф. Орзіх,
 С.П. Погребняк, П.М. Рабінович, В.Ф. Сіренко, О.В. Сурилов, О.Ф. Фрицький,
М.В. Цвік, Ю.С. Шемшученко, Л.П. Юзьков та ін. Проте не вирішеною зали-
шається дискусія про співвідношення принципів гуманізму та справедливості,
адже принцип гуманізму може суперечити принципу справедливості, зокрема
у випадках звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання. Отже,
саме встановлення співвідношення принципів гуманізму та справедливості у
кримінальному праві є метою цієї статті.

У кримінальному праві відбито принципи, які містяться в Конституції
України: законності, винної відповідальності, особистої відповідальності,
гуманізму тощо. Принцип гуманізму, як правило, аналізується в сучасних
наукових працях, присвячених дослідженню принципів кримінального права.
Проте не всі науковці виокремлюють принцип справедливості.

Принципи права є категорією, якій притаманний системний, фундамен-
тальний та універсальний характер. Принципи кримінального права слід
визначати як систему похідних від людської природи засад, що втілені в нор-
мах кримінального закону, які відображають зміст, завдання та закономірності
розвитку кримінально-правового регулювання суспільних відносин. Таким
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чином, саме принципи кримінального права є основними засадами, керівними
ідеями, які визначають зміст і спрямованість кримінально-правової політики.
До них належать законність, рівноправність перед законом, гуманізм, справед-
ливість, відповідальність за наявності вини, демократизм, невідворотність
кримінальної відповідальності, індивідуалізація кримінальної відповідальнос-
ті та покарання, принцип особистої відповідальності1.

Відповідно, всі складові елементи системи принципів, і гуманізм та спра-
ведливість у тому числі, повинні бути узгоджені між собою. Реалізація будь-
якого з принципів не повинна суперечити іншим. Отже, гуманізм не повинен
нівелювати принцип справедливості чи інші засади кримінального права
України.

Принцип гуманізму реалізовано у багатьох інститутах кримінального
права України. Зокрема, в інституті звільнення від кримінальної відповідаль-
ності чи покарання та подальшого його відбування значною мірою отримав
втілення принцип гуманізму, що є одним із пріоритетних напрямів сучасної
кримінально-праової політики України. О. О. Дудоров і М. І. Хавронюк так
характеризують сутність принципу гуманізму: закон про кримінальну відпові-
дальність забезпечує охорону людини, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканность і безпеку як найвищу соціальну цінність; особі, яка вчинила
кримінальне правопорушення, суд призначає покарання, необхідне і достатнє
для її виправлення і запобігання новим кримінальним правопорушенням у
випадках, передбачених цим Кодексом, допускається звільнення від кримі-
нальної відповідальності і від покарання чи його відбування, а також заміна
покарання більш м’яким; покарання та інші кримінально-правові заходи, що
застосовуються до особи, не можуть мати своїм змістом завдання фізичних
страждань чи приниження людської гідності2. 

Принцип гуманізму, з одного боку, звернено до потерпілих від злочинів, до
суспільства й означає захист кримінальним правом інтересів, прав, свобод,
життя, здоров’я, особистих благ громадян від злочинних посягань. З іншого,
принцип гуманізму звернено до осіб, які порушили кримінальний закон3. І
саме реалізація принципу гуманізму в останньому аспекті здатна призвести до
порушення принципу справедливості. Адже гуманне ставлення до злочинця
при звільненні його від відповідальності чи покарання в окремих випадках
позбавляє потерпілого відчуття поновлення справедливості, тому що винний,
який завдав шкоду правам чи інтересам потерпілої особи, не підданий караль-
ному впливу. Б. М. Телефанко слушно наголошує: «І чому на першому місці
має стояти гуманізм до злочинців, а зламані долі, особисті, сімейні трагедії як
результат злочинців на останньому. Гуманним може бути лише справедливе
покарання. Закон про кримінальну відповідальність насамперед повинен стоя-
ти на сторожі інтересів потерпілих, суспільства»4.

Дещо спірною у цьому сенсі вважаємо думку вітчизняного вченого
Г. О. Усатого, який стверджує: «Наївно думати, що, звільняючи особу від кри-
мінальної відповідальності, держава керується тільки принципом гуманізму,
тим самим виявляючи милосердя. Причина такого нетрадиційного рішення
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дещо інша – доцільно виконати цілі та завдання кримінального права шляхом
«найменшого опору»»5. По-перше, рішення щодо звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності, які в межах чинного законодавства доволі часто при-
ймаються уповноваженими державою органами, не доцільно називати «нетра-
диційними». По-друге, навіть за умов наявності інших міркувань такого звіль-
нення засади гуманізму не лише не виключається, а становлять важливу під-
ставу.

І хоча окремі вчені переконані, що в Україні реалізація кримінально-право-
вої політики здійснюється з урахуванням принципу гуманізму, який визначає її
напрями, та останнім часом в Україні помітною стає тенденція не лише до
гуманізації кримінального покарання, а й до пом’якшення кримінальної відпо-
відальності в цілому6, інші вчені констатують, що зміни, які вносяться до КК,
не дають можливості зробити однозначний висновок, чи йдемо ми шляхом
збільшення і посилення кримінальної репресії, чи проводимо політику лібера-
лізації, гуманізації кримінальної відповідальності7. Очевидно, остання позиція
має сенс, зокрема в частині значного посилення відповідальності за корупцій-
ні злочини. Адже відбулась криміналізація самої пропозиції чи обіцянки служ-
бовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду (ч. 1 ст. 369 КК
України), тобто коли відсутньою є дія як обов’язкова ознака об’єктивної сторо-
ни цього складу злочину (по суті, за своєю природою є виявленням умислу).

З одного боку, необхідно визнати, що нехтування принципом гуманізму
небезпечне спрямуванням діяльності органів кримінальної юстиції лише в
каральному напрямі, порушенням прав громадян, дегуманізацією правоохо-
ронної системи, що відбивається й на укладі суспільного життя (яскрава ілюс-
трація цього – стан, що склався в 30–50-х роках минулого століття в радян-
ській системі правосуддя)8. З іншого боку, небезпечною є надмірна гуманіза-
ція практики впливу на злочинність, що загрожує кризою гуманності.
О. О. Житний 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 профілактичний і виховний
потенціал та можливість впливати на суспільні відносини9. Якщо вчасно не
ухвалювати послідовних (у т. ч. жорстких) заходів, то суспільство поступово
сповзе в кримінальну кризу – і тоді наджорсткий репресивний метод починає
видаватися усім єдиним засобом порятунку10. Особливо актуальним є це поло-
ження в умовах зовнішньої агресії та військових дій на сході України, значно-
го зростання кількості особливо тяжких злочинів, зокрема умисних убивств,
терористичних актів, поширення організованої озброєної злочинності тощо. 

Водночас слід підтримати науковців, які принципи гуманізму та справед-
ливості розглядають «у парі», підкреслюючи їх взаємозв’язок і вимогу несу-
перечності один одному: «Громадянин і держава повинні знаходитися в зба-
лансованих відносинах на основі поваги взаємних прав і відповідальності,
гуманізму і справедливості, без утиску прав людини, а й без свавілля чинов-
ника чи приватної особи»11.
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Зважаючи наведене, слід погодитись, що важливим критерієм для визна-
чення справедливості покарання за злочин є та соціальна культура, у сфері якої
людина визначає справедливість покарання. На підставі цього Ю. В. Баулін
робить висновок, що справедливість покарання залежить не тільки від соці-
альної культури людей, що персоніфікована в особу держави, а й від адекват-
ності призначеного покарання. Йдеться про мету «поновлення соціальної
справедливості…»12.

Отже, застосування санкції у кожному випадку не повинно суперечити
жодному з принципів, що утворюють систему принципів кримінального права,
а також природній ідеї справедливості. Тоді вирок буде повністю сприйматись
як винною особою, так і потерпілим, і суспільством у цілому.

На жаль, у чинному КК України не міститься норм, які б визначали загаль-
ні засади (принципи) кримінального права, на відміну від чинного КПК
України, де у главі «Засади кримінального впровадження» зазначено: «кожно-
му гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні
строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону» (ч. 1
ст. 21). У процесі проведеного одним із науковців дослідження всі опитані
практичні працівники висловилися за нормативне закріплення принципу спра-
ведливості13. Натомість вітчизняні вчені наголошують на складності, невиз -
наченості, спірності поняття «справедливість», його сутності для кожного із
суб’єктів, що, відповідно, ставить під сумнів можливість та доцільність його
закріплення у законі14. На нашу думку, справедливість – це насамперед соці-
ально-етична категорія, а вже потім − правова та один із принципів криміналь-
ного права. Справедливість як складний об’єктивно існуючий феномен, ґрун-
тується на поєднанні соціального, морально-етичного та правового аспектів.

Слід погодитись із ученими у тому, що принцип справедливості має кон-
цептуальний характер і є тим фундаментом, на якому має засновуватись чин-
ний кримінальний закон України, а тому на рівні з іншими принципами він має
бути визначений на законодавчому рівні15. 

Принцип справедливості пов’язують з принципом верховенства права: чим
більше закон про кримінальну відповідальність відповідає концепції справед-
ливості (втіленій у принципі верховенства права), тим більше підстав оціню-
вати цей закон як правовий16. Так, у Рішенні Конституційного Суду України
від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 зазначається: «... із конституційних при-
нципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і
недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однако-
ве застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній
практиці і неминуче призводить до сваволі» (абз. 2 пп. 5.4 п. 5 мотивувальної
частини)17.

Не викликає сумнівів, що принципи гуманізму і справедливості, як і інші,
реалізуються на двох рівнях – законодавчому і правозастосовному. З позиції
держави і суспільства надто вільне тлумачення закону неприпустиме, оскільки
тягне за собою порушення принципів справедливості, нестабільність у право-
застосуванні, є передумовою корупції18. Розсуд характеризується насамперед
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тим, що правозастосувачу надається свобода вибору під час прийняття рішен-
ня у межах, окреслених законом. При цьому всі можливі рішення правозасто-
сувача є однаково законними, але щодо конкретного випадку лише одне з них
буде обґрунтованим і справедливим19.

Як зазначалось, усі принципи є рівнозначними, навряд чи доцільно виок-
ремлювати якийсь один провідний. Не можна погодитись із науковим підходом
щодо місця принципу справедливості в системі принципів кримінального
права як базового, провідного. Так, В. В. Похмєлкін, розглядаючи систему
принципів радянського кримінального права, зазначав: «Справедливість
можна назвати всезагальним принципом нормативного регулювання суспіль-
них відносин, як принцип має основоположне значення. Будучи узагальнюю-
чим началом нормативного регулювання, справедливість слугує інтегратив-
ною оцінкою принципів, норм і актів застосування кримінального права з
точки зору об’єктивної необхідності, суспільної користі, моральної допусти-
мості і юридичної правомірності»20. Віддаючи належне важливості принципу
справедливості як самостійному в системі принципів кримінального права,
констатуємо, що він є рівнозначним іншим принципам кримінального права. 

Зважаючи на вищенаведене, слід погодитись із О. О. Дудоровим, який про-
понує включити до КК норму, подібну до ч. 3 ст. 63 Конституції України, яка
б дозволяла враховувати специфіку вирішення питань матеріального права у
випадках неоднозначності положень не лише КК, а й регулятивного законо-
давства, до норм якого відсилають бланкетні диспозиції статей КК. На думку
вченого, пропонована новела мала б являти собою прояв (аспект) одного з пра-
вових принципів (скоріше, справедливості), які (зокрема, за прикладом КПК
України 2012 р.) повинні, врешті-решт, знайти відображення в тексті КК21.
Зрештою, один із законопроектів передбачає закріплення у тексті КК певних
принципів, які названі «принципами Кримінального кодексу». Серед них: при-
нципи законності і юридичної визначеності, рівності громадян перед законом,
вини, справедливості, індивідуалізації кримінальної відповідальності, особис-
того характеру кримінальної відповідальності, гуманізму, невідворотності
кримінальної відповідальності22.

Таким чином, ми дійшли певних висновків. 
Усі складові елементи системи принципів кримінального права, зокрема

гуманізм і справедливість, повинні бути узгоджені між собою. 
Принципи гуманізму і справедливості, як і інші, реалізуються на двох рів-

нях – законодавчому і правозастосовному. Принцип гуманізму, з одного боку,
звернено до потерпілих від злочинів, до суспільства й означає захист кримі-
нальним правом інтересів, прав, свобод, життя, здоров’я, особистих благ гро-
мадян від злочинних посягань. З іншого, принцип гуманізму звернено до осіб,
які порушили кримінальний закон. Реалізація принципу гуманізму в остан-
ньому аспекті здатна призвести до порушення принципу справедливості. Адже
гуманне ставлення до злочинця при звільнення його від відповідальності чи
покарання в окремих випадках позбавляє потерпілого відчуття поновлення
справедливості, тому що винний, який завдав шкоду правам чи інтересам
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потерпілої особи, не підданий каральному впливу. Застосування санкції у кож-
ному випадку не повинно суперечити жодному із принципів, що утворюють
систему принципів кримінального права, а також природній ідеї справедли-
вості. Тоді вирок буде повністю сприйматись як винною особою, так і потер-
пілим, і суспільством у цілому. 

Віддаючи належне важливості принципу справедливості як самостійному в
системі принципів кримінального права, констатуємо, що він є рівнозначним
іншим принципам кримінального права. Справедливість – це насамперед соці-
ально-етична категорія, а вже потім − правова та один із принципів криміналь-
ного права. Справедливість як складний об’єктивно існуючий феномен ґрунту-
ється на поєднанні соціального, морально-етичного та правового аспектів. 

Реалізація принципу гуманізму не повинна суперечити принципу справед-
ливості. Ні принцип гуманізму, ні принцип справедливості не можуть займати
пріоритетне місце в системі принципів кримінального права. 

У разі внесення змін до КК України в частині визначення загальних засад
(принципів) кримінального права обов’язковим є і нормативне закріплення
принципу справедливості.
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Tymoshchuk J. Ratio human and justice as a principle of criminal law of Ukraine
All components of the system principles of criminal law and humanism and justice should

be consistent with each other.
The principles of humanism and justice, like others, are implemented at two levels − leg-

islative and enforcement. The principle of humanity, on the one hand, facing the victims of
crime to society and criminal law means protecting the interests, rights, freedom, life, health,
personal benefits citizens from criminal attacks. On the other, the principle of humanism paid
to persons who have violated criminal law. The principle of humanity in the latter aspect can
lead to a breach of the principle of justice. After humane treatment of the offender at release
him from liability or punishment in some cases deprives the victim’s sense of justice renova-
tion because the offender who harmed the interests or rights of the victim, is not subject to
punitive impact. The application of sanctions in any case should not contradict any of the prin-
ciples that form the system of principles of criminal law, and the idea of natural justice. Then
the sentence would be fully perceived as perpetrators and victims, and society in general.

While acknowledging the importance of the principle of fairness in the system as inde-
pendent principles of criminal law, states that it is equivalent to other principles of criminal
law. Justice − is primarily a social and ethical category, and then – law and one of the princi-
ples of law. Justice complicated as objectively existing phenomenon, based on a combination
of social, ethical and legal aspects.

The principle of humanity should not be contrary to the principle of justice. No principle
of humanity or principle of justice can not occupy a priority place in the principles of crimi-
nal law.

In the case of amendments to the Criminal Code of Ukraine regarding the definition of
general principles (principles) criminal law is mandatory and the statutory principle of justice.

Key words: the principle of humanism, a system of principles, the principle of justice,
ratio, statutory definition.
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ДО ПИТАННЯ ПРО НЕПРИПУСТИМІСТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ
ЗА ОЗНАКОЮ ІДЕНТИЧНОСТІ

У статті досліджуються поняття і сутність ідентичності як самовизначення,
самоідентифікації особи в якості представника певної соціальної групи в контексті
прав та свобод людини і громадянина. Обґрунтовується, що сама по собі ідентичність
не може бути підставою дискримінації. Акцентується увага на важливості безпосе-
редньої реалізації принципу поваги до ідентичності особи, протидії та запобігання
маргіналізації та демонізації меншин.

Ключові слова: ідентичність, права людини, меншини, глобалізація, мультикульту-
ралізм, плюралізм.

Товпеко Я. К. К вопросу о недопустимости дискриминации по признаку иден-
тичности

В статье исследуются понятие и сущность идентичности как самоопределения,
самоидентификации личности в качестве представителя определенной социальной
группы в контексте прав и свобод человека и гражданина. Обосновывается, что сама
по себе идентичность не может быть основанием для дискриминации. Акцентируется
внимание на важности непосредственной реализации принципа уважения к идентич-
ности лица, противодействия и предотвращения маргинализации и демонизации мень-
шинств.

Ключевые слова: идентичность, права человека, меньшинства, глобализация,
мультикультурализм, плюрализм. 

Tovpeko Y. To the issue of non-discrimination on the ground of identity
In the article is investigated the concept and nature of identity as self-determination, self-

identification as a representative of a particular social group in the context of the rights and
freedoms of man and citizen. It is proved that the identity itself cannot be a basis for discrim-
ination. Attention is drawn to the importance of the immediate implementation of the princi-
ple of respect for the identity of the person, combating and prevention of marginalization and
demonization of minorities.

Keywords: identity, human rights, minorities, globalization, multiculturalism, pluralism.

Принцип поваги до ідентичності особи, право особи жити у згоді зі своєю
ідентичністю і мати гарантовану повагу до цієї ідентичності та мирне співіс-
нування неоднорідних ідентичностей у межах одного соціуму є основою
сучасної концепції прав людини. Лише право вбачається спрямованим на
утвердження рівності, толерантності та поваги до честі й гідності кожного
регулятором соціальної взаємодії, і є спроможним не тільки заохочувати та
пропагувати мультикультуралізм, плюралізм і захист прав кожного, а й здійс-
нити поновлення порушеного права у межах і порядку, визначеному законом.
Будучи сформованим у державно організованому суспільстві як основний нор-
мативний регулятор суспільних відносин, право передбачає природно-правову
і позитивно-правову іпостасі праворозуміння. Саме з ідеї природного права,
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яке є правом людини на життя і свободу виходячи із самої біологічної основи
існування, й випливає вимога рівності, справедливості, недискримінації. 

Дослідження феномена ідентичності у різних аспектах пов’язують з таки-
ми вченими, як: Т. Бендас, Т. Дороніна, Е. Еріксон, І. Кон, М. Кордуелл,
П. Рум’янцева, Р. Столлєр, Г. Тайфель, З. Фрейд, Д. Шевчук, К. Ясперс та ін.
На сьогодні дана категорія є предметом досліджень філософів, політологів,
соціологів, педагогів, психологів, культурологів, а також учених-правознавців.
Сучасним дослідженням поняття, сутності, класифікації, структури ідентич-
ності у контексті прав людини і протидії та запобігання дискримінації присвя-
чено роботи таких вітчизняних учених, як: Д. Вовк, А. Кравчук, Т. Марценюк,
О. Уварова, М. Ходаківський та ін. 

Метою статті є дослідження поняття і сутності ідентичності як самовизна-
чення, самоідентифікації особи в якості представника певної соціальної групи,
зокрема меншин, у контексті прав та свобод людини і громадянина. 

Відповідно до позиції Г. Тайфеля особистості властиве членувати будь-яку
реальність, категоризувати, вішати ярлики, ідентифікувати її. Особистості
здійснюють і соціальну категоризацію. Сукупність усіх соціальних ідентифі-
кацій, що використовується особистістю при своєму самовизначенні, і назива-
ється соціальною ідентичністю1. 

Ідентичність – це набір персональних характеристик, що роблять індивіда
унікальним. Ставлення та сприйняття людиною самої себе, а також усвідом-
лення окремих складових власної особи як природно та внутрішньо прита-
манних; риси, пов’язані з ідентифікацією індивіда з нормами й очікуваннями
соціального середовища, в яке він занурений2.

За Е. Еріксоном, мати ідентичність означає: відчувати себе незмінним неза-
лежно від ситуації; відчувати зв’язок власної безперервності і визнання цієї
безперервності іншими людьми; сприймати минуле, сьогодення і майбутнє як
єдине ціле, будувати свій життєвий план, чинити опір сьогоденню на основі
минулого3. 

Г. Брейкуелл, Х. Теджфел і Дж. Тернер визначають ідентичність як когні-
тивну систему, яка виконує роль регуляції поведінки; має дві підсистеми: лін-
гвістичну (самовизначення у термінах фізичних, інтелектуальних, етичних) і
соціальну (належність до раси, статі, національності тощо)4. 

Досліджуючи питання ідентичності, З. Фрейд використовував поняття
«ідентифікація» для аналізу групових явищ. «Ідентифікація» дала змогу
Фрейду описати механізм формування приязні щодо членів «своєї» групи та
неприязні щодо членів «чужих» груп. За Фрейдом, ворожість «чужих» є зво-
ротним боком згуртованості «своїх»: й групова ворожість, й інгрупова згурто-
ваність невикорінні5. 

Отже, за узагальненням Н. О. Копилової, ідентичність є основою самовиз-
начення людини як усвідомлення особистістю своєї належності до тієї або
іншої соціально-особистісної позиції або групи6.

Як синонім терміна «ідентичність» застосовується поняття «самоідентич-
ність», що розглядається як тотожність «Я» у часі та просторі, яке стійко пере-
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живається та передбачає автентичність самосприймання, високий рівень інтег-
рації часткових динамічних і суперечливих образів «Я» в єдину систему, зав-
дяки чому оформлюється і зберігається стійке, узагальнене і цілісне індивіду-
ально особистісне самовизначення, що підтримується і поділяється спільністю
значущих інших. Співвідношення ідентичності та ідентифікації може бути
схарактеризоване таким чином, що розвиток ідентичності полягає у синтезі
ідентифікацій. При цьому ідентифікації з малими та великими соціальними
спільнотами відбуваються пізніше, ніж ідентифікації з окремими людьми, й
також інтегруються у систему ідентичності7. 

Виділяють різні види ідентичності: вікову, ґендерну, етнічну, національну,
професійну, релігійну, статеву, сексуальну тощо.

Варто зазначити, проблема ідентичності є питанням не лише філософії,
психології, культурології, а й політики та права. Ідентичність меншин постає
сьогодні, зокрема, як політико-правова проблема. Як пояснює Д. Шевчук, це
пов’язано із загальним явищем політизації ідентичності, що призводить до
своєрідної ревізії сучасної демократії та лібералізму під кутом того, чи допус-
кають вони плюралізм. Політизація ідентичності полягає у появі різноманіт-
них соціальних груп, які наполягають на відмінності власної ідентичності й
зумовлюють зміни в політичному житті. Занепокоєння власною ідентичністю
серед меншин пов’язане з потребою співвіднесення ідентичності певної соці-
альної групи із глобальними процесами8. Так, історія і сучасність свідчать, що
різноманітні меншини (національні, релігійні, етнічні та ін.) мають значний
вплив на політику, починаючи брати дедалі активнішу участь у політичному й
соціальному житті та наполягаючи на співмірності власної ідентичності з іден-
тичністю більшості9. 

Таким чином, певною мірою поточний стан розробки і ефективності пра-
вових гарантій захисту меншин від дискримінації і їх вільний доступ до актив-
ної участі в політичному житті держави є показником стану дотримання прав
людини і демократичності в державі в цілому.

Як зазначає І. О. Кресіна, сучасні глобалізаційні процеси посилюють фраг-
ментацію і локалізацію світу, етнополітичну суверенізацію та культурну сег-
ментацію, що ставить на порядок денний питання про мультикультуралізм
сучасного суспільства і толерантність як мистецтво жити разом, поважати
іншу думку, іншу мову, іншу релігію, інші традиції тощо10. 

Повага до прав і свобод людини, рівність та плюралізм є найвищими кри-
теріями розвиненості людської цивілізації. При цьому рівень сприяння захис-
ту і реалізації захисту саме вразливих верств населення є найкращим показни-
ком реального здійснення принципів непорушності й гарантованості прав та
свобод людини і громадянина, ступеню захищеності прав громадян у цілому, а
також толерантності суспільства. Важливо відмітити, що меншини, будучи
соціальними групами з відмінною ідентичністю, не вимагають надання їм
окремих нових прав, а наголошують на проблемі дискримінації, закликаючи
до реального втілення принципу рівності, декларованого як актами з прав
людини міжнародного значення, так і конституціями держав світу, у тому
числі Конституцією України. 
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Процес сприйняття конкретним соціумом інших ідентичностей і меншин
та визнання їх права на існування, що супроводжується формуванням і удос-
коналенням певного обсягу антидискримінаційного законодавства держави,
може супроводжуватись пошуком нового співвідношення права і моралі та
загостренням відповідних протиріч.

Так, наприкінці XX ст. – на початку XXI ст. держави вступили у новий етап
розвитку, який характеризується глибинними змінами всіх сторін людського
буття. У світовій науці ці процеси описуються як глобалізація, формування
постіндустріального світу, інформаційного суспільства, як перехід на ноос-
ферний шлях розвитку. При цьому глобалізація в культурній сфері відображає
два крайні суперечливі процеси: з однієї сторони, вона відкриває більш широ-
кий доступ до цінностей різноманітних культур, сприяє їх взаємозбагаченню,
а з другого – глобалізація сприяє уніфікації культурного і духовного.
Глобалізація не тільки відкрила нові горизонти для розвитку людства, а й
загострила невирішені раніше соціальні суперечності, принесла світові нові
виклики11. 

Як відмічає Н. О. Копилова, протягом людської історії головним механіз-
мом опори та регулювання усіх сфер людського життя, в тому числі в питан-
нях ідентичності, був механізм традиції. Однак зі зміною культурної ситуації
традиція поступово перестає бути безумовною опорою для культури й основ-
ним інструментом регулювання людської діяльності. На тлі цього відбуваєть-
ся криза людської ідентичності, що раніше вважалася чимось «природним»,
закладеним від народження12. В умовах глобалізації сучасній культурі прита-
манне розмивання меж, зокрема, наприклад, канони фемінності й маскулін-
ності вже не є чимось непорушним і універсальним, що призводить до необ-
хідності здійснення особистістю свого вибору щодо власної ідентичності та її
репрезентації13.

Таким чином, з зазначеного вище доходимо висновку, що сучасна культура
характеризується активізацією процесу пошуку своєї ідентичності, тенденці-
єю мультикультуралізму, а також активізацією рухів меншин проти дискримі-
нації та соціального виключення.

Втім, підкреслюючи необхідність пошуку компромісу між закріпленням на
законодавчому рівні прав нового покоління та мораллю, С. В. Росоха наголо-
шує, що гармонійне застосування норм релігії, моралі та права є гарантією
встановлення позитивної поведінки особи, оскільки права людини, ураховую-
чи традиційні цінності суспільства, релігійні й моральні переконання, повинні
бути універсальною нормою для кожного члена людського співтовариства14. 

Щодо даного питання ми погоджуємось із позицією О. М. Калетник, від-
повідно до якої відзначається, що оптимальне поєднання етичного і юридич-
ного завжди було складною проблемою в усіх правових системах. І, як свід-
чить досвід, ідеальної гармонії тут очікувати складно – суперечності немину-
че зберігаються, виникають нові, поглиблюються старі. Їх можна якоюсь
мірою зменшити, послабити, гармонізувати, але не подолати повністю15.
Підкреслимо, що моральні переконання не є абсолютною константою і різ-
няться в кожному конкретному соціумі і навіть залежно від цінностей різних
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прошарків у межах одного соціуму. При цьому мораль як регулятор всіх чле-
нів суспільства і соціальних груп є за своїм характером історично мінливою
категорією, яка з часом може підлягати змінам в одному і тому ж суспільстві.
Так, прийняття меншин у різних суспільствах було і залишається різним.

Традиція, як і мораль, не є уніфікованою, жодне суспільство не можна
назвати виразником якогось одного вичерпного набору цінностей, який би
поділяли всі суб’єкти цього суспільства і який би охоплював усі суспільні
сфери. Суспільства дотримуються різноманітних традицій, які відображають
різні цінності всередині цього суспільства, з одного боку, виражаючи переко-
нання більшості, з другого – погляди меншин та маргіналізованих соціальних
груп. Сама по собі концепція прав людини є новітньою для людства, а тому
уявлення про традиції потребують детального аналізу та вивчення, та в будь-
якому випадку не можуть бути підставою для гальмування становлення та реа-
лізації ідеї прав людини. Зміст прав людини слід визначати не за допомогою
традиції, релігії чи моралі, а згідно з нормами національного права, складови-
ми є в тому числі міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою
України. Міжнародні договори встановлюють обов’язковий «мінімум», який
мають гарантувати держави, що ратифікували відповідний договір16.

Зі змісту всіх основних актів з прав людини міжнародного значення, під-
триманих Україною, випливає, що сама по собі ідентичність не може бути під-
ставою дискримінації. Як підкреслює Д. М. Шевчук, проблема реалізації полі-
тики ідентичності повинна вирішуватись у такий спосіб, щоб представники
меншин мали можливість бути Іншими у суспільстві. Крім того, треба її реа-
лізувати так, щоб «бути Іншим» стало основою не для ксенофобії, а для ксе-
нології, коли ця «Іншість» не експлуатується більшістю17. 

Проте незважаючи на проголошений Україною курс на демократію і зако-
нодавче закріплення положень, що гарантують рівність усіх людей у їх гіднос-
ті та правах, сучасні тенденції демократизації та мультикультуралізму і ряд
реформ, спрямованих на реалізацію принципу рівності як обов’язкової умови
успішного функціонування сучасної демократії, на жаль, наша держава так і
не розробила ефективного механізму реалізації прав людини. Зокрема, дер-
жавна політика в сфері рівності й ґендерної рівноправності має декларативний
характер, вона не націлена на реалізацію в житті. Більше того, відбувається
поворот у державній політиці – від визнання норм рівності до їх замовчуван-
ня. Очевидно також, що формальні інститути рівноправності не узгоджуються
з неформальними правилами поведінки представників державної влади – і
законодавчої, і виконавчої18. 

Отже, безпосередня реалізація принципу поваги до ідентичності особи,
протидія та запобігання маргіналізації та демонізації меншин, а також мирне
співіснування меншин і більшості в межах єдиного соціуму сприятиме вша-
нуванню прав і свобод людини й громадянина та є об’єктивно важливим зав-
данням держави і сучасного українського суспільства. Розбудова демократії та
правової держави є неможливими без утвердження рівності, толерантності та
поваги до честі та гідності кожного.
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Tovpeko Y. To the issue of non-discrimination on the ground of identity
In the article is investigated the concept and nature of identity as self-determination, self-

identification as a representative of a particular social group in the context of the rights and
freedoms of man and citizen. It is proved that the identity itself cannot be a basis for discrim-
ination. Attention is drawn to the importance of the immediate implementation of the princi-
ple of respect for the identity of the person, combating and prevention of marginalization and
demonization of minorities.

The principle of respect for the identity of the person, the right of each person to live in
harmony with their identity, the guaranteed respect for the identity and this peaceful co-exis-
tence of heterogeneous identities within a society is the basis for the modern concept of human
rights. Only the law is an effective tool designed to promote equality, tolerance and respect
for honor and dignity and the regulator of social interaction, which has been able not only to
encourage and promote multiculturalism, pluralism and protect the rights of everyone, but
also make redress within and manner specified by law.

It is important to note that the modern culture is characterized by the intensification of the
process finding the identity, multiculturalism trend and the increasing movements of minori-
ties against discrimination and social exclusion. However, the process of perception of other
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identities and minorities by particular society and recognition of their right to exist, accom-
panied by the formation and improvement of a certain amount of anti-discrimination legisla-
tion of the state, is accompanied by the search for a new relationship between law and moral-
ity and the respective aggravation of contradictions.

The respect for human rights and freedoms, equality and pluralism are the highest crite-
ria of development of the human civilization. The level of promotion of the protection and real-
ization of defense of vulnerable social groups is the best indicator of the actual implementa-
tion of the principles of inviolability and security of the rights and freedoms of man and citi-
zen, the degree of tolerance and protection of citizens’ rights in general in the state. It is
important to note that minorities as social groups with distinctive identities do not require giv-
ing them any new rights but to emphasize the problem of discrimination, calling for the real
implementation of the principle of equality, declared by international acts on human rights of
international importance, and the constitutions of states, including the Constitution of
Ukraine.

An immediate implementation of the principle of respect for the identity of the person,
counteraction and prevention of marginalization and demonization of minorities and the
peaceful coexistence of majorities and minorities within a single society contribute to honor-
ing the rights and freedoms of man and citizen and is objectively an important task of the state
and the Ukrainian society. Strengthening democracy and the rule of law would be impossible
without the establishment of equality, tolerance and respect for the dignity of each.

Keywords: identity, human rights, minorities, globalization, multiculturalism, pluralism.
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НАУКОВА ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ІМ. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ У 2015 РОЦІ

Пріоритетними напрямами фундаментальних досліджень Інституту у
2015 році були: проблеми державотворення і правотворення в Україні: теорія,
історія, практика; правові проблеми демократичного розвитку суспільних від-
носин і формування громадянського суспільства, утвердження і реалізація
прав та свобод людини; теоретичні і прикладні проблеми модернізації право-
вої системи України; теоретичні і практичні проблеми реалізації і вдоскона-
лення Конституції та законодавства України; Україна в системі сучасного між-
народного правопорядку та Європейської інтеграції: теорія і практика; про-
блеми енциклопедичних юридичних досліджень, філософії і соціології права,
порівняльного правознавства.

Зазначені дослідження здійснювались  відповідно до робочого плану
Інституту в межах 11 тем відомчої тематики та 4 тем програмно-цільової тема-
тики. Найбільш вагомими підсумками здійснених у 2015 році дослідницьких
робіт є наукові результати, одержані по 2-м завершеним  плановим темам, а
саме: «Еволюція права міжнародної відповідальності». Наук. кер. – д.ю.н.,
проф. Денисов В. Н. (І кв. 2013 р.– ІІ кв. 2015). Виконавці: Денисов В. Н.,
Акуленко В. Н., Товт М. М., Нипорко В. І., Савчук К. О., Кресін О. В.,
Мельничук О. І., Переверзєва О. С., Проценко І. М.

В ході виконання науково-дослідної роботи було здійснено комплексне
дослідження сучасного стану міжнародно-правового регулювання проблеми
відповідальності в міжнародному праві, практику міжнародних юрисдикцій-
них органів в цій сфері та її застосування, а також зміни, які відбулися в цій
галузі міжнародного права на початку ХХІ ст., зокрема, після схвалення та
взяття до відома Генеральною Асамблеєю ООН Статей про відповідальність
держав за міжнародно-протиправні діяння та Статей про відповідальність між-
народних організацій. Були ґрунтовно вивчені та викладені в серії наукових
статей та рукописі колективної монографії теоретичні основи права міжнарод-
ної відповідальності, а саме: основні етапи становлення інституту відпові-
дальності в міжнародному праві, поняття відповідальності в сучасному між-
народному праві, тенденції розвитку абсолютної відповідальності, особливос-
ті становлення інституту відповідальності міжнародної організації в сучасно-
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му міжнародному праві. Сформульовано визначення  основних понять галузі:
«міжнародна відповідальність держав», «міжнародна відповідальність міжна-
родних організацій», «абсолютна відповідальність». З’ясовано правову приро-
ду міжнародно-правової відповідальності, яка суттєво відрізняється від відпо-
відальності у внутрішньому праві держав, умови її настання та виокремлено
напрямки подальшого розвитку цієї галузі міжнародного права і її наукового
аналізу.

Результати наукового дослідження знайшли своє відображення у наступ-
них роботах: колективна монографія «Еволюція права міжнародної відпові-
дальності (тенденції розвитку)» за ред. В. Н. Денисова (9 ум. друк. арк.) (руко-
пис колективної монографії був рекомендований Вченою радою Інституту до
друку); 2. Наукова записка, підготовлена К. О. Савчуком та О. І. Мельничук, на
тему: «Відповідальність держав за порушення принципів територіальної ціліс-
ності та непорушності державних кордонів» (обсяг 1, 2 друк. арк.); Кресін О.В.
«Роль і місце ЮНЕСКО у розвитку порівняльного правознавства». Брошура
(обсяг 1,2 ум. друк. арк.); Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх
вирішення. Зб. матеріалів конференції «Міжнародний правопорядок: сучасні
проблеми та їх вирішення». До 125-річчя від Дня народження Володимира
Михайловича Корецького», 19 лютого 2015 р.; [за ред. Ю. С. Шемшученка,
В. Н. Денисова]. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – 316 с.; Товт М. М., Черничко С. С.
Научно-практический комментарий Закона Украины «Об основах государ-
ственной языковой политики» (с приложениями). – К., Видавництво
«Юридична думка», 2013 – 158 с. (дану працю було перевидано угорською
мовою: Tóth Mihály, Csernicskó István «Tudományos – gyakorlati kommentár
Ukrajnának az állami nyelvpolitika alapjairól szóló Törvényéhez»: Monográfia –
Ungvár; Budapest: Intermix, 2014–140 с.); Порівняльне правознавство: сучасний
стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. С. В. Ківалова,
Ю. С. Шемшученка; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України, Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса:
Фенікс, 2013. – 352 с.

Було також завершене дослідження «Правові проблеми розвитку сільських
територій України». Наук. кер. – д.ю.н., проф. Кулинич П. Ф. (І кв. 2014 р. –
ІV кв. 2015). Виконавці: Кулинич П. Ф., член-кор.НАН України Семчик В. І.,
Бусуйок Д. В., Поліводський О. А., Батрин С. В., Нагребельний А. В.

За результатами дослідження проведено аналіз ефективності чинного зако-
нодавства України щодо розвитку сільських територій, виявлення прогалин у
правовому регулюванні відносин у сфері розвитку сільських територій, аналіз
доктринальних положень щодо правового регулювання відносин у сфері сіль-
ського розвитку, пошук нових шляхів підвищення ефективності дії права у
даній сфері та формування наукових пропозицій  щодо вдосконалення право-
вого забезпечення розвитку сільських територій України. 

Результатом дослідження є підготовка рукопису колективної монографії
«Розвиток сільських територій України: правові проблеми», аналітична запис-
ка для органів влади  «Актуальні питання розвитку законодавства України про
сільські території».
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В 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 02.04.2015 р. № 241 виконувалось дослідження теми: «Діалог громадян-
ського суспільства, особи та держави в забезпеченні та захисті прав людини».
Термін виконання – 02 квітня – 31 грудня 2015 р., науковий керівник –
Н. М. Оніщенко. Основні виконавці проекту: С. О. Сунєгін, О. Л. Львова,
Н. М. Пархоменко, акад. НАН України Ю. С. Шемшученко. 

Вперше в Україні запропоновано системний підхід до вирішення проблеми
удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в кон-
тексті забезпечення та захисту прав людини в Україні, який передбачає не
стільки удосконалення чинного законодавства у зазначеній сфері, скільки
зміцнення морального «клімату» українського суспільства в цілому. У цьому
контексті зроблено висновок, що трансформація культурно-духовного виміру
життя сучасних індивідів у бік суто утилітарних та вузькопрагматичних праг-
нень, що замикають їх буття на самих собі та нівелюють вищі ціннісні ідеали
морального змісту, є сутнісною причиною кризи взаємовідносин в системі
координат «особа – громадянське суспільство – держава», яка породжує від-
повідні емпіричні проблеми удосконалення вказаних відносин, пов’язані
насамперед з посиленням фактичної соціальної нерівності попри тенденції
сучасного демократичного розвитку, ускладненням світових глобалізаційних
та інтеграційних процесів, що дедалі глибше поляризують соціальні інтереси,
трансформацією розуміння справжньої сутності політики мультикультураліз-
му, зміст якої поступово перетворюється на необхідність поширення так зва-
ної масової культури споживання.

Проаналізовані теоретичні аспекти та сучасні реалії механізму взаємодії
громадянського суспільства, особи та держави. З’ясовано, що дослідження
механізму взаємодії особи, громадянського суспільства і держави не може
обмежуватися лише зовнішніми параметрами змісту відповідних соціальних
відносин, оскільки центральним і найпершим елементом такої взаємодії вис-
тупає людина (індивід, особистість), яка завжди наділена певним балансом
фізико-біологічних, соціально-комунікативних та культурно-духовних харак-
теристик. При цьому саме останні характеристики особистості дають змогу
певним чином пояснити дію величезного масиву неврахованих зовнішніх умов
та підсвідомих мотивацій, які впливають на її цілеспрямовану та усвідомлену
діяльність та нерідко повністю змінюють запланований результат.

Обґрунтовано також необхідність розробки та прийняття Закону України
«Про юридичну відповідальність держави, органів публічної влади та їх поса-
дових і службових осіб в Україні» з метою забезпечення паритетних засад діа-
логу громадянського суспільства, особи та держави.

Підготовлено та опубліковано Концепцію удосконалення діалогу грома-
дянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту
прав людини в Україні, науково-аналітичну записку «Діалог громадянського
суспільства, особи та держави у забезпеченні та захисті прав людини», які
надіслано до Міністерства юстиції України, Комітету Верховної Ради України
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з питань європейської інтеграції, Комітету Верховної Ради України з питань
правової політики та правосуддя, Комітету Верховної Ради України з питань
прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин тощо. 

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 02.04.2015 р.
№ 240 виконувалось дослідження  теми: «Етнополітична безпека України:
політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави».
Термін виконання: 01 квітня – 31 грудня 2015 р., науковий керівник –
В. П. Горбатенко. Основні виконавці проекту (І. О. Кресіна, О. М. Стойко). 

Досліджено стан і перспективи забезпечення етнополітичної безпеки в
Україні. Визначено поняття етнополітичної безпеки; охарактеризовано чинни-
ки, що впливають на неї; проаналізовано її місце у системі національної без-
пеки України; запропоновано політико-правові механізми протидії етнополі-
тичній дезінтеграції держави. Важливим завданням  політики поліетнічної
держави є налагодження і розвиток міжетнічних відносин, тобто пошук і реа-
лізація найбільш сприятливих варіантів взаємодії усіх існуючих етнічних груп
у державі. Зміцнення національної ідентичності, розвиток патріотизму, ство-
рення умов для міжетнічного діалогу є основними завданнями у сфері етнопо-
літичної безпеки не лише для країн, що стали об’єктом агресії з боку сусідніх
держав, а й для етнічно однорідних держав. Недостатня увага до цих питань у
вітчизняній стратегії національної безпеки та державній політиці призводить
до того, що невирішені етнічні проблеми використовуються як внутрішніми,
так і зовнішніми силами для дестабілізації ситуації в країні у майбутньому.

Для забезпечення етнополітичної безпеки України слід у вітчизняному
законодавстві закріпити положення про утвердження міжетнічної злагоди у
суспільстві та протидію будь-яким проявам ксенофобії, розпалюванню расо-
вої, національної, етнічної, релігійної ворожнечі в основних засадах державної
політики у сфері розбудови державності; внести до переліку пріоритетів
національних інтересів захист конституційного ладу і збереження унітарної
форми державного устрою; доповнити загрози національним інтересам і
національній безпеці України у сфері державної безпеки посяганням на кон-
ституційний лад, а в інформаційній сфері – відсутністю повної, своєчасної і
достовірної інформації про ситуацію в державі українською мовою для грома-
дян України; розширити основні напрями державної політики з питань націо-
нальної безпеки в інформаційній сфері щодо інформаційних продуктів україн-
ською мовою на всій території держави  та формування української ідентич-
ності.

Результати дослідження узагальнено в науковій записці «Етнополітична
безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезін-
теграції держави» та у листах з пропозиціями і рекомендаціями щодо  проти-
дії сучасним загрозам у сфері етнополітичної безпеки; приведення правової
бази формування та реалізації політики етнополітичної безпеки, внутрішньої і
зовнішньої політики та політики національної безпеки  України у відповід-
ність до сучасних викликів у сфері міжетнічних відносин, які надіслано до
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комітетів Веховної Ради України. Результати дослідження викладені у 3 науко-
вих публікаціях.

В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН
України «Модернізація українського суспільства і економіки в контексті
викликів ХХІ століття» та відповідно до розпорядження Президії НАН
України від 01.04.2015 р. № 236 виконувалось дослідження теми: «Політико-
правові механізми формування національної ідентичності населення
Донбасу». Термін виконання: 01 квітня – 31 грудня 2015 р., науковий
керівник – І. О. Кресіна. Основні виконавці проекту: Шемшученко Ю. С.,
Горбатенко В. П., Лойко Л. І., Кресін О. В., Стойко О. М.

Охарактеризовано еволюцію досліджень ідентичності, в тому числі націо-
нальної, які дедалі більше уваги приділяють суб’єктивним чинникам; проана-
лізовано зарубіжний досвід формування національної ідентичності в умовах
реуніфікації (Німеччина), зростання етнічної різноманітності (Велико -
британія), врегулювання сеціоністського конфлікту (Македонія). Визначено
основні передумови виникнення збройного протистояння на Донбасі та запро-
поновано комплекс заходів щодо їх нівелювання. Запропоновано політико-пра-
вові механізми формування і зміцнення національної ідентичності населення
Донбасу (міжкультурний діалог, політика громадянства тощо).

Перспективи формування національної ідентичності населення Донбасу
значною мірою залежать від способу і строків завершення збройного протис-
тояння. Аналіз публікацій, присвячених аналізу причин виникнення збройно-
го протистояння на Донбасі, дав змогу виділити шість основних причин у
порядку важливості: економічна (залежність від торгово-економічних зв’язків
з Росією), політична (формування феодальних відносин між власниками вели-
ких промислових підприємств та їх працівниками), історична (тривала орієн-
тація мешканців на Москву), географічна (напівпериферійний регіон), етнічна
(домінування росіян) та мовна (формальний привід – захист інтересів росіян
та російськомовного населення, позбавлених можливості спілкуватися рідною
мовою). Відповідно комплекс заходів з відбудови та реінтеграції регіону пови-
нен передбачати поєднання об’єктивних (реорганізацію виробництва, розви-
ток малого і середнього бізнесу) і суб’єктивних чинників (зміцнення націо-
нальної, громадянської ідентичностей). Ще одним політико-правовим інстру-
ментом формування національної ідентичності населення Донбасу є інститут
громадянства та створення умов для зміцнення національної ідентичності.
Республіканський підхід до розуміння громадянства акцентує увагу на участі
громадян у вирішенні проблем своєї спільноти. Активне громадянство у цьому
сенсі означає ширшу й активнішу громадянську участь, в тому числі у діалозі
з відповідними органами державної влади та процесах самоорганізації.
Збільшення участі може набувати індивідуальних і колективних форм. З одно-
го боку, індивідуальні користувачі можуть вступати у діалог для з’ясування
відповідних заходів чи курсу діяльності; з іншого боку – вони можуть бути
залучені до консультацій та переговорів щодо розробки і планування нової
політики. Тобто розглядати громадянство як односторонній зв’язок між дер-
жавою і особою, що передбачає наявність зобов’язань лише у одного з суб’єк-
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тів, є помилковим. Можливості України щодо використання інституту грома-
дянства для розвитку національної ідентичності досить обмежені, однак, з
огляду на ситуацію в Криму та Донбасі, вважаємо за необхідне розширити
перелік підстав втрати громадянства України: у п. 3 – службою в органах роз-
відки, державного управління і місцевого самоврядування інших держав. 

Результати дослідження узагальнено в науковій записці «Політико-правові
механізми формування національної ідентичності населення Донбасу» та у
листах з пропозиціями і рекомендаціями щодо формування національної іден-
тичності громадян, які надіслано до комітетів Верховної Ради України.
Результати дослідження викладені у 14 наукових публікаціях.

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 3 «Правове регулювання  викорис-
тання ядерних джерел енергії в космічному просторі», термін виконання: бере-
зень-грудень 2015 р., науковий керівник – д.ю.н., проф. Малишева Н. Р. В ре -
зультаті проведеного дослідження напрацьовані рекомендації щодо вдоскона-
лення механізму міжнародно-правового регулювання відносин у сфері вико-
ристання ядерних джерел енергії в космічному просторі, а також чинного
національного космічного законодавства та правозастосовної практики у від-
повідній сфері. У ході дослідження проведено аналіз міжнародно-правових
документів, що регулюють відповідну сферу на предмет вироблення пропози-
цій щодо їхнього вдосконалення та підвищення ефективності правозастосу-
вання.

Відповідні пропозиції викладені в науковій записці для Державного кос-
мічного агентства України.

Крім того, у 2015 році розпочалася розробка шести відомчих тем НДР:
Джерела права України: ХУІІІ - поч. ХХІ ст. (І кв. 2015 – ІV кв. 2016). Наук.
кер. - І. Б. Усенко; Проблеми гармонізації цивільного законодавства України із
законодавством Європейського Союзу. (І кв. 2015 – ІV кв. 2016). Наук. кер. –
М. В. Венецька; Реформа трудового та пенсійного законодавства в умовах
європейської інтеграції України. (І кв. 2015 – ІV кв. 2016). Наук. кер. –
Н. М. Хуторян; Правова охорона  навколоземного космічного простору від
засмічення. (І кв. 2015 - ІV кв. 2016). Наук. кер. – Н. Р. Малишева; Політико-
правові засади трансформації партійної системи України. (І кв. 2015 – ІV кв.
2016). Наук. кер. – І. О. Кресіна; Міжнародно-правові аспекти захисту сувере-
нітету та територіальної цілісності України. (ІІІ кв. 2015 - ІV кв. 2017). Наук.
кер. – В. Н. Денисов.

Крім того, Радою науково-правових експертиз спільно з ДП «Юрнаука -
центр» підготовлено низку висновків науково-правової експертизи з питань
застосування конституційного, цивільного, трудового, кримінального, земель-
ного, аграрного, господарського законодавства для органів влади та окремих
громадян.

У 2015 році Інститут продовжував підтримувати традиційно тісні зв’язки з
центральними органами державної влади, з окремими відомствами, установа-
ми, організаціями в сфері державно-правового будівництва, правоохоронними
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та судовими органами влади України. 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. 

Шемшученко Ю. С., Батанов О. В., Кубко Є. Б. брали участь у роботі
Конституційної комісії, зокрема, у підготовці змін до Конституції України з
питань децентралізації державної влади і місцевого самоврядування, а також
реформування судової влади. 

Шемшученко Ю. С., Нагребельний В. П., Олещенко В. І. працювали у скла-
ді робочої групи по підготовці проекту Закону України «Про Національну ака-
демію наук», а також змін і доповнень до Закону України «Про наукову і науко-
во-технічну діяльність». 

Ющик О. І. брав участь в розробці проекту Закону України «Про запобі-
гання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортив-
них змагань». 

Олещенко В. І. брав участь у підготовці 5 проектів нормативно-правових
актів з питань удосконалення правового регулювання у сфері збереження при-
родного різноманіття та ведення лісового господарства, які передані до
Держлісагентства України, 2-х науково-правових експертиз щодо вимог зако-
нодавства стосовно порядку визначення та зміни меж, а також режиму фун-
кціональних зон Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-
Фейна, а також щодо відповідності вимогам законодавства рішень Київської
міської ради з питань розроблення нового генерального плану міста. Крім
того, ним підготовлено 29 аналітичних довідок, інформацій з пропозиціями,
законопроектами, зауважень до внесених законопроектів, порівняльних таб-
лиць стосовно проекту Закону України «Про наукову та науково-технічну
діяльність» та інших проектів нормативно-правових актів. 

Кулинич П. Ф. підготував зауваження та пропозиції до проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою
Разом із заступником директора Київського інституту земельних відносин ака-
деміком НААН Л. Я. Новаковським, завідувачем кафедри аграрного та земель-
ного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
доктором юридичних наук, професором А. М. Мірошниченком, а також народ-
ним депутатом України А. О. Вадатурським, підготовлено висновок щодо про-
екту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо збереження довкілля та родючого шару ґрунту)», який надісланий до
Верховної Ради України 23 квітня 2015 року.

Скрипнюк О. В. підготував експертний висновок на проект змін до Закону
України «Про Раду національної безпеки і оборони України».

Батанов О. В. підготував експертні висновоки  щодо ситуації, яка склалася
в процесі організації та проведення засідання 74 позачергової сесії
Дебальцівської міської ради 05 травня 2014 року; щодо порядку організації та
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проведення сесії місцевої ради з точки зору інформування жителів про поря-
док денний, час і місце її проведення; щодо проекту Концепції «Формування
територіальної громади», розробленої робочою групою ГО «Громадська рада
самоврядування», щодо відповідності вимогам законодавства рішень
Київської міської ради з питань розроблення нового генерального плану міста,
виконаної на замовлення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

Антонов В. О. підготував зауваження та пропозиції щодо проекту Стратегії
національної безпеки України, розробленого Національним інститутом страте-
гічних досліджень на виконання Указу Президента України від 24 вересня
2014 р. № 744; щодо слухань на Комітеті Верховної Ради України з питань
національної безпеки і оборони на тему: «Шляхи підвищення мотивації гро-
мадян до проходження ними військової служби в складі підрозділів, які беруть
участь в антитерористичній операції на Сході України».

Костецька Т. А. брала участь у підготовці Пропозицій відділу щодо науко-
вого супроводу вирішення нагальних загальнодержавних проблем, пов’язаних
з військовими діями на Донбасі; щодо тлумачення законодавства про доступ до
публічної інформації, про захист персональних даних; висновок щодо проекта
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо право-
вого забезпечення відкритості баз даних та прозорості реєстраційних проце-
дур» для Президії НАН України.

О. В. Кресін, О. І. Мельничук, О. О. Малишев підготували експертний
висновок щодо наукового співробітництва з установами і організаціями на
тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та міста
Севастополя.

О. І. Мельничук підготувала висновки щодо проекту закону України «Про
внесення змін до закону України «Про охорону культурної спадщини» (щодо
збереження пам’яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО); щодо погодження проекту розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про затвердження плану заходів з виконання Конвенції
про охорону нематеріальної культурної спадщини на 2015-2016 роки».

І. М. Проценко надала зауваження і пропозиції до проекту «Соглашения о
координации межгосударственных отношений в области фундаментальных
исследований государств-участников СНГ», підготовлені у відповідь на лист
Голови Робочої групи з розгляду питань гармонізації правової бази співробіт-
ництва в галузі фундаментальних досліджень держав-учасниць СНД.

О. О. Кваша надала пропозиції та зауваження на Проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами»; про-
позиції та зауваження на Проект постанови пленуму ВССУ «Про судову прак-
тику у справах про постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного
вироку, рішення, ухвали або постанови».

А. В. Ландіна підготувала пропозиції та зауваження до проекту Закону
України «Про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України
(щодо відповідальності за незаконне переміщення через митний кордон
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України та за незаконне придбання, збут або використання спеціальних тех-
нічних засобів негласного отримання інформації)»; пропозиції та зауваження
до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо уточнення окремих положень та посилення відповідальності за
деякі злочинні діяння які посягають на життя і здоров’я особи».

В. Н. Кубальський підготував висновок щодо визначення морально-етич-
ного та ідеологічного змісту групи “http://vk.com/kievrassian” “Киевская
Народная Республика” (Православная Русь)”; щодо надання характеристики
поняття «інтереси держави» та дій, які можуть спричинити шкоду інтересам
держави Україна та правової оцінки відвідування 23 липня 2015 року делега-
цією із десяти французьких депутатів на чолі з Т’єрі Маріані тимчасово оку-
пованої території України, а саме Автономної Республіки Крим без відповід-
ного дозволу; щодо надання правової оцінки відвідування 11.09.2015 громадя-
нином Республіки Італія Сільвіо Берлусконі тимчасово окупованої території
України, а саме Автономної Республіки Крим без відповідного дозволу.

С. Є. Дідик підготував пропозиції та зауваження до проектів Законів: «Про
внесення змін до Кримінального кодексу України» (щодо посилення відпові-
дальності за вчинення злочинів службовою особою, яка займає особливо від-
повідальне становище)»; «Про внесення змін до Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (щодо неможливості звільнення під заставу за корупцій-
ні злочини)»; «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» (щодо
посилення відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засо-
бом)»; «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо впровад-
ження смертної кари як виду покарання за корупційні злочини); «Про внесен-
ня зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо відповідальності
за зловживання владою або службовим становищем при виконанні Закону
України «Про очищення влади»; «Про внесення змін до Кримінального про-
цесуального кодексу України (щодо невідворотності покарання за окремі зло-
чини у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та окремі
злочини проти правосуддя)».

Бабаскін А. Ю. підготував низку висновків щодо надання пропозицій та
зауважень на проекти Законів України «Про електронні довірчі послуги»,
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання
договору неукладеним; щодо укладення банком короткострокових кредитних
договорів (овердрафт) з державними підприємствами; стосовно залучення кре-
дитів ДП «Донецька залізниця»; з питань правового регулювання здійснення
державної реєстрації прав на нерухоме майно; з питань надання банками
послуг еквайрінгу та застосування у операціях з платіжними картками міжна-
родних платіжних систем функцій ручного вводу; з питань залучення кредитів
ДП «Одеська залізниця»; з питань ідентифікації клієнтів банків; з питань щодо
того, чи відноситься залучення банком вкладу від фізичної особи та сплата
вкладнику бонусів у грошовій формі, в тому числі з метою компенсації за
сплачені вкладником комунальні послуги, до соціальних послуг, у розумінні
Закону України «Про соціальні послуги», та чи є це порушенням норм Закону
України «Про захист від недобросовісної конкуренції» або статті 10bis

618 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 27



Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня
1883 р., з питань передання рухомого майна у позичку та надання небанків-
ською фінансовою установою фінансових послуг фізичним особам; щодо
переривання перебігу позовної давності; щодо припинення поруки у разі зміни
основного зобов’язання без згоди поручителя; з питань участі Національного
банку України у створенні телеканалу «БТБ» («Банківське телебачення»);
щодо застосування норм законодавства, що регулює здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення; з
питань державної реєстрації в Україні  іноземних фінансових інвестицій»; з
питань визнання господарських операцій безтоварними.

Венецька М. В. підготувала висновки на законопроекти «Про авторське
право і суміжні права» та уніфікації до міжнародних стандартів законодавства
у сфері інтелектуальної власності; «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо уніфікації та приведення до міжнародних стандартів зако-
нодавства у сфері інтелектуальної власності (в частині визначення об’єктів
права інтелектуальної власності)»; «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо правового забезпечення відкритості баз даних та про-
зорості реєстраційних процедур»; щодо врегулювання проблем обігу та пере-
дачі «ноу-хау», щодо процедур здійснення державних закупівель; щодо укла-
дення, зміни та виконання договорів; щодо правових та податкових наслідків
заміни кредитора у зобов’язанні; щодо співвідношення поручительства та
заміни кредитора у зобов‘язанні; щодо об‘єктів права власності інвестора в
разі незавершеного будівництва; щодо господарсько-правової відповідальнос-
ті підрядника за договором капітального будівництва; щодо застосування норм
законодавства про здійснення державних закупівель; щодо застосування норм
законодавства про форс-мажорні обставини; щодо зміни та розірвання догово-
рів у зв’язку з істотною зміною обставин; щодо правового регулювання вчи-
нення виконавчих написів нотаріусами; щодо зкастосування колізійних норм
міжнародного приватного права; щодо застосування норм законодавства про
здійснення державних закупівель; щодо процедури відчуження рухомого
майна компанії; щодо правового статусу дочірніх підприємств компанії; щодо
статусу спільних підприємств; щодо застосування положень законодавства про
реорганізацію господарських товариств; щодо правового регулювання здійс-
нення капітального будівництва; щодо порядку списання майна товариства;
щодо порядку укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна; щодо
механізму зміни ціни договору, укладеного за результатами здійснення дер-
жавних закупівель; щодо  іноземних  підприємств.

Єрьоменко Г. В. підготувала висновок щодо змін і доповнень до проекту
Закону України «Про медіацію». Севрюкова І. Ф. підготувала висновок до про-
екту Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»;
пропозиції до законодавчих актів України щодо удосконалення спадкування
відповідно до європейських стандартів; на законопроект комітету Верховної
Ради України з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального
господарства України; щодо реалізації програми державної закупівлі послуг з
медичної допомоги хворим з хронічною хворобою нирок V стадії; стосовно

619РОЗДІЛ 11 • Наукове життя



правового статусу майнового комплексу Національного музею народної архі-
тектури та побуту.

Сімутіна Я. В. підготувала висновок щодо доцільності прийняття проекту
Трудового кодексу України; пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін
до деяких законів України щодо видачі дозволу на наймання працівників для
подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; на проект
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встанов-
лення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних та педа-
гогічних працівників навчальних закладів»; щодо тлумачення окремих норм
трудового законодавства; щодо тлумачення ч. 2 ст. 3 Закону України «Про очи-
щення влади» та окремих норм трудового законодавства; щодо науково-право-
вої обґрунтованості поширення поняття «працівник КДБ» на особу, яка прохо-
дила військову службу в КДБ.

Хуторян Н. М. підготувала висновок щодо правового статусу, щомісячних
виплат та соціальних гарантій щодо виходу на пенсію держслужбовців; щодо
доцільності прийняття проекту Трудового кодексу України; щодо доктриналь-
ного тлумачення та застосування окремих норм і положень матеріального
права України; щодо підтвердження освіти претендента на посаду та ін.

Шумило М. М. підготував висновки щодо виконання Конвенції про права
інвалідів; надання інформації про становище молоді в Україні за підсумками
2014 р.; відповідності Конституції України підпункту 164.2.19 пункту 164.2
статті 164 Податкового кодексу України; розгляду проекту Закону про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо скасування привілеїв у пенсійному
забезпеченні; щодо проекту закону «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України» у частині пенсійного забезпечення науковців.

Співробітники відділу правових проблем політології підготували проекти
Законів України «Про Концепцію державної етнонаціональної політики
України»; «Про внесення змін до Закону України «Про національні  меншини
в Україні» (щодо Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної полі-
тики)»; «Про внесення змін до Закону України «Про засади внутрішньої і зов-
нішньої політики» (щодо міжкультурного діалогу); «Про внесення змін до
Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» (щодо
інформаційного покриття всієї території України); «Про внесення змін до
Закону України «Про громадянство України» (щодо розширення підстав втра-
ти громадянства України); «Про основи національної безпеки України»; «Про
засади внутрішньої і зовнішньої політики» (щодо забезпечення етнополітич-
ної безпеки). 

В. П. Нагребельний брав участь у доопрацюванні проекту Закону України
«Про Національну академію наук України»; надав пропозиції до проекту нової
редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» з ураху-
ванням перспектив удосконалення правових засад діяльності НАН України та
державних галузевих академій наук; пропозиції щодо наукових засад необхід-
ності внесення змін до чинних правових актів, що регулюють найбільш важ-
ливі питання розвитку науки та науково-технічної діяльності в Україні; заува-
ження та пропозиції до проекту Методики оцінки наукових установ
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Національної академії наук України; зауваження та пропозиції на проект
постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання затвердження рішень
вчених (науково-технічних) рад про присвоєння вчених звань» та проект
Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань; пропозиції щодо
змін і доповнень до Статуту Національної академії наук України (у складі
робочої групи); зауваження та пропозиції до проекту постанови Кабінету
Міністрів України про Положення про порядок підготовки фахівців ступенів
доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі
вищих навчальних закладів (наукових установ); пропозиції щодо удосконален-
ня нормативно-правової бази наукової та науково-технічної діяльності в
Україні; висновок щодо зауважень і пропозицій Міністерства освіти і науки на
проект Статуту НАН України; експертний висновок на 4 проекти Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (разом із
В. І. Олещенком); пропозиції до нової редакції проекту Закону України «Про
наукову і науково-технічну експертизу».

М. М. Товт виступив членом авторського колективу по підготовці проекту
Закону «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське гос-
подарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму. 

П. Ф. Кулинич підготував Наукову записку щодо вдосконалення законодав-
ства України про обіг земель у сільській місцевості, проект Закону України
«Про обіг земель сільськогосподарського призначення», а також висновок на
проект Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначен-
ня».

І. Б. Усенко за погодженням з керівництвом інституту наказом
Міністерства юстиції України був призначений членом Комісії з питань дотри-
мання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаган-
ди їхньої символіки». Брав участь у кількох засіданнях комісії, а також залу-
чався як свідок до судового процесу в Київському апеляційному адміністра-
тивному суді у зв’язку зі спробою Комуністичної партії України оскаржити
наказ Міністерства юстиції України, прийнятий на підставі правового виснов-
ку згаданої комісії. 

І. Б. Усенко та Є. В. Ромінський працювали у рамках співробітництва з
Державною архівною службою України щодо проектів нормативно-правових
актів та правового аналізу проблемних ситуацій у сфері архівної справи; нада-
ли пропозиції та зауваження до проекту закону України «Про внесення допов-
нення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборо-
ни виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки», науково-
правове роз’яснення щодо питання, чи може документ страхового фонду доку-
ментації, виготовлений з мікроформи страхового фонду, прирівнюватися до
оригіналу, науково-правове роз`яснення щодо поширення на працівників цен-
тральних державних архівів України дії підпункту 10 пункту 1 статті 2 Закону
України «Про очищення влади».

А. В. Макарчук підготував висновок з приводу правової оцінки депортації
етнічних українців з території Закерзоння на доручення Кабінету Міністрів
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України з приводу листа ГКТ «Холмщина». І. В. Музика, А. Ю. Іванова -
висновок щодо пропозиції розробити проект Закону України «Про закріплен-
ня правонаступництва Української Народної Республіки сучасною Державою
України».

І. Б. Усенко підготував висновок щодо права Служби зовнішньої розвідки
України нагороджувати іменною зброєю, пропозиції до Концепції забезпечен-
ня відкритого доступу до документів з архівів комуністичних спецслужб,
висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Національний архівний фонд та архівні установи» (щодо повернення
культового майна релігійним організаціям, науково-правове роз’яснення щодо
необхідності включення державних архівів до базової мережі закладів культу-
ри загальнодержавного рівня, науково-правове роз`яснення щодо належності
підрозділів зовнішньої розвідки до категорії «репресивних органів» у контек-
сті Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністично-
го тоталітарного режиму 1917–1991 років»; зауваження і пропозиції до проек-
ту Положення про звання «Професор Національної академії наук України».

О. О. Малишев у рамках співробітництва з Інститутом археології НАН
України підготував пропозиції щодо проектів нормативно-правових актів,
пов’язаних з охороною археологічної спадщини; підготував висновок щодо
повернення націоналізованого радянською владою майна колишнім власникам
у контексті відповідного зарубіжного законодавчого досвіду; щодо правових
проблем проведення археологічних досліджень на тимчасово окупованій тери-
торії України (разом з О. В.Кресіним та О. І. Мельничук).

Значний обсяг експертної діяльності здійснювався співробітниками відді-
лу історико-правових досліджень в рамках співпраці з громадськими органі-
заціями. Зокрема, за власною ініціативою, підтриманою Харківською правоза-
хисною групою, І. Б. Усенко разом з Є. В. Ромінським ведуть постійний моні-
торинг законопроектів, зареєстрованих Верховною Радою України, результати
якого у вигляді щотижневих бюлетенів, обсягом близько 1 а. а. кожний, розмі-
щуються на інформаційному порталі цієї громадської організації. За інформа-
цією провайдера мережі, кожний бюлетень читає в середньому 550-650 корис-
тувачів. В цьому році оприлюднено близько 50 таких бюлетенів.

У такому ж форматі А. Ю. Івановою та О. О. Самойленко підготовлено і
оприлюднено у виданні Харківської правозахисної групи експертний висновок
щодо проекту Закону України «Про Національну поліцію» та проекту Закону
України «Про поліцію і поліцейську діяльність».

У співпраці з Всеукраїнською громадською організацією «Спілка археоло-
гів України» О. О. Малишев є співавтором проекту Закону України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про охорону археологічної спадщини»; підго-
тував матеріали щодо необхідності ратифікації Другого протоколу до Гаазької
конвенції 1954 р.; «Про внесення змін до Закону України “Про вивезення, вве-
зення та повернення культурних цінностей»; «Про деякі питання соціального
та культурного розвитку України», представлений ініціативою «Культурний
Арсенал»; «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
системи державного управління у книговидавничій сфері»; аналітичну запис-
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ку щодо деяких правових проблем правового режиму тимчасово окупованих
територій в контексті проекту «Повернення освіти: ревіталізація після окупа-
ції»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скоро-
чення кількості документів дозвільного характеру»; у рамках «Альянсу куль-
тури» бере участь у роботі над Довгостроковою стратегією розвитку культури
в Україні до 2025 року. 

Протягом року співробітники Інституту підготували та направили 4 аналі-
тичні записки до державних органів України: Костенко О. М. «Щодо модерні-
зації стратегії і тактики протидії корупції в Україні»; Кваша О. О.,
Гацелюк В. О. «Аналіз пропозицій щодо впровадження у кримінальне законо-
давство України припинення громадянства як заходу кримінально-правового
характеру»; Нерсесян А. С. «Деякі аспекти вдосконалення ролі адвокатури у
боротьбі з корупцією»; Дідик С. Є. «Щодо розвитку кримінальної юстиції у
сфері протидії корупційним злочинам проти правосуддя (деякі проблеми)».

Співробітники Інституту є членами державних та громадських організацій.
Зокрема, Малишева Н. Р. є членом-кореспондентом Міжнародної академії
астронавтики, міжнародним експертом ООН з питань освіти в галузі косміч-
ного права, членом редколегій журналів: «Земельне право України»; «Космічні
науки і технології»; «Екологічне право України. Науково-практичний журнал»;
членом міжнародних професійних організацій: Міжнародного Інституту кос-
мічного права Міжнародної астронавтичної федерації; Міжнародної спілки
права навколишнього середовища; Міжнародного союзу збереження природи;
Національного комітету ЮНЕСКО „Людина і біосфера”;

Денисов В. Н. – Перший віце-президент Української асоціації міжнародно-
го права, член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних
робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з юридичних наук;
член Громадської організації «Асоціація морського права України»; головний
редактор «Українського щорічника міжнародного права»; член Наглядової
ради Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ
України; Акуленко В. І. - член Президентської Ради «Українського щорічника
міжнародного права» (Українська асоціація міжнародного права). 

Товт М. М. – член Громадської ради керівників освітніх програм всеукра-
їнських громадських об’єднань національних меншин України при
Міністерстві освіти і науки 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; член Європейської комісії проти расизму і нетерпимості.

В. Н. Денисов є членом редакційної колегії «Международное право и про-
блемы интеграции» (видається Бакинським державним університетом,
Азербайджан).

Кресін О. В. – член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного пра -
ва; координатор національного українського комітету Міжнародної асоціації
юридичних наук; вчений секретар Української асоціації порівняльного правоз-
навства; відповідальний редактор українсько-грецького міжнародного науко -
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вого журналу «Порівняльно-правові дослідження»; заступник головного редак-
тора журналу «Сравнительные правовые и политологические исследования»
(Російська Федерація); член редколегій наукових юридичних видань: «Укра їн -
ський часопис міжнародного права», «Kutafin University Law Review» (Росій -
ська Федерація), “The Lawer Quarterly” (Чехія); “Journal of Comparative Law”
(Великобританія); «Journal of Constitutionalism and Human Rights» (Литва).

Переверзєва О. С. – член громадської організації «Асоціація морського
права України».

В. Д. Бабкін є членом Президії Академії політичних наук України, голова
Ради ветеранів нашого Інституту та почесний голова Ради ветеранів
Національної академії внутрішніх справ.

І. Б. Усенко входить до складу президії Українського біографічного това-
риства, відповідає за координацію досліджень в галузі юридичної біогра -
фістики. 

Гацелюк В. О. виконував функції позаштатного консультанта Комітету
Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності, надавав висновки, консультації, брав участь у засіданні Комітету.

Протягом року Рада по координації фундаментальних правових дослід-
жень (керівник – академік НАН України Ю. С. Шемшученко) відігравала роль
головного координаційного центру. Основними формами діяльності Ради в
поточному році були: проведення спільних наукових досліджень; підготовка
рукописів та видання колективних монографій, підручників, словників, циклів
брошур тощо; спільна підготовка законопроектів; співпраця у сфері надання
методичної допомоги вищим та середнім навчальним закладам освіти; співу-
часть у підготовці та проведенні наукових та науково-практичних конферен-
цій, співпраця з  органами державної влади тощо. 

У 2015 р. Інститут підтримував наукові зв’язки з Національною академією
правових наук України; Інститутом законодавства Верховної Ради України;
Київським Національним університетом імені Тараса Шевченка; Київським
університетом права НАН України; Національною академією управління при
Президентові України; Національною академією управління – НАУ; Міжре -
гіональною Академією Управління Персоналом (МАУП); Одеською націо-
нальною юридичною академією; Національним університетом «Юридична
академія», Національною юридичною академією ім. Ярослава Мудрого,
факультетом міжнародних відносин Львівського університету ім. Івана
Франка, Львівським державним університетом внутрішніх справ, Одеською
національною морською академією, Національним університетом «Одеська
юридична академія», Національним університетом кораблебудування імені
адмірала Макарова (м. Миколаїв); Маріупольським державним університетом
та ін.

Інститут спільно з Міністерстівом юстиції України провів Всеукраїнські
читання з нагоди 24-ї річниці незалежності України, Всеукраїнський тиждень
права.

У 2015 році продовжила свою діяльність секція історії держави і права
Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових дослід-
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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). 

МАІП разом з секцією та Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України у травні та вересні цього року було організовано дві історико-
правові конференції у Полтаві та Коблево. За оцінками вітчизняних і зарубіж-
них дослідників, Міжнародна асоціація істориків права є унікальним явищем,
аналогів якому немає на всьому пострадянському просторі. Під егідою МАІП
та зусиллями співробітників Інституту функціонує «Антиплагіатний центр
12.00.01». Інститут продовжує здійснювати обслуговування інтернет-ресурсу
(власного сайту) МАІП, що створює додаткові можливості для зміцнення
зв’язків між членами Асоціації та популяризації її діяльності в Україні та світі.

Малишева Н. Р. брала участь у роботі Координаційної ради НАН України з
проблем, пов’язаних з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та
Кіотським протоколом до неї; Ради НАН України з питань космосу, у засідан-
нях відповідних структур і в обговоренні нагальних питань їх діяльності та у
прийнятті рішень. Стельмах О. С. є членом Міжнародного інституту косміч-
ного права Міжнародної астронавтичної федерації, а також Міжнародної
молодіжної громадської організації «Space Generation» («Космічне поколін-
ня»).

Олещенко В. І. – член Президії Науково-технічної ради Міністерства регіо-
нального розвитку та будівництва України, брав участь у обговоренні та попе-
редній підготовці питань порядку денного Ради, підготовці відповідних
рішень; член робочої групи з питань охорони природи, утвореної Мінприроди
України для підготовки та опрацювання пропозицій з питань адаптації законо-
давства України до законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію та
відповідних планів, затверджених Кабінетом Міністрів України; у діяльності
Координаційної ради та Робочої групи, утворених Держлісагентством
України, для реформування системи державного регулювання у сфері лісово-
го господарства в України (участь у роботі круглих столів, зокрема, у пред-
ставництві Всесвітнього банку в Україні); член Робочої групи НАН України
щодо співпраці з ЮНЕСКО. 

Науковці Інституту виступили опонентами по кандидатських дисертаціях;
рецензували наукові праці; публікували  спільні статті в наукових юридичних
виданнях тощо. Крім того, спільно з Національною академією правових наук
України продовжувалась робота провідних фахівців Інституту над підготов-
кою багатотомного видання «Велика українська юридична енциклопедія».

І. М. Проценко входила до складу оргкомітету та виступала членом робо-
чої комісії Конкурсу наукових робіт ім. В. М. Корецького на тему: «Права
людини в сучасному світі: погляд молоді», що проходив в рамках зазначеної
Конференції. Спільно з Національною академією правових наук України та
Українською асоціацією порівняльного правознавства було організовано та
проведено круглий стіл “Порівняльне правознавство: історичні перспективи і
нові виклики” (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) та проведено в його рамках презен-
тацію книг з порівняльного правознавства. Спільно з Ужгородським націо-
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нальним університетом та Українською асоціацією порівняльного правознав-
ства було організовано та проведено Міжнародну наукову конференцію «Су -
часні проблеми порівняльного правознавства» (м. Ужгород, 20 травня 2015 р.).

Загалом, у 2015 році Інститут був організатором та співорганізатором
понад 25 конференцій, семінарів, круглих столів, серед них: Круглий стіл
«Права вимушених переселенців: забезпечення та захист (Міжнародний та
вітчизняний досвід)»; Міжнародна науково-практична конференція «Ціннісно-
правові засади інтеграційних процесів в Україні»; Міжнародна наукова конфе-
ренція «Сучасні проблеми порівняльного правознавства»; XXХІІ Міжнародна
історико-правова конференція «Сила права і право сили: історичний вимір та
сучасне бачення проблеми»; XXХІІІ Міжнародна історико-правова конферен-
ція «Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвит-
ку (до 800-річчя Великої хартії вольностей)»; Круглий стіл «Права дитини:
охорона і захист (сучасні реалії та перспективи); 5-та Міжнародна конферен-
ція «Космічні технології: сучасність і майбутнє»; Європейсько-український
семінар (розширений Круглий стіл) з питань активного видалення космічного
сміття; Круглий стіл «Сучасний конституційний процес в Україні: проблеми
теорії і практики»; Одинадцяті юридичні  читання. Форма  сучасної націо-
нальної української держави: реалії та перспективи; Круглий стіл
«Регіональна політика і децентралізація влади в Україні у контексті євроінтег-
раційних процесів»; Міжнародна науково-практична конференція
«Конституція і виборчий процес в Україні (до 19-ї річниці Конституції
України)»; Юридичні читання з нагоди 24-ї річниці від дня проголошення
Незалежності України; Круглий стіл «Протидія міжнародному тероризму і
організованій злочинності: сучасні цивілізаційні виклики для України»;
Круглий стіл «Адміністративно-правове забезпечення прав людини органами
публічної адміністрації в Україні»; Міжнародна конференція по космічному
проекту «LEOSWEEP» «Зміцнення безпеки на низькій навколоземній орбіті з
використанням розширеної електричної установки» (за Програмою ЄС FP7 –
КОСМОС – 2013, запит до теми SPA – 2013.3.2 - 01); VІІ Міжнародний науко-
вий семінар пам’яті В’ячеслава Липинського «Україна перед геополітичними
викликами сьогодення»; VІ Міжнародна науково-практична конференція
«Юридичні факти в системі правового регулювання» (До 145-річчя академіка
Всеукраїнської академії наук  Станіслава Дністрянського (1870–1935);
Міжнародна науково-практична конференція «Загрози-виклики-шанси євро-
пейської безпеки»; Круглий стіл «Становлення європейської моделі місцевого
самоврядування у творчих здобутках доктора юридичних наук, професора
Ігоря Пилиповича Бутка; 66-й Міжнародний астронавтичний конгрес; Круглий
стіл «Правові проблеми розвитку сільських територій України»; Круглий стіл
«Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики»;
Круглий стіл «Адміністративна відповідальність в системі  засобів забезпе-
чення прав і свобод громадян»; Урочисті збори трудового колективу, присвя-
чені 80-річчю академіка НАН України Шемшученка Ю. С.; Круглий стіл
«Захист прав людини у кримінальному провадженні» та ін.

У 2015 році видавнича діяльність Інституту здійснювалась як за рахунок
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бюджетних, так і додатково залучених коштів, у тому числі благодійної допо-
моги, коштів, отриманих від науково-експертної діяльності. Зокрема, у І квар-
талі 2015 р. вийшов з друку І том Енциклопедії міжнародного права / за ред.
Ю. С. Шемшученка, В. Н. Денисова тощо. (К.: «Академперіодика», 2014), яка
стала першим в Україні систематизованим зібранням знань з міжнародного
публічного права і отримала 7 схвальних рецензій, в тому числі у іноземних
виданнях. 

Загалом Інститутом видано 17 монографічних праць, 4 посібники, 19 збір-
ників наукових праць, 6 журналів. Загальний обсяг публікацій співробітників
Інституту, враховуючи наукові статті, брошури, тези конференцій тощо склав
близько 2200 др.арк. Серед них: Правова держава. Щорічник наукових праць.
Випуск двадцять шостий. Відп. редактор Ю. С. Шемшученко. К.: ІДП НАНУ,
2014; Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України
на сучасному етапі: монографія за ред. Ю. С. Шемшученка, О. І. Ющика. – К. :
Вид-во «Юридична думка», 2015.; Трьохтомне книжкове видання «Сologne
Commentary on Space Law”, edited by Prof. Dr/ Stephan Hobe, L.L.M.,
Dr. Bernhard Schmidt-Tedd, Prof. Dr. Kai-Uwe Schrogl, підготовлене міжнарод-
ним колективом авторів за участю Н. Р. Малишевої та О. С. Стельмах: Vol. 1.
The 1967 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration
and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (OST);
Vol. 2. Rescue Agreement; Liability Convention; Registration Convention; Moon
Agreement; Vol. 3. DBS Principles, RS Principles, NPS Principles, SB Declaration,
LS Resolution, RegPract Resolution, NatLeg Resolution, COPUOS SDM
Guidelines. Видання завершене в 2015 р. Загальний обсяг 420+450+700 стор.;
Перемога одна на всіх : до 70-річчя Перемоги у Другій світовій війні / НАН
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол.:
Ю. С. Шемшученко (голова), В. П. Горбатенко, І. Б. Усенко та ін. – Київ :
Юрид. думка, 2015.; О. М. Маринич: життя у служінні людям: до 95 – річчя від
дня народження / упорядник В. І. Олещенко. – К.: ВПЦ «Київський універси-
тет», 2015.; Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і
земельних відносинах. За ред. В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича. – К.: Наукова
думка, 2015.; Проблеми застосування трудового та пенсійного законодавства:
монографія / [Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіна, М. М. Шумило та ін.]. – К.: Ніка-
Центр, 2015.; В. П. Тимощук. Актуальні питання удосконалення системи
надання адміністративних послуг. Наукова записка; Виконавець злочину у
структурі співучасті. О. О. Кваша, Д. М. Харко. – Монографія. – К., 2015.;
Корецкий Владимир Михайлович. Избранные труды: Книга 3, редкол.
Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов, И. Б. Усенко и др.; составители:
Е. В. Роминский (рук. кол.), К. А. Савчук, Е. И. Мельничук; примеч:
Е. В. Роминский. – К.: Изд-во «Юридична думка», 2015; Концепція удоскона-
лення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забез-
печення та захисту прав людини в Україні. – К.: Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, 2015.; Калашников В. М., Малишко В. М.
Формування інститутів держави і права в США ранньої доби 1607–1775 рр.:
Монографія / В. М. Калашников, В. М. Малишко; за ред. і з передмовою

627РОЗДІЛ 11 • Наукове життя



І. Б. Усенка. – К.: Логос, 2015.; Худояр Л. В. Принцип рівності в українському
праві козацько-гетьманської доби : Монографія / Л. В. Худояр, за заг. ред.
І. Б. Усенка; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Херсон: ФОП
Грінь Д. С., 2015. ; The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approaches / Ed.
by W. E. Butler, O. V. Kresin. – London: Wildy, Simmonds & Hill, Publishers, 2015.
– XIV, 524 p.; Етнополітична безпека України: політико-правові механізми
протидії етнополітичній дезінтеграції держави: Наукова записка
(Горбатенко В. П.  (керівник проекту); Шемшученко Ю. С, Кресіна І. О.,
Стойко О. М.). – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України, 2015.; Матвієнко А. С. Політико-правові засади територіальної орга-
нізації держави: світовий досвід і Україна : монографія / Матвієнко А. С. / за
ред. Кресіної І. О. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України, 2015.; Держава і право. Збірники наукових праць. Серія юридичні
науки. Випуск 67, 68, 69, 70: ІДП НАНУ, 2015.; Міжнародний правопорядок:
сучасні проблеми та їх вирішення. Зб. матеріалів конференції «Міжнародний
правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення». До 125-річчя від Дня
народження Володимира Михайловича Корецького», 19 лют. 2015 р. / [упор.
І. М. Проценко]; [за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Н. Денисова]. – Львів: СПО-
ЛОМ, 2015.; Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra: Збірник
наукових праць на честь іноземного члена НАН України та НАПрН України
Уїльяма Елліотта Батлера / За ред. Ю. С. Шемшученка, О. В. Кресіна; упор.
О. В. Кресін, І. М. Ситар. – Київ; Львів: Ліга-прес, 2015.; Філософія порів-
няльного правознавства: Збірник наукових праць / За ред. О. В. Кресіна. –
Київ; Львів: Ліга-прес, 2015. ; Сучасні проблеми порівняльного правознавства:
Збірник наукових праць / За ред. Ю. С. Шемшученка, Я. В. Лазура; упор.
О. В. Кресін, М. В. Савчин. – Ужгород-Київ: Говерла, 2015.; Історія порівняль-
ного правознавства як сфера наукових досліджень: Збірник наукових праць / За
ред. О. В. Кресіна, І. М. Ситара; упор. О. В. Кресін. – Київ; Львів: Ліга-прес,
2015.;  Адміністративно-правове забезпечення прав людини органами публіч-
ної адміністрації в Україні: зб. наук. мат. круглого столу. За заг. ред.
О. Ф. Андрійко; Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького: зб.
наукових праць / Київський ун-т права НАН України; [редкол.:
Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Євдокимов В. О., Чернецька О. В. та
інш.]. – К.: Видаництво Ліра-К, 2015; Сила права і право сили: історичний
вимір та сучасне бачення проблеми : матеріали XXХІІ Міжнародної історико-
правової конференції 28–31 травня 2015 р., м. Полтава / ред. колегія :
І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова та ін. – Київ
– Полтава : ПУЕТ, 2015; Права людини та основоположні свободи: історія та
перспективи розвитку (до 800-річчя Великої Хартії вольностей) : матеріали
XXХІІІ Міжнародної історико-правової конференції 17–20 вересня 2015 р.,
с. Коблеве / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп. секр.),
А. Ю. Іванова та ін. – Київ – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2015; Юридичні факти
в системі правового регулювання. Зб. наукових праць. Матеріали VI міжнар.
науково-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) за заг. ред. Н. М. Пархоменко,
М. М. Шумила, І. О. Ізарової. – К. : ВД «Дакор», 2015; Конституція і виборчий
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процес в Україні. Збірник матеріалів конференції  (до 19-ї річниці Конституції
України). За ред. Горбатенка В. П., К.: Вид-во «Юридична думка», 2015; 

Крім того, протягом 2015 р. було видно серію журналів та навчальних
посібників. Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних
процесів в Україні. – Випуск 6. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, 2015; „Studia Politologica Ucraino-Polona”. Випуск 5. За редакці-
єю В. Горбатенка, Я. Прокопа. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, Польська академія мистецтв і наук, Польське наукове товарис-
тво у Житомирі. – Житомир-Київ-Краків : Вид-во Євенка О., 2015; Судова апе-
ляція. Науково-практичний журнал. № 1, 2, 3, 4. – 2015; Адміністративно-тери-
торіальний устрій країн Європейського Союзу : навч. посіб. / за заг. ред.
Ю. В. Ковбасюка, М. К. Орлатого. – К.: НАДУ, 2015;Теоретичні та методоло-
гічні засади адміністративно-територіального устрою країн Європейського
Союзу : опорний конспект лекцій / М. О. Баймуратов, О. В. Батанов,
О. Ю. Оржель, Х. В. Приходько, С. М. Коник. – К. : Вид-во НАДУ, 2015.;
Ющик О. І., Бошицький Ю. Л., Риндюк В. І. Конституційні основи розвитку
законодавства України: навч. посіб. – К.: Видавництво «Юридична думка»,
2015.

У галузі міжнародного наукового співробітництва Інститут підтримував
наукові зв’язки із Кельнським університетом (Німеччина), Інститутом косміч-
ного права (JAXA та Університет Кейо, Токіо, Японія).

Відповідно до Угоди про співпрацю між Міжнародним центром космічно-
го права при Інституті держави і права НАН України та Інститутом космічно-
го права Японії при Університеті Кейо, Токіо, укладеної 6 березня 2013 року,
здійснювався постійний обмін матеріалами щодо: космічного національного
законодавства пострадянських держав; законодавства щодо дистанційного
зондування Землі та ін. Зокрема, на запит японської сторони було підготовле-
но інформаційні матеріали щодо участі супутників дистанційного зондування
землі, що походять з СРСР, Російської Федерації, України чи інших постра-
дянських держав, у дослідженні кліматичних змін і можливого впливу цієї
діяльності на прийняття міжнародних угод щодо зміни клімату.

Співробітники Інституту, що виступають одночасно співробітниками
Міжнародного центру космічного права при ІДП НАНУ (керівник –
Н. Р. Малишева, виконавці: О. С. Стельмах, В. В. Семеняка, С. В. Кузнєцова,
О. Б. Кишко-Єрлі та аспірантка А. М. Гурова) виконували завдання щодо пра-
вового та політичного супроводу (політико-правовий сегмент) програми по
темі «Методології та технології для активного  видалення космічного сміття
і/або запобігання наслідків від космічних відходів». Політико-правовий сег-
мент проекту розпочався в листопаді 2014 р. і триватиме до жовтня 2016 р. В
рамках проекту здійснювалося виконання таких основних завдань: 1) аналіз
політичних і правових заходів, що мають застосовуватись чи братися до уваги
на міжнародному рівні в процесі здійснення місії з активного видалення кос-
мічного сміття; 2) огляд всіх можливих сценаріїв та правових наслідків запо-
діяння шкоди та настання майнової відповідальності в процесі здійснення
місії; 3) вивчення та забезпечення відповідності з правовими заходами транс-
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парентності та зміцнення довіри на національному та міжнародному рівнях;
4) політико-правові заходи, що застосовуються на національному рівні; 5) роз-
роблення проектів міжнародних угод, які мають врегулювати відносини щодо
активного видалення космічного сміття європейсько-українською місією;
6) вивчення процесу ліцензування діяльності щодо активного видалення кос-
мічного сміття в Україні та інших задіяних державах.

В результаті дослідження, перші 3 завдання успішно виконані. До головної
організації проекту – космічної фірми СЕНЕР (Іспанія) постійно надсилається
інформація про хід виконання дослідження. Позиції з іншими учасниками кон-
сорціуму (провідними космічними організаціями Іспанії, Португалії,
Німеччини, Франції, Італії, Швейцарії та України – всього 11 учасників) узгод-
жуються в ході щомісячних телеконференцій.

В жовтні 2015 р. Н. Р. Малишева та О. С. Стельмах брали участь у підве-
денні підсумків річного виконання проекту міжнародним українсько-європей-
ським консорціумом «LEOSWEEP», в ході якого звітували про результати
виконання політико-правового блоку проекту перед консорціумом, а також у
складі консорціуму – перед Єврокомісією (26-27 жовтня, Мадрид). Виконання
завдання отримало схвалення Єврокомісії. 

Скрипнюк О. В. здійснював співробітництво з Університетом штату
Пенсільванія, Радою Європи, Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID). Мурашин Г. О. є дійсним Членом Міжнародної академії інформати-
зації. Воротіна Н. В. взяла участь у XXV Економічному форумі, в рамках якого
проводився також VII Форум «Європа – Україна» в Інституті Східних дослід-
жень (місто Криниця-Здруй, Польща).

Відділ міжнародного права та порівняльного правознавства підтримував
наукові зв’язки з кафедрою міжнародного права факультету міжнародних від-
носин та міжнародного права Бакинського державного університету.
В. Н. Денисов є членом спеціалізованої ради з міжнародного права факульте-
ту міжнародних відносин та міжнародного права Бакинського університету й
протягом 2015 року брав участь в засіданнях цієї ради.

О. В. Кресін, спільно з У. Е. Батлером, виступив редактором виданої у
Великобританії англійською мовою збірки праць з порівняльного правознав-
ства «The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approaches» / Ed. by
W. E. But ler, O. V. Kresin. – London: Wildy, Simmonds & Hill, Publishers, 2015. –
XIV, 524 p.

Крім того, співробітники Інституту приймали участь в ряді зарубіжних
конференцій, а саме: О. В. Кресін виступав на міжнародній конференції «Law
Faculties at the Crossroads. European Law Faculties Association. Annual general
meeting 2015 and conference» (Istanbul, 16-19 April 2015) та був модератором
Panel 3: Land Law and Land Policy in Post-Socialist Mongolia, виступав з допо-
віддю на тему: «Legal Traditions and State Governance in the Crimean Khanate»
та читав публічну лекцію на міжнародній конференції “Mongol Law: New
Questions and New Approaches”. (Kyoto, 26 – 27 February 2015). О. І. Мельничук
підготувала доповідь для Міжнародної наукової конференції «Medzinárodná
vedecká konferencia «Právna veda a prax v treťom tisícročí» (Юридична наука та
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практика у третьому тисячолітті), що проходила у м. Кошице, Словацька
Республіка 27-28 лютого 2015 р. 

К. О. Савчук виступав з доповіддю англійською мовою на тему: «The sci-
ence of international law at the University of Saint Vladimir in the 19h and at the
beginning of the 20th centuries» на Міжнародній конференції “East European
Cataclysms and Making of Modern International Law», організованій
Лейпцигським центром історії та культури Східної та Центральної Європи
(GWZO) та Львівським національним університетом ім. Івана Франка (Львів,
26–29 серпня 2015 р.), а також робив доповідь англійською мовою на тему:
«Holodomor – the Ukrainian Genocide» на Міжнародній конференції “Civilians
in contemporary armed conflicts: Rafal Lemkin’s heritage», організованій
Фундацією полько-німецької співпраці, Інститутом міжнародних відносин
Варшавського університету, Львівським національним університетом ім. Івана
Франка ( Львів, 15–16 жовтня 2015). 

М. М. Товт виступав з доповіддю на тему: «Особливості становлення та
сучасного функціонування освіти угорською мовою в Закарпатській області»
на міжнародній науково-практичній конференції «Багатомовна освіта в
Україні», організованої Міністерством освіти та науки України та Інститутом
захисту миру, навчання та наукових досліджень Румунії (PATRIR) (м. Київ,
24 листопада 2015 р.).

Співробітники Інституту також представляли Україну у міжнародних уря-
дових та міжнародних неурядових організаціях, а саме: к. ю. н. О. В. Кресін
був членом органу Ради Європи – Європейської комісії проти расизму і нетер-
пимості, членом-кореспондентом Міжнародної академії порівняльного права,
а також координатором Українського національного комітету Міжнародної
асоціації юридичних наук.

Протягом 2015 року Інститут організував ряд міжнародних конференцій, в
яких брали участь як співробітники Інституту,  так і зарубіжні вчені. Зокрема,
В. Н. Денисов, К. О. Савчук, О. В. Кресін, І. М. Проценко виступили членами
оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний пра-
вопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення», присвяченої 125-річчю акаде-
міка В. М. Корецького (19 лютого 2015 р., м. Київ). В роботі конференції взяло
участь близько 80 українських фахівців з міжнародного права та вчені із зару-
біжних країн, зокрема: Марцін Скубішевські (віце-президент Фонду
ім. Кшиштофа Скубішевського, кандидат наук з інформатики, Республіка
Польща) та О. А. Халабуденко (доктор права, доцент кафедри приватного
права Міжнародного незалежного університету Молдови).

О. В. Кресін виступив кординатором ряду наукових заходів, в яких брали
активну участь іноземні науковці. Зокрема, на Міжнародній науковій конфе-
ренції «Сучасні проблеми порівняльного правознавства», організованій
Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Ужгородським
національним університетом, Українською асоціацією порівняльного правоз-
навства 6–8 травня 2015 р. в м. Ужгороді взяло участь 80 науковців, з них –
9 представляли зарубіжні наукові осередки (Чаба Варга (Угорщина), Vongrej
Mariá (Словаччина), Ziołkowski Paweł, Resztak Ilona (Польща), О. Халабуденко
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(Молдова), а також вчені з Росії, Білорусі, Японії). 10 грудня 2015 р. також було
проведено круглий стіл, організований Інститутом держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, Національною академією правових наук
України, Українською асоціацією порівняльного правознавства на тему:
«Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики», в
якому взяв участь іноземний член НАН України та НАПрН України
У. Е. Батлер.

О. В. Кресін виступив ученим секретарем редакційної колегії, науковим
редактором та упорядником Збірки наукових праць, присвячених іноземному
члену НАН України та НАПрН України У. Е. Батлеру «Ідея порівняльного
права: pro et contra» (Київ: Львів, 2015).

У збірках наукових праць, виданих Інститутом держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України публікувалися роботи ряду зарубіжних вче-
них. Зокрема, у Енциклопедії міжнародного права опубліковано статті-термі-
ни У. Е. Батлера; у Збірці наукових праць «Ідея порівняльного права: pro et
contra» (Київ: Львів, 2015) розміщено статті У. Е. Батлера, Б. Н. Мамлюк
(Мемфіс, США) та У. Маттей (Турин, Італія) (англ. мовою), статтю Ч. Варги
(Будапешт, Угорщина) (англ. мовою); у Збірнику наукових праць «Історія
порівняльного правознавства як сфера наукових досліджень» (Київ-Львів,
2015), опублікована стаття У. Е. Батлера; П. Дж. Монатері (Турин, Італія);
Х. Монгаупт (Франкфурт-на-Майні, ФРН) (нім.мовою) та ін. У збірнику науко-
вих праць «Філософія порівняльного правознавства» (Київ; Львів, 2015) опуб-
ліковані статті: Евальд У. (Карлайл, Великобританія) (англ. мовою), Єго -
рова О. В. (Вітебськ, Білорусь) (рос. мовою); Варга Ч. (Будапешт, Угор щина)
(англ. мовою), Фоварк-Коссон Б. (Париж, Фанція) (фр. мовою), Монгаупт Х.
(Франкфурт-на-Майні, ФРН) (нім. мовою), Калініна С. А. (Мінськ, Білорусь),
Халабуденко О. А. (Кишинів, Молдова), статтю Монатері П. Дж. (Турин,
Італія) (англ. мовою) та ін.

Співробітники Інституту здійснювали наукові переклади праць зарубіжних
та українських вчених. Зокрема, О. В. Кресін здійснив науковий переклад з
англійської мови на українську роботи Батлера У. Е. Пам’яті професора
Патріка Гленна (1940 – 2014) (опубліковано у: Філософія порівняльного пра-
вознавства: Збірник наукових праць / За ред. О. В. Кресіна. – Київ; Львів: Ліга-
прес, 2015. – С. 56–58.), а також роботу Гленна П. Посмішка останнього ком-
паративіста (опублікована у Філософія порівняльного правознавства: Збірник
наукових праць / За ред. О. В. Кресіна. – Київ; Львів: Ліга-прес, 2015. –
С. 50–55); наукове редагування перекладу роботи Фальк Н. Н. Различия в
праве и сравнительное правоведение (опубліковано у «Сучасні проблеми
порівняльного правознавства: Збірник наукових праць / За ред. Ю. С. Шем шу -
ченка, Я. В. Лазура; упор. О. В. Кресін, М. В. Савчин. – Ужгород-Київ:
Говерла, 2015. – С. 196 – 197). 

І. М. Проценко, спільно з С. О. Мельник та О. М. Котенко здійснили пере-
клад з німецької мови на російську праці В. М. Корецького «Проблемы меж-
дународного торгового права в советском праве» (опубліковано у: Корецкий
Владимир Михайлович. Избранные труды: Книга 3 / НАН Украины. Институт
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государства и права им. В. М. Корецкого; редкол. Ю. С. Шемшученко,
В. Н. Денисов, И. Б. Усенко и др.; составители: Е. В. Роминский (рук. кол.),
К. А. Савчук, Е. И. Мельничук; примеч.: Е. В. Роминский. – К.: Изд-во «Юри -
дична думка», 2015 – С. 36-96).

Товт М. М. опублікував угорською мовою статтю «Az ukrán alkotmányos
fejlődés dilemmái 1991-től napjainkig» у Közjogi Szemle – 2015. június – VIII.
évfolyam – 2. szám, – 24–30 old.; Кресін О.В. опублікував статті «Немецкая
философия национального права в конце XVIII – начале XIX в. и трансформа-
ция юридической науки» в «Научном ежегоднике Института философии и
права» Уральского відділення Російскої академії наук. (2014. – Т. 14. –
Вып. 3. – С. 197–209) та «Становление научных и ценностных принципов дея-
тельности Международной академии сравнительного права» в
Узбекістанському гуманітарному журналі «Общественное мнение. Права
человека». (2015. – № 1 (69). – С. 81–92). Також, к.ю.н. О. І. Мельничук опуб-
лікувала статтю англійською мовою на тему: «Some Aspects of the Theory of the
International Legal Process» у Právna veda a prax v treťom tisícročí. Zbornik pri-
spevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie.

Окрім того, І. Б. Усенко як експерт у галузі інформаційного та архівного
законодавства бере участь у проектах Харківської правозахисної групи, які
здійснюються за підтримкою Європейського Союзу, Ради Європи,
Міжнародного фонду «Відродження» та інших міжнародних фондів з різних
країн; К. А. Віслобоков, який працював штатним співробітником відділу до
березня 2015 і нині продовжує співпрацю з відділом поза штатом, бере участь
у кількох міжнародних проектах із оцифрування архівних фондів України.
Стаття І. Б. Усенка «Очищення влади по-українські» опублікована в німецько-
му правничому журналі «Osteuropa-Recht» (Кьольн) за № 2015/2.

Кубко Є. Б. підтримував міжнародні наукові зв’язки з 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 Школи бізнесу м. Вісбаден Райнером Ведде
(Німеччина).

Шумило М. М. відвідав факультет права та адміністрації Гданського уні-
верситету (Польща) та прочитав лекцію на тему: “Теорія правовідносин на
прикладі пенсійного забезпечення України” (травень); зробив наукову допо-
відь в Інституті соціальних відносин та соціальної політики імені Макса
Планка (Мюнхен, Німеччина) на тему: “Соціальний захист в Україні: сучасний
стан та перспективи розвитку” (жовтень); прочитав лекцію в Міжнародному
університеті “МІТСО” (Мінськ, Білорусь) на тему: “Основи пенсійної системи
України: перспективи розвитку” (жовтень).

Діяльність співробітників Інституту знаходить широке висвітлення в засо-
бах масової інформації. Окремі добутки наукових досліджень, присвячені акту-
альним проблемам державотворення і правотворення були оприлюднені на
електронних ресурсах. Це понад 50 виступів на радіо, телебаченні, електрон-
них газетах і порталах, популярних блогах. Зокрема, інформація щодо XXХІІ
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Міжнародної історико-правової конференції «Сила права і право сили: істо-
ричний вимір та сучасне бачення проблеми», збірки матеріалів цієї конферен-
ції або окремих доповідей (статей) були розміщені на сайтах: Програми
полтавського телебачення «Життя міста» http://irt.pl.ua/video/4376; Пол -
тавського університету економіки і торгівлі http://puet.edu.ua/ru/news/xxxii-miz-
hnarodna-istoriko-pravova-konferenciya-sila-prava-i-pravo-sili-istorichniy-vimir-ta;
http://www.culture.uccu.org.ua/ndr.htm; Київського національного універ ситету
імені Тараса Шевченка http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/162356 і т.ін.

Крім того, провідні науковці Інституту, серед яких: Шемшученко Ю. С.,
Кулинич П. Ф., Скрипнюк О. В., Ющик О. І., Батанов О. В., Усенко І. Б., Кре -
сіна І. О., Кресін О. В., Сірий М. І., Нерсесян А. С., Батрин С. В., Бан чук О. А.,
Тимощук В. П., Ромінський Є. В. та ін. протягом року активно ви ступали по
радіо, брали участь в телепрограмах, розміщували інформацію в мережі
Інтернет і т.ін. з актуальних проблем державотворення і правотво рення.

Щодо кадрового забезпечення проведення наукових досліджень необхідно
зазначити, що у 2015 році у підрозділах Інституту працювало 113 співробітни-
ків, в т. ч. 92 науковці, серед яких: директор, 2 заступники директора, вчений
секретар, 10 завідуючих відділами, 3 головних наукових співробітники, 5 про-
відних наукових співробітників, 42 старших наукових співробітників, 14 нау -
кових співробітників, 10 молодших наукових співробітників. Станом на
01.01.2016 р. в Інституті працює 20 докторів та 61 кандидат наук.

Щодо здобуття співробітниками інституту наукових ступенів та вчених
звань, то у 2015 році було захищено 2 кандидатські дисертації: Худояр Л. В.
(спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і право-
вих учень); Губар К. А. (спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; істо-
рія політичних і правових учень).

Загалом протягом року в 4-х спеціалізованих вчених радах  Інституту було
захищено 58 кандидатських та 9 докторських дисертацій.

У 2015 р. в докторантурі та аспірантурі Інституту навчалася 101 особа, з
них на умовах бюджетного фінансування – 26 чол., за контрактами – 75 чол., з
них – 4 іноземні громадяни (Казахстан, Азербайджан, Палестина, Йорданія).

Протягом звітного року стипендію Президента України для молодих вче-
них отримували Козлюк Л. Г., Шумило М. М., Макарчук А. В.

К. політ. н. Кукуруз О. В. проходила стажування у Варшавському універ-
ситеті в межах Гранту ім. Кшиштофа Скубішевського.

В Інституті протягом 2015 р. пройшли переддипломну практику 62 випус-
кники Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 7 – Націо -
нального авіаційного університету.

Творчі досягнення співробітників Інституту були відзначені нагородами,
зокрема: академіка НАН України Шемшученка Ю. С. нагороджено відзнакою
Національної академії наук України «За підготовку наукових кадрів»; д.ю.н.,
професора Акуленка В. І. нагороджено відзнакою Національної академії наук
України «За професійні здобутки»; Батрина С. В. нагороджено Подякою голо-
ви Верховного Суду України Я. М. Романюка за сприяння утвердженню стан-
дартів правосуддя в Україні, Подякою голови Координаційної ради молодих
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юристів України при Міністерстві юстиції України А. Бутенко за підтримку та
сприяння реалізації молодіжних ініціатив у галузі права.

Лауреатом Премії ім. Ярослава Мудрого у номінації «За видатні заслуги в
галузі підготовки юридичних кадрів» стала Андрійко О. Ф. 

Таким чином у 2015 році  Інститут в цілому виконав поставлені перед ним
завдання. 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′язані
з недостатнім і несвоєчасним фінансуванням науково-дослідних робіт. Зокре -
ма, найболючішою проблемою є постійне недофінансування фонду оплати
праці та, відповідно, робота співробітників з неповним робочим днем, виму-
шена затримка службового росту і недостатнє матеріальне стимулювання.

З метою реалізації Угоди України про асоціацію з ЄС важливим є активіза-
ція теоретичних і прикладних розробок з юридичного прогнозування і пер-
спективного планування правотворення, подальший розвиток досліджень про-
блем гармонізації правової системи України і правової системи Європейського
Союзу, теорії державності в умовах глобалізації, модернізації і підвищення
ефективності системи державного управління в Україні в умовах проведення
соціально-економічної та адміністративної реформ, а також правових аспектів
децентралізації державного управління, державного регулювання та держав-
но-приватного партнерства у сфері економіки і зовнішньоекономічних відно-
син України в умовах сучасних світових фінансово-економічних процесів,
викликів та кризових явищ. 

Рішенням вченої ради Інституту було визначено, що у 2016 році необхідно
зосередити зусилля на наступному: запланувати напрями наукових досліджень
присвячених проблемам, пов’язаним з реалізацією Договору про асоціацію з
ЄС; захистом прав і свобод переміщених осіб; анексією АРК та агресією на
Сході України; відповідно до пріоритетних напрямів фундаментальних дослід-
жень Інституту поглибити наукові дослідження, пов’язані з конституційною,
адміністративно-територіальною та судовою реформами в Україні, а також
правовими аспектами європейської інтеграції; активізувати підготовку доктор-
ських і кандидатських дисертацій співробітниками Інституту; передбачити
виконання доручень органів державної влади і місцевого самоврядування
щодо розробки концепцій законодавчих актів, участі у підготовці законопро-
ектів та проектів інших документів і наукових експертних висновків; з метою
посилення зв’язку науки з практикою поглибити подальшу співпрацю з Вер -
ховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом
Мініст рів України та Міністерством  юстиції України, зокрема у контексті 
25-річчя проголошення незалежності України; актуалізувати діяльність мето-
дологічного семінару щодо аналізу політико-правових проблем на базі
Інституту; постійно вдосконалювати координацію фундаментальних правових
досліджень. Провести засідання Наукової ради НАН України з координації
фундаментальних правових досліджень; розширити міжнародне наукове спів-
робітництво, зокрема з науковими установами Білорусі, Польщі, Литви; при-
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скорити видання Енциклопедії  міжнародного права в 3-х томах; вжити заходів
щодо утворення Асоціації конституційного права на базі Інституту; продовжи-
ти розвиток фундаментальних наукових досліджень у рамках цільових ком-
плексних програм; провести урочисте засідання, присвячене 150 річчю від дня
народження другого президента ВУАН М.П. Василенка. Ініціювати видання
відповідної постанови Президії НАН України про вшанування пам’яті
академіка М.П. Василенка. Порушити питання про заснування музею історії
академічної юридичної науки; започаткувати видання «Електронної історико-
правової бібліотеки», здійснити кроки щодо представлення наукової продукції
інституту в цифровому вигляді у мережі Інтернет та через видання на елек-
тронних носіях; систематично напрацьовувати і затверджувати на вченій раді
правові позиції інституту з актуальних проблем, щодо яких постійно йдуть
запити: судова реформа, режим мов в Україні, «русинське питання» тощо;
здійснити заходи щодо розширення та постійного оновлення сайту Інституту
у мережі Інтернет, активізувати популяризацію видань Інституту в засобах
масової інформації та на електронних носіях.

О. В. КУКУРУЗ,
кандидат політичних наук

УКРАЇНСЬКІ ТА ПОЛЬСЬКІ НАУКОВЦІ
ПРО ГЕОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

ТА ЄВРОПЕЙСЬКУ БЕЗПЕКУ

24–27 листопада 2015 р. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України виступив одним із співорганізаторів VII Міжнародного науково-
го семінару пам’яті В’ячеслава Липинського. У рамках цього семінару було
організовано наукові заходи в Житомирському державному університеті імені
Івана Франка (м. Житомир) та Польській академії наук і мистецтв (м. Краків).

24 листопада 2015 р. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України разом з Польським науковим товариством у Житомирі,
Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Катинським
музеєм – відділ Музею Війська Польського провели у м. Житомирі конферен-
цію «Україна перед геополітичними викликами сьогодення». Традиційно
перед початком конференції біля Житомирського державного університету
імені Івана Франка відбулося покладання квітів до пам’ятної дошки
В’ячеслава Липинського. 

На відкритті конференції виступили: доктор політичних наук, професор,
заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України В. Горбатенко; кандидат історичних наук, співробітник Катинського
музею – відділу Музею Війська Польського Т. Щепанський; кандидат історич-
них наук, доцент, декан історичного факультету Житомирського державного
університету імені Івана Франка О. Жуковський; доктор політичних наук,
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доцент, голова МГО «Польське наукове товариство у Житомирі» С. Руд -
ницький. 

Потім науковці представили доповіді, які стосувалися причин і наслідків
збройного протистояння на сході України: сценарії російської експансії
(М. Розумний); аналіз воєнної політики сучасної України (В. Смолянюк);
модернізації України в контексті зовнішньої експансії 2014–2015 рр.
(В. Горбатенко). Частина доповідей стосувалася політики Росії, Польщі та
Угорщини щодо їх діаспор, особливо тих, які проживають на території
України: про «рускій мір» як складову політики неосталінізму
(Г. Стародубець); про польський досвід реалізації політики пам’яті щодо
співвітчизників за кордоном (А. Маркиш); про місце діаспори у геополітиці
Угорщини (Д. Морару). Історики привернули увагу до сучасних геополітичних
та демографічних загроз Заходу в контексті доктрини Фелікса Конечного
(1862–1949 рр.) (Т. Щепанський), геополітичних наслідків битви під
Конотопом 1659 р. (Ю. Кондратюк). Наприкінці відбулася дискусія щодо пору-
шених актуальних питань, особливо російських інтересів в Україні. Після
цього група українських науковців: В. Горбатенко, В. Смолянюк, М. Розумний,
В. Бортніков, С. Рудницький та О. Кукуруз вирушили до м. Кракова, щоб про-
довжити обговорення актуальних проблем для України та Європи з польськи-
ми науковцями.

26–27 листопада 2015 р. у Польській академії наук і мистецтв у м. Кракові
відбулася міжнародна конференція «Загрози, виклики, шанси європейської
безпеки». Її співорганізаторами виступили Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, Польське наукове товариство у Житомирі,
Польська академія наук і мистецтв та Педагогічний університет ім. Комісії
національної освіти у Кракові. Відкрив засідання доктор габілітований, про-
фесор Я. Махнік. Доктор політичних наук, професор В. Горбатенко вручив
«Почесний знак» Інституту держави і права ім. В. М. Корецького доктору габі-
літованому, професору, генеральному секретарю Польської академії наук і
мистецтв Є. Вирозумському та доктору габілітованому, професору І. Ставовій-
Кавці за тісну і конструктивну співпрацю, результатом якої є п’ять випусків
українсько-польського журналу «Studia Politologica Ukraino-Polona».
Упродовж двох днів українські та польські науковці обговорювали різноманіт-
ні проблеми європейської безпеки та шукали механізми підвищення її рівня.
Багато уваги було приділено ситуації в Україні. Українські науковці зосереди-
ли увагу учасників конференції на асиметричній стратегії як відповіді на
виклики європейській безпеці (В. Горбатенко), викликах демократії в Україні
(М. Розумний), демократичній трансформації в Україні (В. Бортніков), ситуа-
ції в Криму та на Донбасі (О. Брусиловська), моделі національної безпеки
України (В. Смолянюк), впливі суб’єктів публічної політики на безпеку дер-
жави (О. Кукуруз).

Польські науковці представили доповіді, що охоплювали майже всі мож-
ливі аспекти європейської безпеки, а саме: еволюцію спільної закордонної і
безпекової політики ЄС після набуття чинності Лісабонською угодою
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(Я. Венц); еволюцію російської політичної системи (Р. Бекер); східне розши-
рення ЄС в економічній перспективі (Я. Ткачинський); економічно-демогра-
фічну рівновагу як основний чинник, що зумовлює безпеку європейської під-
системи у глобальній системі (Є. Свєца); культуру безпеки в суспільстві інфор-
мації та знань (Г. Баторовська), мовні, релігійні, економічні і військові засоби
експансії Московської держави від XVI століття до анексії Криму 2014 р.
(В. Мокрий), демографічні проблеми Росії як загроза для безпеки держави
(О. Васюта); справу мореплавства через Балтійську протоку в польсько-радян-
ських і польсько-російських відносинах (А. Кастори); «сіру сферу» як резуль-
тат трансформації після розпаду радянського тоталітаризму (на прикладі
України) (М. Вавжонек); міграцію і біженців як актуальну проблему європей-
ської безпеки (Є. Боєнко-Іздебська); організацію албанських злочинних угру-
повань, задіяних у торгівлі людьми в Республіці Македонія і Північній Італії
(Р. Возніца); американську програму протиракетної оборони у Європі: полі-
тичні аспекти (М. Чайковський); наслідки для європейської і світової безпеки
змін клімату і розвитку ядерної енергетики (Т. Млинарський); тактичну ядер-
ну зброю в Європі (Р. Копець); ісламський радикалізм на Балканах у ситуації
розвитку Ісламської держави (Д. Вілк); неурядові організації як елемент сис-
теми національної безпеки у деяких європейських країнах (П. Вивял); почуття
відсутності політичної, суспільної, економічної безпеки у текстах польських
рок-гуртів після 1989 р. (Р. Каспшицький); українську кризу і політичну ситуа-
цію Сербії в Європі (Ю. Крупа).

Після кожних чотирьох-п’яти доповідей був запланований час на дискусію.
Науковці мали достатньо часу для того, аби поставити запитання доповідачам,
висловити свої міркування щодо виголошених наукових доповідей. Також у
рамках конференції відбувся круглий стіл експертів. Експертами виступили:
доктор габілітований, професор Е. Чомер з Краківської академії ім. А. Ф. Мо -
джевського, доктор габілітований, професор П. Міцкевич з Військово-морської
академії ім. Героїв Вестерплатте в Гдині, доктор габілітований Ю. Зайонц з
Варшавського університету, доктор габілітований, професор Р. Зємба з
Варшавського університету. Експерти зосередились на польській політиці
національної безпеки в міжнародному контексті, на проблемах в Україні та
напливі мігрантів до Європейського Союзу.

На закінчення доктор габілітований, професор І. Ставова-Кавка подякува-
ла всім учасникам конференції за змістовні доповіді, цікаві дискусії та закли-
кала до підготовки статей до чергового випуску українсько-польського журна-
лу «Studia Politologica Ukraino-Polona».
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В. П. ГОРБАТЕНКО,
доктор політичних наук

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ:
РОЗДУМИ І ПРОПОЗИЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВЦІВ

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України спільно з
Фондом ім. Кшиштофа Скубішевского (Республіка Польща) у червні 2015 р.
провів два наукові заходи. 25 червня 2015 р. відбулася міжнародна науково-
практична конференція «Конституція і виборчий процес в Україні» (до 19-ї
річниці Конституції України). До її організації долучилися Конституційний
Суд України, Київський університет права НАН України та юридична фірма
«Салком». 26 червня 2015 р. за ініціативою відділу правових проблем політо-
логії Інституту в рамках планової теми був проведений круглий стіл
«Політичні партії і вибори в Україні». Співорганізаторами виступили Фонд
ім. Кшиштофа Скубішевского та юридична фірма «Салком».

За підтримки Фонду ім. Кшиштофа Скубішевского до Інституту держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України прибула група польських юристів
та політологів: заступник голови Фонду ім. Кшиштофа Скубішевского, кан-
дидат наук з інформатики, міжнародний спостерігач на виборах в Україні у
2004, 2012, 2014 рр. (двічі від ОБСЄ) Марцін Скубішевскі; екс-голова
Конституційного трибуналу Республіки Польща, проректор Університету
Лазарскєго (Варшава) Єжи Стемпєнь; керівник Центру міжнародної безпеки
і стратегічних досліджень Інституту політичних досліджень Польської ака-
демії наук, член Національної ради розвитку при Президентові Республіки
Польща, доктор соціологічних наук, професор Антоні З. Каміньскі; науковий
працівник Інституту гуманітарних і суспільних наук Університету
«Вроцлавська політехніка», доктор політичних наук Здзіслав Ілскі; голова
Центру європейського співробітництва, керівник Фонду Інституту грома-
дянських досліджень, керівник виборчого штабу кандидата у президенти
Республіки Польща Павла Кукіза (2015 р.) Патрик Галачкєвіч. Колеги розпові-
ли про польський досвід становлення конституційного ладу, місцевого само-
врядування та виборчої системи. Вважаємо за доцільне навести основні тези
їхніх доповідей.

Марцін Скубішевскі
Положення про зміну конституційного ладу, що діють у Польщі і багатьох

країнах Європи, пов’язані з двома проблемами. 
По-перше, надто жорсткі правила зміни конституції, особливо вимога

ухвалення парламентом зміни конституції більшістю у 2/3 голосів, неприпус-
тимі в умовах демократії (принаймні у певних ситуаціях), оскільки серйозно
ускладнюють прийняття важливих рішень демократичним шляхом. Зміни
положень конституції, що стосуються способу обрання парламенту, ілюстру-
ють цю проблему особливо виразно: в умовах таких змін з’являється конфлікт
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інтересів, зокрема, виникають побоювання, що, голосуючи за дані зміни,
члени парламенту не будуть правильно виконувати приписані їм функції реп-
резентантів народу.

По-друге, нелогічною є відсутність можливості ухвалення зміни конститу-
ції в рамках процесу прийняття рішення про ратифікацію трактату про приєд-
нання до Європейського Союзу або (у випадку держави, яка вже належить до
ЄС) трактату, що реформує Європейський Союз (такого як Маастрихтська
угода 1992 р. чи Лісабонська угода 2007 р.). У багатьох випадках ухвалення
такого роду трактату пов’язане з необхідністю зміни конституції.

Вирішення описаних вище проблем можливе за зміни конституційного
ладу шляхом референдуму. Така можливість існує і широко практикується в
Швейцарії. Вона існує також у Франції, хоча у цій країні вона зумовлена обме-
женнями і є суперечливою. Зміна конституції шляхом референдуму неможли-
ва у Польщі – відсутність такої можливості не випливає з тексту польської кон-
ституції, відповідні положення якої є неоднозначними; вона виникає з інтер-
претації конституції, що функціонує у фаховій літературі. Ця інтерпретація не
є демократичною: автори, які вважають її правильною, спираються на аналіз
окремих положень конституції, але не замислюються на тему природи демо-
кратії, не задаються питанням, чи відсутність можливості зміни конституції
шляхом референдуму узгоджується з основними принципами демократії. 

Конституційний Суд України допускає ухвалення нової конституції шля-
хом референдуму за народною ініціативою (рішення від 5 жовтня 2005 р. і від
16 квітня 2008 р.). Розуміння суду, що веде до такого висновку, має демокра-
тичний характер: воно спирається не лише на текст Конституції, а й на мірку-
вання Суду, що стосуються природи демократії. Згадувані тут рішення
Конституційного Суду України повинні, з огляду на свою високу інтелекту-
альну вартість, бути прикладом для наслідування іншими європейськими дер-
жавами.

На жаль, значення референдуму, так сильно підкреслене Конституційним
Судом України, не знайшло підтримки в Комітеті з питань правової політики
та правосуддя Верховної Ради: він рекомендував Раді роботу над законопроек-
том, який унеможливить проведення референдумів в Україні.

Процедура зміни Конституції, дозволена рішеннями Конституційного Суду
України, спирається на народну ініціативу, підтриману трьома мільйонами
громадян. На практиці таку ініціативу дуже важко реалізувати, тому ухвален-
ня змін до Конституції, які будуть потрібні для реформування України і її всту-
пу до Європейського Союзу, може виявитися дуже важким. Тому доцільним
було б впровадження до Конституції України положень, які допускають зміни
конституції без народної ініціативи. З іншого боку, доцільним було б змен-
шення кількості громадян, яка вимагається для підтримки народної ініціативи.

Єжи Стемпєнь
I. Відбудова місцевого самоврядування в Польщі розпочалася у 1989 р.,

безпосередньо після переломних виборів 4 червня. Ініціатором законодавчого
процесу виступив Сенат, обраний у результаті вільних виборів, у якому 99%
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місць дісталося табору «Солідарності». Це однозначно спростило проведення
роботи у парламенті. Робота над новою концепцією місцевої влади інтенсифі-
кувалася після формування уряду Тадеуша Мазовецького 12 вересня 1989 р.

Усю діяльність було розподілено між урядом і Сенатом. Основна законо-
давча робота з новелізації конституції, підготовки законів про місцеве само-
врядування, про вибори до рад ґмін і про працівників місцевих органів була
здійснена у Сенаті; палата закінчила роботу 19 січня 1990 р. ухваленням від-
повідних законопроектів. Натомість уряд опрацьовував законопроект про
поділ завдань та компетенції між урядом і місцевим самоврядуванням, закон
про територіальні органи загальної (урядової) адміністрації і закон про фінан-
си місцевого самоврядування.

Новелізація конституції і ухвалення найважливіших законів про місцеве
самоврядування відбулися у так званому «контрактному Сеймі» 8 березня
1990 р., а вже 27 травня 1990 р. було проведено під контролем Ради Європи
перші демократичні і вільні вибори до рад ґмін. 

Другий етап реформи самоврядування, що стосувався створення самовряд-
них повітів і воєводств, було проведено в 1998 р., тобто через вісім років після
проведення реформи ґмін.

Як основні положення реформи, так і її реалізація були безпосередньо
пов’язані з Європейською хартією місцевого самоврядування, ухваленою
Радою Європи як конвенції в 1985 р. 

1. Усі ґміни і міста (їх у Польщі налічується близько 2500) стали спільно-
тами мешканців, які отримали статус юридичної особи. 

2. У власність ґмін уже у 1990 р. було передано все дотеперішнє майно дер-
жавної скарбниці, що слугувало задоволенню потреб мешканців. 

3. Кожна ґміна має власний бюджет, окремий від державного бюджету. 
4. Самостійність ґмін захищається у судовому порядку, державний нагляд

обмежено до перевірки діяльності ґмін на їх згідність з правом, оскільки змі-
стовну оцінку їх діяльності здійснюють виборці. 

5. Всі конфлікти у цій галузі вирішуються адміністративними судами.
6. Ґміни можуть ухвалювати місцеві закони, що стосуються порядку; вони

ухвалюють також місцеві плани благоустрою території.
7. Мешканці ґмін можуть вирішувати важливі справи, що належать до ком-

петенції ґміни, шляхом референдуму; вони можуть також висловлювати на
референдумах свою думку з інших важливих справ. 

8. Завдання, що реалізують ґміни, поділяються на законодавчо окреслені
власні завдання і завдання, що за законодавством доручені державною адмі-
ністрацією. Державна адміністрація може також довіряти виконання певних
завдань ґмінам на основі окремо підписаних з ними порозумінь.

9. Джерелами доходів ґміни є місцеві податки і часткові надходження з дер-
жавних податків, що доповнюються субвенціями і дотаціями на конкретні зав-
дання.

10. Ґміни можуть створювати цільові спілки ґмін, а також входити до між-
народних організацій. Частим є так зване споріднення польських ґмін з ґміна-
ми різних держав.
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Успіх реформи на ґмінному рівні, який був загальнопомітним уже через рік
існування нової системи (загальновизнаним є факт, що реформа місцевого
самоврядування була найкращою реформою в умовах польської трансформа-
ції), уможливив швидку підготовку наступних етапів децентралізації. Успіх
цієї реформи був спричинений між іншим черговістю подій: спочатку було
ухвалено всі найважливіші закони про місцеве самоврядування, а потім відбу-
лися вибори. Нові депутати зразу почали функціонувати в нових юридично-
фінансових умовах.

II. Ради ґмін наразі обираються в одномандатних округах за умови, що
міста з правами повітів (їх є 65), ради повітів (315) і воєводські ради (16) оби-
раються за пропорційною системою. З 2002 р. війти, бургомістри і мери міст
обираються шляхом прямих виборів. Ця виборча система небезпечно маргіна-
лізувала ради ґмін, призводячи у багатьох випадках до зміцнення явища непо-
тизму.

Незважаючи на більш ніж двадцятирічну практику використання пропор-
ційної виборчої системи, багато польських експертів переконані, що механізм
цих виборів для переважної більшості суспільства незрозумілий. Це призво-
дить до послаблення зв’язків депутатів з виборцями, які переконані, що голо-
сують за конкретних кандидатів, вказаних у партійних списках. Але це правда
лише наполовину – в дійсності зазначення кандидата рівнозначне зазначенню
списку (партії). В одномандатному окрузі виграє кандидат більшості.
Ідентифікація виборців з обраними депутатами є однозначно більшою, ніж у
випадку пропорційних виборів, що відбуваються у великих багатомандатних
округах. У цьому випадку ймовірність перемоги у виборах вказаного кандида-
та є набагато меншою. В останні роки спостерігається відхід від пропорційної
системи. Одномандатні округи використовуються останні чотири роки у вибо-
рах до Сенату.

Антоні З. Каміньскі
Побудова держави на принципах ліберально-конституційного устрою,

якщо це не випливає зі змін, що відбуваються у самому суспільстві, є важким
завданням, особливо тоді, коли це має проходити у посткомуністичних умовах,
тобто після розпаду системи, що спиралася на принципи, діаметрально проти-
лежні ліберально-демократичним цінностям: державна власність замість при-
ватної; безапеляційне правління замість правління права; диктатура замість
демократії; колективізм і пасивний послух наказам замість акценту на ініціа-
тиву і підприємливість особистості. Конституціоналізм передбачає обмеження
компетенції держави і здатність суспільства до самоорганізації; комунізм –
необмежені компетенції держави і атомізацію суспільства.

Конституція має три виміри, з яких лише один, технічний, має суто право-
вий характер. Насамперед, конституція є зібранням стратегічних рішень, що
стосуються основ суспільно-політичного устрою. Їм повинні допомагати зна-
ряддя дієвого виконання прийнятих принципів – без них конституція існує
тільки на папері. Врешті, вона створює націю як політичну спільноту – висту-
пає суспільним договором щодо нормативних принципів, які окреслюють
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характер правління і критерії конкуренції за владу та привілеї. І в цьому остан-
ньому сенсі це також вибір політичної культури.

Стійкість конституційного ладу залежить від того, наскільки дієво він
обмежує ставки політичних війн і мінімізує перехідні, часткові вигоди.
Конституція повинна бути безсторонньою – якщо вона слугує лише доміную-
чим зараз інтересам, вона існує так довго, як довго вони можуть утримувати
існуючі переваги. Ключем до успіху є властиве демократії використання «кон-
ституційного моменту», коли головні часткові інтереси не встигли ще пере-
групуватися так, щоб нав’язати суспільству шкідливі для його розвитку пра-
вила гри.

Найважливішим рішенням при побудові концепції конституційного ладу є
вибір форми правління (парламентської, президентської чи напівпрезидент-
ської) і рішення стосовно виборчої системи. Сильна президентська влада в
умовах слабо інтегрованого суспільства і розпорошеної парламентарної реп-
резентації породжує авторитарні тенденції. Парламентська форма правління
меншою мірою ризикує підпасти під дію таких тенденцій. З міжнародних
порівняльних досліджень щодо стабільності державного устрою постає, що
найменш стабільним є поєднання президентської форми правління з пропор-
ційними виборами до парламенту.

Існують різні варіанти виборчих систем до парламенту. Кожен з них має
свої переваги і недоліки. Пропорційна виборча система (пропорційні вибори,
багатомандатні виборчі округи) була прийнята частиною європейських держав
більше ста років тому. Причиною були побоювання виборчої перемоги соціа-
лістичних партій. До того часу депутати парламенту всюди обиралися біль-
шістю голосів у одномандатних округах. Вважається, що так само, як пропор-
ційна виборча система забезпечує пропорційність, так і мажоритарна система
дає змогу краще контролювати існуючу систему правління і робить його більш
ефективним.

Потрібно, однак, пам’ятати, що в умовах слабкості судової системи і коруп-
ції державної адміністрації кожна виборча система легко стає знаряддям мані-
пуляцій, i жодна з них не забезпечує реалізації основних стандартів демокра-
тичної правової держави.

Здзіслав Ілскі
1. Україна має обмежений досвід створення виборчого права, що виникає з

власної державності. Має натомість багаторічний і різнорідний досвід у галу-
зі використання і творення виборчого права, який був набутий у процесі вклю-
чення українців у парламентське життя багатьох держав, таких як Польща,
Австро-Угорщина, Радянський Союз, а також набутий у спробах створення
самостійної української держави. У рамках цього досвіду містився також пев-
ний погляд на виборчу систему.

2. Протягом майже 140 останніх років, існуючи у різних державах, україн-
ці переважно мали справу з мажоритарною виборчою системою, яка реалізо-
вувалася у одномандатних виборчих округах. Таким чином обиралися депута-
ти до Крайового сейму у Львові в 1861-1913 рр. і депутати до віденської
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Державної ради у 1873-1901 рр. Так формувалася також Верховна Рада СРСР
і Верховна Рада УРСР у 1937-1990 рр.

3. Українці мали різне сприйняття виборчих систем у СРСР і за монархії
Габсбургів. Вони скептично сприймали мажоритарну виборчу систему часів
СРСР. Натомість мажоритарна система, що застосовувалася в одномандатних
округах в Австро-Угорщині, ними сприймалася і високо цінувалася. Ця систе-
ма була простою, зрозумілою і надавала можливості захисту суспільних інтер-
есів; вона стала важливим чинником української політичної культури.

4. Вже на початку XX ст. українці стикалися з ідеєю пропорційних виборів.
Спочатку, обираючи в Австро-Угорщині депутатів до віденського парламенту
в двомандатних округах, вони підходили до неї критично. Українці сприйняли
пропорційність виборів у рамках створення власної держави після Першої сві-
тової війни, а у II Речі Посполитій у процесі парламентської діяльності стали
навіть захисниками пропорційної виборчої системи. На це вплинуло головним
чином сприйняття пропорційної виборчої системи як такої, що захищає інте -
реси українців у Польщі, і побоювання, що кардинальні або навіть коригу-
вальні зміни погіршать політичну ситуацію українців у Польщі.

Н. М. ПАРХОМЕНКО, 
доктор юридичних наук

НОВИЙ СТАТУТ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Самоврядна діяльність Національної академії наук України визначається її
Статутом. Тривалий час у цій галузі діяв Статут НАН України, затверджений
5 квітня 2002 р. Було зроблено кілька спроб його модернізації, але вистояв до
2016 р. Істотні зрушення у цій справі були обумовлені прийняттям наприкінці
2015 р. нового Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Він заклав принципово нові можливості для перебудови організації наукових
досліджень на основі загальновизнаних європейських стандартів, істотно
удосконалив відносини між державою і наукою. 

Разом з тим, Законом передбачені і принципові положення, що стосуються
демократизації внутрішнього життя НАН України, удосконалення її самовряд-
них засад. Ці засади були покладені в основу робіт по оновленню академічно-
го Статуту. 

З цією метою Президія НАН України утворила спеціальну комісію під
головуванням Президента НАН України, академіка Б. Є. Патона. До її складу
увійшли відомі вчені, в тому числі і директор Інституту держави і права НАН
України, академік Ю. С. Шемшученко, а у складі робочої групи комісії пра-
цювали науковці Інституту В. П. Нагребельний і В. І. Олещенко.

Підготовлений комісією проект Статуту НАН України був розміщений на
сайті Академії і розісланий до академічних інститутів і відповідним фахівцям.
Їх пропозиції допомогли поліпшити структуру і зміст проекту. Він був схвале-
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ний відділеннями Академії та її Президією і винесений на розгляд квітневих
2016 р. Загальних зборів НАН України. 

На зборах з доповіддю про проект Статуту виступив заступник голови
Комісії, академік В. Л. Богданов. Він охарактеризував проект в цілому і зупи-
нився на його основних положеннях. Потім виступили академіки
Ю. С. Шемшученко, В. П. Кухар та ін.

Директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
академік Ю. С. Шемшученко, зокрема, відзначив: «Як член Комісії з підготов-
ки проекту Статуту НАН України і правознавець з великим стажем можу під-
твердити, що поданий на обговорення Загальних зборів проект Статуту підго-
товлений в цілому на належному якісному рівні і у випадку його прийняття
сприятиме розвиткові самоврядних засад управління Академії. Він синхроні-
зований із нещодавно прийнятим у новій редакції Законом України «Про
наукову і науково-технічну діяльність».

У цьому зв’язку зупинюся на наступних принципових положеннях даного
проекту. По-перше, цим проектом з урахуванням Закону «Про наукову і науко-
во-технічну діяльність» уточнено правовий статус НАН України. Академія є
«вищою науковою самоврядною організацією України, що заснована на дер-
жавній власності».

По-друге, розширено перелік основних завдань і напрямків діяльності
Академії. При цьому йдеться не тільки про фундаментальні і прикладні науко-
ві дослідження, що само собою зрозуміло, а й про освітянську діяльність. У
проекті Статуту фактично вперше на статутному рівні визначені шляхи інтег-
рації наукового потенціалу Академії та навчальних закладів. Знайшло закріп-
лення і положення про те, що Академія та її наукові установи засновують
навчальні заклади для підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівня-
ми, в тому числі магістра і доктора філософії. 

По-третє, деталізовано ряд положень Статуту НАН України 2002 р, що
стосуються структури і кадрового складу Академії, більш повно визначено
повноваження відділів, секцій, регіональних наукових центрів Академії тощо.
Деталізовано правовий статус академічних науково-дослідних інститутів та
інших наукових установ. Оновлений порядок обрання керівника наукової уста-
нови. Він має обиратися на конкурсних засадах на зборах колективу наукових
працівників установи, а потім – загальними зборами відділення і призначаєть-
ся на посаду Президією НАН України строком на 5 років з правом переобран-
ня, але не більше одного разу.

По-четверте, демократизовано форми управлінської діяльності, зокрема
Загальних зборів як найвищого органу самоврядування Академії. Перед -
бачено, зокрема, що участь з правом ухвального голосу у сесіях Загальних збо-
рів братимуть не тільки дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАН
України, а й делеговані трудовими колективами академічних наукових установ
особи, у кількості, що становить не менше половини кількості дійсних членів
(академіків) та членів-кореспондентів, які беруть участь у сесії.

По-п’яте, проектом Статуту усунуто прогалини, що стосуються порядку
обрання президента та інших членів Президії НАН України, уточнено їхні
повноваження по управлінню Академією. 
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По-шосте, деталізовано вимоги до дійсних членів (академіків) і членів-
кореспондентів НАН України. За проектом дійсними членами (академіками)
обираються члени-кореспонденти, які «створили визнані вітчизняною та сві-
товою науковою спільнотою наукові школи і проводять активну науково-гро-
мадську діяльність».

Розширено також обов’язки дійсних членів (академіків) і членів-кореспон-
дентів. Вони, зокрема, зобов’язані «особистим прикладом сприяти підвищен-
ню престижу наукової діяльності та авторитету Національної академії наук
України».

По-сьоме, на особливу увагу заслуговують норми проекту Статуту, що сто-
суються фінансово-економічної основи діяльності Академії. Йдеться, зокрема,
про те, що: Академія є головним розпорядником бюджетних коштів; наукові
установи Академії можуть самостійно розпоряджатися доходами, одержаними
від надання дозволених законодавством платних послуг і, що ці кошти не
можуть бути вилучені у дохід держави; ці ж установи можуть відкривати
поточні рахунки в установах банків державного сектору тощо.

Таким чином, даний проект Статуту є більш досконалою нормативною
основою для поліпшення структури і діяльності Академії. Але слід мати на
увазі, що це тільки один бік справи. Другий полягає у ставленні держави до
науки, яке викликає здивування. Як тут не згадати, що за майже 25 років дії
Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» жодного разу бюджетні
витрати на науку не наближалися до встановленого нормативу (1,7 відсотка від
ВВП). Виходить, що: «суворість наших законів компенсується їхнім невико-
нанням». 

Оновлений Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність» передбачає
довести рівень витрат на науку до трьох відсотків від ВВП у 2025 р. Цього
вимагають європейські стандарти. Але, по-перше, цей строк надто розтягну-
тий, а, по-друге, хто може повірити, що так станеться в сучасних умовах.

Зазначу і те, що правовому статусові Академії у Законі «Про наукову і
науково-технічну діяльність» присвячено фактично тільки одну статтю – 17.
Саме ж існування Академії час від часу знаходиться під загрозою. У цьому
контексті не знімається з порядку денного і питання про розробку і прийняття
Закону «Про Національну академію наук України». 

Запропонований проект Статуту НАН України, звичайно, не у всьому
досконалий. Але він відкриває нові нормативні можливості для нашого вижи-
вання у складних умовах сьогодення. То ж давайте проголосуємо за проект і
зробимо його законом нашого академічного життя.

Більшість виступаючих підтримали проект: за нього проголосували майже
всі учасники Загальних зборів. Оновлений Статут вступить у силу після його
реєстрації Міністерством юстиції України. 

Статут є важливим кроком у підвищенні ефективності наукових дослід-
жень. Це стосується усіх галузей науки, в тому числі і юридичної. Цей Статут
сприятиме розвиткові самоврядних засад діяльності НАН України.
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О. О. МАЛИШЕВ,
кандидат юридичних наук

ЮВІЛЕЙ АКАДЕМІКА М. П. ВАСИЛЕНКА

19 лютого 2016 р. у Великому конференц-залі Національної академії
наук України відбулися урочисті Загальні збори академічної Секції суспільних
і гуманітарних наук. Нагодою для цього заходу стало 150-річчя від дня народ-
ження видатного українського історика і правознавця, громадського та дер-
жавного діяча, другого президента Всеукраїнської академії наук, репресовано-
го й викресленого з нашої історії за радянських часів, – академіка Миколи
Прокоповича Василенка (1866–1935 рр.). Слід відзначити, що для відроджен-
ня пам’яті про академіка та повернення до наукового обігу його творчого обігу
вже зроблено доволі багато. Ще 1991 р. вдалося домогтися його юридичної
реабілітації. Історики і юристи наполегливо вивчають біографію та наукові
праці М. П. Василенка. Варто у цьому контексті відзначити коментоване ака-
демічне тритомне видання вибраних творів М. П. Василенка, що побачило світ
у 2006–2008 рр. Іменем вченого названо вулицю в Києві, на ряді будинків, де
жив, навчався або працював учений, встановлено пам’ятні дошки.

З вітальним словом від президента НАН України академіка Б. Є. Патона до
учасників зібрання звернувся голова секції – віце-президент НАН України ака-
демік С. І. Пирожков. Згодом у своєму вступному слові він наголосив на вирі-
шальності внеску М. П. Василенка у розбудову української науки, особливо в
буремні 20-ті та 30-ті роки. Директор Інституту держави і права ім. В. М. Ко -
рецького НАН України академік Ю. С. Шемшученко у науковій доповіді тор-
кнувся ряду питань життєвого шляху ювіляра та його творчої спадщини.
Микола Прокопович, перебуваючи у 1918 р. на посаді Міністра освіти і мис-
тецтв в уряді П. П. Скоропадського, став як основним ідейним натхненником,
так і безпосереднім практичним організатором створення Української академії
наук. Згодом в останні роки життя йому судилося спостерігати нищення ака-
демічної науки на тлі становлення сталінського тоталітарного режиму.
Доповідач відзначив наукові заслуги М. П. Василенка у царині історії україн-
ського права, доведенні його самобутності й самостійності розвитку.
Відповідну тезу було розвинуто в доповіді іншого співробітника Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України – професора І. Б. Усенка,
який підкреслив, що М. П. Василенко зробив вирішальний внесок у визначен-
ня предмету досліджень історії українського права, формування вимог до
таких досліджень, усвідомлення української історико-правової науки як юри-
дичної. Він був одним з перших дослідників історії українського права та
сформував наукову школу, яка об’єднувалася відповідним науковим світогля-
дом та дослідницькими парадигмами. Академіка також можна вважати фунда-
тором наукознавчих досліджень з історії вивчення українського права, одним
із основоположників таких наукових напрямів, як юридична біографістика,
юридична історіографія, юридична археографія і юридичне джерелознавство.
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Представник Інституту історії України НАН України доктор історичних
наук, професор В. Ф. Верстюк зупинився на окремих аспектах урядової діяль-
ності М. П. Василенка у 1918 р. Директор Інституту археографії і джерелоз-
навства ім. М. С. Грушевського НАН України доктор історичних наук
Г. В. Папакін звернувся до археографічної складової творчої спадщини акаде-
міка. Серед іншого було відзначено його титанічну роботу з публікації так зва-
них Генеральних слідств про маєтності українських полків 1729–1730 рр.
Ректор Київського університету права НАН України професор Ю. Л. Бо -
шицький присвятив свою доповідь педагогічній діяльності Миколи
Прокоповича, а також запланованим заходам із вшанування пам’яті
М. П. Василенка в Київському університеті права і його філіях. Про наукові
зв’язки академіка з Науковим товариством ім. Шевченка у Львові розповів
львівський науковець – кандидат юридичних наук, доцент Т. Г. Андрусяк. На
завершення було заслухано доповідь кандидата юридичних наук, доцента
Л. В. Міхневич з Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана.
Дослідниця проаналізувала викладацьку діяльність академіка у Київському
інституті народного господарства в 1920–1924 рр. 

Присутнім було також продемонстровано підготовлений молодими вчени-
ми Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України короткий
відеофільм про життя і творчість академіка М. П. Василенка. Творці фільму
спеціально відвідали малу батьківщину академіка – с. Есмань (нині –
с. Червоне Глухівського району Сумської області) та інші пам’ятні місця. 

У підсумку були ухвалені пропозиції зборів, серед яких продовження
досліджень творчого доробку М. П. Василенка, створення його електронного
архіву, відкриття меморіальних дощок на київських будинках, де жив академік,
тощо. Підкреслювалося, що актуальним є не лише увічнення постаті науковця,
а й продовження започаткованих або задуманих ним справ, як у царині вивчен-
ня історії українського права, так і загалом у питанні збереження й розбудови
академічної науки в Україні, що у світлі цьогорічного катастрофічного скоро-
чення державного фінансування наукових досліджень видається напрочуд
актуальним.

М. М. ШУМИЛО,
кандидат юридичних наук

VI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ»

ДО 145-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА ВУАН С. ДНІСТРЯНСЬКОГО

26 листопада 2015 р. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція
“Юридичні факти в системі правового регулювання”, присвячена пам’яті
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видатного вченого-цивіліста та конституціоналіста, одного із засновників
Українського вільного університету в Празі – академіка ВУАН Станіслава
Дністрянського. Конференція організована та проведена Радою молодих вче-
них Інституту.

У роботі конференції взяли участь представники української юридичної
науки, провідних наукових шкіл, серед яких: науковці Національного юридич-
ного університету ім. Ярослава Мудрого (С. Сільченко, О. Явор), Національ -
ного університету “Одеська юридична академія” (Г. Чанишева, К. Бориченко
та ін.), юридичних факультетів Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка (С. Венедиктов, І. Ізарова та ін.), Львівського національ-
ного університету ім. Івана Франка (І. Якубівський, С. Синчук, В. Бурак),
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
(Н. Гетьманцева), Національного університету “Києво-Могилянська академія”
(Р. Ханик-Посполітак) та багато інших. З доповіддю на конференції виступив
суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ Олег Ткачук. Організатори конференції дотримуються традицій
міждисциплінарності та залученням дослідників інших гуманітарних наук,
тому із доповідями також виступили історик Т. Боряк та соціолог К. Олещук.
Окрім українських вчених у конференції взяли участь іноземні гості, серед
яких учені з Польщі: Ярослав Ніесьоловські, Бартош Шольц-Нартовські та ін.
(Гданський університет), Алєксандра Влосінська (Познаньський університет
ім. Адама Міцкевича); Литви – Дайва Петрілайте (Вільнюський університет);
Естонії – Гаабріель Тавітс (Тартуський університет); Молдови – Олег Хала -
буденко (Міжнародний вільний університет Молдови); Білорусі – Кирило
Томашевський (Міжнародний університет “МІТСО”); Росії – Нікіта Лютов
(Московський юридичний університет ім. О.Е. Кутафіна), Дмитро Абушенко,
Володимир Ярков (Уральський юридичний університет). До дня проведення
конференції видано збірник наукових праць учасників, до якого увійшли понад
100 тез. У збірнику також розміщено проект Конституції ЗУНР, який розробив
професор С. Дністрянський, а також список його опублікованих праць.

З привітальним словом до учасників звернувся директор Інституту
Ю. С. Шемшученко, який наголосив на важливості проведення науково-пра-
вових конференцій та окремо зупинився на актуальній темі, яка має як теоре-
тичні, так і практичні проблеми. Привітав учасників конференції і голова Ради
молодих вчених Інституту М. Шумило, подякувавши учасникам за особисту
участь, та звернув увагу, що такі конференції є чудовим майданчиком для спіл-
кування та обміном думками молодих учених та досвідчених науковців.
Робочими мовами конференції були: українська, польська, російська та англій-
ська.

Традицій но з першою науковою доповіддю виступив професор І. Усенко
на тему: “Станіслав Северинович Дністрянський: нотатки до 145-річчя від дня
народження”, у якій окреслив життєвий та науковий шлях відомого вченого.
Про документальну спадщину С. Дністрянського як складову еміграційної
архівної україніки (Празький архів) доповіла Т. Боряк.
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Друга частина конференції була присвячена теоретичним та практичним
проблемам юридичних фактів. Одними із перших доповідачів були іноземні
гості. Я. Ніесьоловські виступив з доповіддю “Leges imperfektae як спеціаль-
ний метод правового регулювання”, А. Влосінська виступила з темою:
“Гармонізація цивільного судочинства в ЄС: роздуми про польський досвід”.
У контексті цивільного процесу цікавою була доповідь Д. Абушенка на тему:
“Провотворчі рішення суду як юридичний факт: деякі питання ретроспектив-
ного та перспективного ефекту”. Представник Молдови спинився на питанні
“Приватноправових актів, фактів та юридичних конструкцій”.

Серед українських науковців необхідно виокремити доповіді:
І. Якубівського “Створення результату творчої діяльності як юридичний факт”,
Р. Посполітак “Судовий збір як юридичний факт у цивільному процесі”,
О. Явор “Юридичні факти в сімейному праві: теоретико-прикладний аспект”,
Л. Гаращенко “Моббінг у європейського законодавстві”, Н. Оніщенко
“Соціальна політика: від доктринальної ідеї до практичної реалізації”,
Н. Пархоменко “Громадські ради як форми взаємодії громадянського суспіль-
ства і органів державної влади в Україні на сучасному етапі”, Н. Хуторян
“Пряма дійсна шкода як юридичний факт у трудовому праві”, І. Ізарової
“Транскордонний елемент як різновид юридичного факту в цивільному проце-
сі ЄС”, Я. Сімутіної “Деякі особливості юридичних фактів у трудовому праві
України”, В. Кубальського “Поняття злочинів проти основ державного сувере-
нітету”, С. Вишновецької “Роль строків у механізмі припинення трудових пра-
вовідносин”, С. Венедіктова “Щодо особливостей джерел британського трудо-
вого права” та ін.

Серед молодих учених відзначено доповідь аспіранта кафедри цивільно-
правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного уні-
верситету ім. В. Н. Каразіна – Кирила Воронова на тему: “Співвідношення
принципів “компетенції-компетенції” та автономності арбітражної угоди в
міжнародному комерційному арбітражі”.

Л. В. ХУДОЯР,
кандидат юридичних наук

ХХХІII МІЖНАРОДНА ІСТОРИКО-ПРАВОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНІ СВОБОДИ: 

ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
(ДО 800-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ХАРТІЇ ВОЛЬНОСТЕЙ)»

18–20 вересня 2015 р. у селі Коблеве Миколаївської області відбулася друга
за цей рік і двадцять третя від часу створення Міжнародної асоціації істориків
права, історико-правова конференція. Присвячена вона була 800-річчю
Великої Хартії вольностей, яка не зважаючи на поважний вік і досі залиша-
ється однією з найяскравіших пам’яток світового права. Тема конференції спо-
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нукала її учасників не лише згадати історію створення та положення Хартії, а
й розглянути наслідки впливу основоположних ідей Хартії на розвиток пра-
восвідомості народів Європи та формування концепції основних прав і свобод
людини в сучасному європейському праві. Співорганізаторами конференції
поряд з МАІП виступили Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України та Секція історії держави і права наукової ради НАН України з коор-
динації фундаментальних правових досліджень.

Перший робочий день конференції (18 вересня) розпочався доповіддю про-
фесора кафедри загальноправових дисциплін Харківського національного уні-
верситету внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора
В. Є. Кириченка. Його виступ на тему «Велика хартія вольностей – міф чи
право – погляд з континенту» містив нові неординарні висновки стосовно
реального значення Хартії для розвитку британської та континентальних пра-
вових систем і викликав жваву дискусію. Зацікавила присутніх також доповідь
дніпропетровського історика права кандидата юридичних наук
В. М. Малишка «Велика хартія вольностей 1215 року і становлення консти-
туційного права у США». Цікаві та актуальні для розуміння сучасних право-
вих процесів думки щодо ідеї еволюції прав людини та значення Великої хар-
тії вольностей для життя сучасного суспільства запропонував для обговорення
доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень
Львівського національного університету імені Івана Франка А. Ф. Коваль.
А відомий фахівець з історії правничої думки, доцент цієї ж кафедри
Т. Г. Андрусяк порушив глибинні питання про витоки ідеї прав людини. Не -
змінний президент МАІП член-кореспондент НАПрН України О. Н. Ярмиш
зосередився на проблемі утвердження та забезпечення прав людини і осново-
положних свобод в сучасній Україні. Питанню прав дитини в контексті фор-
мування сучасної концепції прав людини присвятила свою доповідь професор
кафедри теорії держави та права Національного університету «Одеська юри-
дична академія», доктор юридичних наук Н. М. Крестовська. Перший віце-
президент МАІП професор І. Б. Усенко у своїй доповіді закликав присутніх
замислитись над значенням нині майже забутої, але важливої в контексті
подальшого розвитку ідей прав людини на пострадянському просторі пам’ят-
ки радянського конституціоналізму – Декларації прав людини 1991 року.

Також упродовж першого дня конференції було заслухано і обговорено
доповіді професора кафедри історії держави, права та політико-правових
учень Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора
юридичних наук, професора І. Й Бойка «Причини поразки національно-
визвольної боротьби українського народу за свою державну незалежність
(1917–1932 рр.)» та доцента кафедри юридичних дисциплін Навчально-науко-
вого інституту права та масових комунікацій Харківського національного уні-
верситету внутрішніх справ, кандидата юридичних наук, доцента
Л. О. Зайцева «Радянське конституційне право на працю в умовах війни та
воєнного стану (1939–1946 рр.)». 

Другий день конференції відкрили виступи, які безпосередньо стосувалися
проблематики прав людини у застосування норм кримінального права і проце-
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су та пенітенціарного права. Це насамперед доповіді професора кафедри кри-
мінального права Національної академії прокуратури України, доктора юри-
дичних наук, професора Н. М. Ярмиш «Права людини у контексті принципу
справедливості кримінального закону і його застосування»; начальника кафед-
ри загальноюридичних дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби,
кандидата юридичних наук, доцента О. В. Сокальської «Світло і темрява:
права людини і тюремна архітектура»; професора кафедри загально правових
дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України, доктора юридич-
них наук, доцента Є. В. Зозулі «Міжнародне співробітництво органів внут-
рішніх справ України щодо захисту прав людини та основоположних свобод».
Цю ж тематику продовжили доповіді професора кафедри конституційного,
адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного уні-
верситету, доктора юридичних наук, професора Б. В. Кіндюка та доцента
кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького
юридичного інституту МВС України, кандидата юридичних наук, доцента
В. П. Горбачова.

Різноманітним історико-правовим проблемам були присвячені цікаві допо-
віді старшого наукового співробітника Інституту держави і права ім.
В. М. Корецького НАН України, кандидата юридичних наук, доцента
І. В. Музики «Російський месіанізм у контексті людської і національної гід-
ності: історія і сучасність»; професора кафедри теорії та історії держави і
права Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидата юри-
дичних наук, доцента Л. Г. Матвєєвої «Транзитивне суспільство та його озна-
ки»; відомого волинського освітянина кандидата педагогічних наук, доцента
Д. М. Диновського «Право на життя: невід’ємне і від’ємне – проблеми люд-
ського потенціалу української нації»; старшого наукового співробітника
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України кандидата юри-
дичних наук Т. І. Бондарук «Права людини в координатах Закону і Благодаті
митрополита Іларіона» та деякі інші виступи, які викликали жваві дискусії.

У завершальний день конференції її учасники обговорили ще ряд неорди-
нарних доповідей. Так, ідеї національного релігійного відродження і консти-
туційне забезпечення свободи совісті у 1917–1921 рр. було яскраво і ґрунтов-
но викладено в доповіді старшого наукового співробітника Інституту держави
і права ім. В. М. Корецького НАН України А. Ю. Іванової. Кандидат юридич-
них наук, доцент О. М. Редькіна висвітлила питання про права людини за
Конституцією Автономної Республіки Крим. Проблему формування ідеї ген-
дерної рівності, зокрема роль Михайла Павлика в її розвитку, порушила асис-
тент кафедри історії держави і права Інституту права та психології
Національного університету «Львівська політехніка» І. П. Андрусяк. Значний
резонанс викликали також змістовні доповіді доцента кафедри історії і теорії
держави і права Чорноморського державного університету імені Петра
Могили, кандидата юридичних наук, доцента С. Г. Ковальової, завідувачки
кафедри теорії та історії держави та права Гуманітарного інституту
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кан-
дидата юридичних наук, доцента Т. М. Федоренко; доцента кафедри спеці-
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альних юридичних дисциплін Навчально-наукового інституту права
Національного університету водного господарства та природокористування,
кандидата юридичних наук, доцента Ю. Є. Вовка; професора кафедри політо-
логії і правознавства Бердянського державного педагогічного університету,
доктора юридичних наук, доцента В. С. Шестака, молодих учених відділу
історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України К. А. Губар та В. О. Бондарука.

Конференція вже звично пройшла на високому науковому рівні та у друж-
ній атмосфері. Вона сприяла творчому обговоренню та осмисленню актуаль-
них проблем становлення та розвитку сучасної концепції основних прав і сво-
бод людини та їх закріплення в зарубіжному та вітчизняному законодавстві.
Матеріали конференції було опубліковано окремою збіркою.

Т. І. БОНДАРУК,
кандидат юридичних наук

ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ ПРАВА
ЯК НАУКИ ПРО РОЗВИТОК ПРАВОВОГО ЖИТТЯ СОЦІУМУ

Історико-правове пізнання є структурно багатошаровим процесом, що
зумовлюється як складністю історико-правової реальності, що виступає об’єк-
том такого пізнання, так і складністю права як суспільного феномену. Це ство-
рює ситуацію, за якої адекватність предмету дослідження та його інструмен-
тарію є визначальною умовою отримання науково достовірних результатів.
Важливим є і усвідомлення сучасних тенденцій розвитку науки, досягнень
теорії науки як узагальненого знання і, відповідно, їх застосування або «при-
йняття до відома» в історико-правових дослідженнях. 

З огляду на викладене у відділі історико-правових досліджень упродовж
2015 р. було проведено серію методологічних семінарів, на яких обговорюва-
лися окремі аспекти праворозуміння, деякі наукознавчі проблеми та застосу-
вання методів гуманітарних наук у історико-правових дослідженнях. 

Так, 11 червня 2015 р. відбувся методологічний семінар «Право як міра
свободи чи право як захищений інтерес: особливості методології історико-
правового дослідження». Приводом до його проведення стало 190-річчя від
дня народження видатного українського і російського правознавця, доктора
цивільного права Семена Вікентійовича Пахмана (1825–1910). Прихильник
концепції двокомпонентної (догматичної і філософсько-правової) юриспруден-
ції, вчений обґрунтовував розуміння права як міри свободи, що є його основою,
на противагу позиції Р. Ієринга, який розумів право як «захищений інтерес». 

Плюралізм у підходах до права став предметом доповіді старшого науко-
вого співробітника Т. І. Бондарук «Праворозуміння дослідника історико-пра-
вової реальності як основна пізнавальна програма» та дискусії щодо залеж-
ності способу, методології і результатів дослідження, зокрема історико-право-
вого, від розуміння права його автором. Так, визнаючи (за С. В. Пахманом)
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сутністю, внутрішньою природою права міру свободи, всі відносини, що
визначаються правом, можуть бути розглянуті лише з точки зору міри, тобто
простору, об’єму, величини тощо, як відмірена сфера свободи. Відтак при-
йнятною стає, наприклад, «математизація» історико-правового дослідження.
Водночас, якщо пристати на позицію Р. Ієрінга про право як захищений інтер-
ес (право як механізм забезпечення життєвих умов суспільства), центр дослід-
ницької уваги переноситься на захист інтересів як головний формальний або
юридичний елемент, що потребує передусім аналізу процесуальної складової.
Наведене ілюструє важливість підходу до дослідження конкретних феноменів
з огляду на праворозуміння дослідника як основну пізнавальну програму, що
визначає хід і способи реконструкції ним історико-правової реальності. 

В ході обговорення доповіді науковий співробітник Е. В. Ромінський
зазначив, що при побудові цілісної картини історико-правової реальності кар-
динально важливим також є праворозуміння учасників історико-правового
процесу досліджуваної доби.

Старший науковий співробітник І. В. Музика виступила з доповіддю
«Методологічне значення для праворозуміння категорії «свобода», в якій звер-
талася увага на те, що у сучасному праворозумінні домінують два основні під-
ходи до співвідношення понять «право і свобода»: 1) право – поєднання сво-
боди і необхідності; 2) право – поєднання свободи і номосу. Зокрема, в рамках
позитивістського праворозуміння свобода визначається рамками закону за
правилом – дозволено те, що передбачено законом. Свобода має методологіч-
не значення також і в питанні розрізнення права природного й позитивного.
Через розуміння змісту поняття «свобода» здійснюється також розмежування
права приватного й публічного та відповідних їм основних методів правового
регулювання (диспозитивного й імперативного). Представниками соціологіч-
ного напряму вдалося сформулювати якісно і сутнісно новий підхід до розу-
міння права як виразу свободи і уособлення уявлень, прагнень, цінностей
конкретного суспільства. Все ж найважливіше методологічне значення катего-
рія свобода набуває в процесі становлення ліберального праворозуміння, в
концепції якого однією з центральних є проблема співвідношення свободи і
номосу. Зокрема, лібертарна концепція права, виходячи з розуміння права як
вираження свободи, визнає, що дійсне джерело свободи лежить в окремій
особі, в її внутрішньому самовизначенні, а не в такому безособовому явищі, як
держава. Право розуміється як нормативна форма вираження свободи посе-
редництвом принципу формальної рівності людей у суспільних відносинах,
тобто як рівна міри свободи людей. В рамках сучасної доктрини лібералізму
свобода і номос права не повинні розглядатися різними полюсами процесу
розвитку суспільства, що зумовлюють коливання маятника у дихотомії поря-
док – хаос. У сучасних суспільствах номос і свобода є двома необхідними,
взаємопов’язаними і взаємостабілізуючими елементами суспільного прогресу.
Номос можна розглядати як конструктивний (прогресивний) суспільний поря-
док, заснований на наказових імперативах, які свідомо чи не свідомо викону-
ються переважною більшістю певної людської спільноти. Імперативи виступа-
ють у двоякій ролі: як критерії, відповідно до яких визначають межі свободи
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індивіда, і, як моделі належної поведінки, покликані впорядкувати життя сус-
пільства та сприяти його гармонійному та прогресивному розвитку. Втім, як
свідчить тисячолітній досвід людства, така гармонізація (впорядкування) від-
бувається лише за умови існування свободи – тобто здатності і можливості
індивідів роботи вибір на основі розрізнення добра і зла.

Підсумовуючи, професор І. Б. Усенко зазначив, що філософська дихото-
мія: свобода чи захист інтересу – є відображенням подвійної, соціальної та
класової, природи права. Посилення уваги до проблеми свободи знаменує
зростання саме загальносоціального компоненту в праві. Водночас введення
до правознавчого дискурсу категорії «свобода» має наслідком звернення до
парних категорій «необхідність» (її можна, до речі, побачити і в «номосі») та
«відповідальність», про яку сьогодні на семінарі ми ще не говорили. Зокрема,
важко не погодитися з класиками марксизму, та й іншими мислителями, які
стверджували, що не можливо розглядати питання права і моралі, не звертаю-
чись до проблеми свободи волі і відповідальності індивіда. 

На методологічному семінарі «Наукознавчі проблеми історико-право-
вих досліджень», який відбувся 8 жовтня 2015 р., були заслухані і обговорені
доповіді Т. І. Бондарук «Дослідницька ситуація та її вплив на історико-право-
ве дослідження» та І. Б. Музики «Ідея історії і ідея права в історико-правово-
му пізнанні».

Зокрема, Т. І. Бондарук зазначила, що розвиток історії права як науки
неможливий поза загальним наукознавчим контекстом. «Саморефлексія», вис-
тупаючи умовою її інституалізації і теоретизації, не може відбуватися окремо
від саморефлексії науки як такої. Серед широкого спектру наукознавчих про-
блем доповідач зосередила увагу на здобутках наукознавства щодо способів і
прийомів здобуття знання, тобто створення/потрапляння у дослідницьку ситуа-
цію як умову наукової творчості. При цьому акцентувалася увага на процесі
творчості, що має свої етапи. Так, на першому етапі психічна активність (збуд-
ження) продукує значну кількість рішень і умов, що враховуються при побудо-
ві таких мисленевих конструкцій, які за відсутності активності не постали б;
наступні етапи творчого процесу вимагають відособлення від «наукового гамо-
ру» (ІІ етап) та критики з позицій опонентів (III етап). Іншою формулою твор-
чого процесу може бути «уява – фантазія – уявлення», де уявлення, за Кантом,
є конструюванням світу ідеальних речей. Дослідницькою ситуацією при цьому
варто вважати наявність комплексу об’єктивних і суб’єктивних факторів, що
уможливлює продукування критично осмисленого нового знання. 

У доповіді І. В. Музики ідея історії та ідея права, чи не однаковою мірою
присутні в історико-правовій науці, виступають свого роду вищими абстрак-
ціями. Водночас ідея історії та ідея права можуть бути і критеріями аналізу
реконструйованої в дослідженні історико-правової реальності. Загальна ідея
історії (від ідеї прогресу до ідеї кінця історії) та ідея права (найбільш загаль-
не, абстрактне вираження сутності права), якими керується дослідник, можуть
дати змогу вирішити основну проблему історико-правового дослідження –
проблему істинності або проблему вірогідності реконструкції історико-право-
вої реальності.
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З листопада 2015 р. відбувся методологічний семінар «Історичний при-
нцип, історичний метод, історичні методи, методи історичних дисциплін в
історико-правових дослідженнях: проблеми співвідношення». 

В доповіді І. В. Музики «Історичний принцип і історичний метод: пробле-
ми визначення і співвідношення» історичний принцип, або принцип історизму,
розглянуто як складову діалектичного підходу і одне із основоположних пра-
вил пізнавальної діяльності в історико-правовій науці. Головним у принципі
історизму є підхід до кожного пізнавального предмета (дійсності) з усвідом-
ленням того, що він розвивається («саморухається»), змінюється у часі.
Принцип історизму вимагає виявлення характеру закономірностей виникнен-
ня і розвитку держави і права; закономірностей переходу від однієї якісно
визначеної стадії їхнього розвитку до наступної; закономірностей трансфор-
мації елементів попереднього стадії в елементи нової стадії розвитку. Головне,
що зумовлює принцип історизму – сприйняття історії держави та права не
може бути зведеним до звичайного опису подій. Евристичне значення принци-
пу історизму полягає в діалектичному підході до дослідження соціальних про-
цесів на основі закону єдності й боротьби протилежностей. Ця діалектика роз-
кривається через зв’язок логічного й історичного, перервності й неперервнос-
ті минулого, сучасного й майбутнього, наступності і заперечення в правовому
розвитку й вимагає всебічного врахування зумовленості характеру правового
життя і результатів юридичної діяльності. Втілення принципу історизму в піз-
нанні правових явищ передбачає, насамперед, погляд на предмет дослідження,
що цікавить нас на даний момент, з позиції його змін у часі в ході розвитку
історії суспільства. Розвиток правових відносин є передусім природно-істо-
ричним процесом. Зокрема, принцип історизму вимагає розгляду державних і
правових явищ у розвитку та історичному взаємозв’язку, а не лише з точки
зору їх сучасного стану. При цьому особливості того чи іншого часу, форми і
моделі пізнання, притаманні історичному баченню, немов би накладаються на
предмет вивчення, за допомогою чого виявляються його характеристики. 

Водночас принцип історизму, на відміну від історичного метода, є вторин-
ним фактором у пов’язаності свідомості і дійсності. Принцип є засобом відоб-
раження існуючих особливостей і якостей предмета пізнання і завдяки цьому
є засобом пізнання, який надає можливість об’єктивніше оцінити його порів-
няно з методом. Оскільки метод більш залежить від суб’єктивної точки зору
дослідника, як звертає увагу С. Г. Ковальова, вченому важливо пам’ятати, що
він, як і його попередники, є дитиною свого часу і не може бути цілком віль-
ний від його впливу. В цьому криється велика небезпека, яка може завадити
досліднику бути об’єктивним.

Історичний метод (якщо взяти глобально) – допомагає відтворити час,
місце, обставини й подробиці життя, особистої діяльності окремої особи, дії
окремих інститутів права або діяльності державних інститутів та установ, гро-
мадських та інших організацій. До історичних методів належать: біографічні
(щоденникові, автобіографічні) методи; історико-генетичний метод; історико-
порівняльні методи – синхронний та діахронний або метод періодизації; хро-
нологічний; історико-ситуативний; історико-ретроспективний.
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У ході обговорення проблеми науковий співробітник Є. В. Ромінський
звернув увагу на те, що проблема співвідношення методів існує не лише щодо
блоку історичного інструментарію. Адже деякі з методів є антагоністичними
один до одного, як-то діалектика і метафізика, а поєднання інших, наприклад,
діалектичного позитивістського методу та Гуссерлівського феноменологічної
редукції в оцінці джерел спричиняє існування не завжди виправданої їх ієрар-
хії. Так, нормативні акти оцінюються із застосуванням діалектичного позити-
вістського методу (звідси і суто формальне їх дослідження, а також спроби
«пошуку автора» чи «пошуку обставин», які призвели до їх появи), водночас
як наративи (літописи, повчальна література, приватна кореспонденція,
щоденники тощо) вивчаються саме через співвідношення категорій «феномен»
і «автор», тобто як суто суб’єктивні джерела. Це породжує хибне сприйняття
самих цих джерел як несамостійних і малоінформативних. Відповідно, постає
питання про належний добір методів для конкретного дослідження так, аби ці
методи взаємодоповнювали один-одного.

Згодом у власній доповіді Історичні методи в історико-правових дослід-
женнях Середньовіччя Є. В. Ромінський зупинився на проблемі адаптації
застосовуваного методологічного інструментарію до досліджень віддаленої
від нас у часі історико-правової реальності. Адже, якщо сучасні методи пра-
вознавства «працюють» на етапах визначення предмету історико-правового
дослідження, формування його концепції, її теоретичної перевірки та, відпо-
відно, створення поняттєво-термінологічного апарату дослідження, то на етапі
збирання емпіричних фактів і подальшого їх опрацювання залишаються
незмінними лише загальні принципи та закони логіки й діалектики. Так,
наприклад, наріжний для юридичної науки формально-юридичний метод тлу-
мачення правової норми у дослідженні правових пам’яток Київської Русі від-
ходить на другий план, оскільки насамперед перед дослідником постає необ-
хідність не стільки витлумачити норму, скільки вичленити її з існуючих істо-
ричних джерел, реконструювати та усвідомити її значення. Це значною мірою
активує саме комплекс історичних методів. 

На думку доповідача, можна вирізнити, хоча і дещо умовно, три великі
сфери застосування історичних методів: 1) отримання інформації з першодже-
рел; 2) оброблення отриманої інформації та внесення її до авторської «карти-
ни світу» та 3) опрацювання об’єкта дослідження на основі створеної «карти-
ни світу». 

Так, якщо вибір джерел зумовлюється наявною дослідницькою парадиг-
мою та продиктований більшою чи меншою прив’язаністю до доктринальних
постулатів, то безпосереднє отримання інформації з джерел вимагає копіткої
методологічної роботи. Йдеться не лише про методики та методи спеціальних
історичних дисциплін, як то палеографії, дипломатики, семіотики, лінгвісти-
ки, культурознавства тощо. Це також ідеографічний метод П. Ріккера, метод
«образів» А. Гуревича, історична герменевтика тощо. Сюди ж відноситься і
ретроспективний метод.

При обробленні інформації дослідник має «очистити» її від «патини часу».
Кожна історична доба має свої особливості вираження думок та ставлення до
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сучасних та минулих подій. Як правило, відшукання «правового елементу»
відбувається серед всієї маси історичного матеріалу, в якому, наприклад, за
часів Середньовіччя, домінують повчальні та релігійні мотиви. При цьому
повчальні мотиви значною мірою пов’язані з оцінкою сучасності середньовіч-
ним автором на основі порівняння з минулими ідеалами («відгомін минулої
слави»). Повчальна складова виражається і в засиллі евфемізмів та «образів»
(уявлення про «добру/погану» вдачу, «добру/погану» смерть тощо). Важливу
роль тут відіграють методи діахронічного аналізу, історико- та хронологічно-
порівняльні методи, просопографічний аналіз, а також типологічний та/або
системний метод. Важливим у формулюванні відповіді на певне дослідницьке
завдання є застосування, поряд з юридичними методами, історико-генетично-
го медоду.

Продовження дискусії про методи суміжних гуманітарних наук відбулося
10 грудня 2015 р. на методологічному семінарі «Соціологічний підхід і соціо-
логічні методи в історико-правовому дослідженні». 

В доповіді «Цивілізаційний підхід і соціологія в історико-правових дослід-
женнях» гість відділу, професор кафедри теорії держави і права
Національного університету «Одеська академія», доктор юридичних наук,
професор Н. М. Крестовська цивілізаційний підхід розглядає як такий, що
претендує на те, щоб стати складовою правової науки. Основними питаннями
при цьому постають такі: у чому полягає сутність цього підходу; чи можна
говорити про значущість цивілізаційного підходу в юриспруденції; чи дає
змогу цивілізаційний підхід вирішити основне завдання правової науки – вия-
вити і сформулювати закономірності появи та розвитку правових явищ та про-
цесів.

Поняття «цивілізація» вживають як синонім поняття «культура»; як парне
до поняття «варварство» (за Р. Д. Колінгвудом, цивілізація є процес наближен-
ня суспільства до ідеального стану «цивільності»). Найтісніше пов’язане з
правом визначення цивілізації як розвинутого стану людського суспільства,
яким досягнуто високий рівень культури, науки, промисловості та урядування,
серцевиною якого є людина – громадянин – суб’єкт дії. Водночас поширеним
є уявлення про цивілізацію як специфічну локалізовану культуру (зокрема кон-
цепт слов’янського права, що зазнав гіпертрофованого вигляду у сучасній
Росії).

На думку доповідача, найбільший науковий потенціал цивілізаційний під-
хід (а саме таким чином слід означити його в системі методології) в юриспру-
денції матиме як цивілізаційно-стадійний, що означатиме дослідження стадій
розвитку конкретних суспільств на шляху до правового типу культури, в осно-
ві якого ідея загального блага. Стадійність виступає своєрідною шкалою оцін-
ки правового розвитку, верхні позиції якої посідають правова свобода та благо. 

Пізнавальний континуум «суспільство і право», який фокусує увагу дослід-
ників на розумінні права як особливого соціального феномена, без чого годі
було б зрозуміти сутнісні сторони права, визначає методологічну своєрідність
соціологічного підходу до права. При цьому йдеться про щонайменше два
аспекти – вивчення права як соціального явища і його осягнення в соціально-
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му контексті. Вивчення правогенних властивостей соціуму, його соціальної
потреби в праві і соціотворчої функції права, його соціоінноваційних і соціо-
регулюючих можливостей набуває додаткових потенцій у поєднанні з цивілі-
заційним підходом при оцінці трансформацій соціокультурних та правових
елементів соціальної системи.

Досвід методологічних семінарів відділу 2015 року, питання, які порушу-
валися у доповідях та під час обговорення, свідчать, що методологія історико-
правової науки перебуває на стадії переосмислення. Це зумовлюється зміною
уявлення про правознавство, яке перестає лише описувати правові явища, ана-
лізувати і узагальнювати їх, а ретельніше досліджує онтологічні, аксіологічні,
антропологічні та інші основи права. 

К. А. ГУБАР,
кандидат юридичних наук

ХХXII МІЖНАРОДНА ІСТОРИКО-ПРАВОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СИЛА ПРАВА І ПРАВО СИЛИ: ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР 

ТА СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ» 

29–31 травня 2015 року в м. Полтава відбулася ХХXII Міжнародна істори-
ко-правова конференція «Сила права і право сили: історичний вимір та сучас-
не бачення проблеми». Конференція була присвячена 60-річчю перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні. Організаторами цього наукового заходу
стали Міжнародна асоціація істориків права, Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ), Комісія історії укра-
їнського права при Президії НАН України та Секція історії держави і права
наукової ради НАН України по координації фундаментальних правових
досліджень.

У конференції взяли участь близько вісімдесяти науковців, викладачів,
аспірантів та здобувачів, серед яких були понад два десятки докторів наук і
професорів та вдвічі більше кандидатів наук, докторів філософії і доцентів.
Відкриваючи конференцію президент Міжнародної асоціації істориків права,
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
О. Н. Ярмиш наголосив на важливості теми заходу не тільки для дослідників
історії права, а й для кожного науковця незалежно від фаху. 

Доповідь першого віце-президента Міжнародної асоціації істориків права,
завідувача відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, професора І. Б. Усенка стосувалася ратної
праці українських істориків права на фронтах Другої світової війни.
Теоретичним аспектам заявленої в назві конференції проблеми була присвяче-
на доповідь професора кафедри загальноправових дисциплін Харківського
національного університету внутрішніх справ, доктора юридичних наук, про-
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фесора В. Є. Кириченка «Jus resistendi – право сили чи право права?». В річи-
щі основної проблематики конференції були також заслухані та жваво обгово-
рені доповіді доцента кафедри історії держави, права та політико-правових
учень Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидата
юридичних наук, доцента Т. Г. Андрусяка про ідею збройної боротьби за
національне визволення в українській правовій думці та виступ повноважного
представника Міжнародної асоціації істориків права в Криму, кандидата юри-
дичних наук, доцента О. М. Редькіної, в якому було проведено історико-пра-
вові паралелі про діяльність різних окупаційних режимів на території півос-
трова.

Серед багатьох інших цікавих і змістовних доповідей учасникам конфе-
ренції особливо запам’яталися виступи: професора кафедри теорії держави і
права Національного університету «Одеська юридична академія», доктора
юридичних наук, професора Н. М. Крестовської, який був присвячений
місцю соціології в історико-правовому дослідженні та зачіпав актуальні про-
блеми соціологічної науки минулого й сьогодення; доцента кафедри історії і
теорії держави і права Чорноморського державного університету ім. Петра
Могили (Миколаїв), кандидат юридичних наук, доцент С. Г. Ковальова про
литовсько-руські правотворчі та правозастосовні концепції XVI ст.; доцента
кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, кандидата юридичних наук,
доцента Ю. В. Цвєткової на тему: «Від пацифізму до «священної війни» та у
зворотному напрямку: зміни у церковній доктрині правового статусу війни та
військових»; спільна доповідь професора кафедри міжнародного права
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктора юри-
дичних наук, доцента О. А. Гавриленко та керівника установи синергетичних
досліджень «Magisterium», кандидата філологічних наук, доцента
В. В. Цибулькіна стосовно організаційно-правових засад діяльності розвіду-
вальних органів США.

На конференції також виступили доцент кафедри фундаментальних юри-
дичних дисциплін Навчально-наукового інституту права та масових комуніка-
цій ХНУВС, кандидата юридичних наук, доцента Л. О. Зайцев; старші науко-
ві співробітники відділу історико-правових досліджень Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України, кандидати юридичних наук
А. Ю. Іванова, Т. І. Бондарук та О. О. Малишев; завідувач кафедри теорії та
історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент Л. Г. Матвєєва та ряд інших як досвідче-
них, так і молодих дослідників.

За результатами ХХXII Міжнародної історико-правової конференції «Сила
права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми» було вида-
но збірник наукових праць.
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О. В. КРЕСІН,
кандидат юридичних наук

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО: 
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА І НОВІ ВИКЛИКИ

10 грудня 2015 р. в Києві відбулися круглий стіл «Порівняльне правознав-
ство: історична ретроспектива і нові виклики» та презентація наукової літера-
тури, організовані Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН Украї -
ни спільно з Національною академією правових наук України та Україн ською
асоціацією порівняльного правознавства. У заходах узяли участь близько
70 вче них, які представляли наукові установи та вищі навчальні заклади Киє ва,
Харкова, Одеси, Львова, Ужгорода, Сум, Чернівців, а також США і Литви.

Із вступним словом перед учасниками виступили академік НАН України,
член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, директор
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Ю. С. Шемшученко та дійсний член (академік) НАПрН України, віце-прези-
дент НАПрН України – керівник Київського регіонального центру
В. П. Тихий. Вони підкреслили значну роль порівняльно-правового пізнання
в теоретико-методологічному оновленні юридичних наук, а також вирішенні
практичних завдань у процесі реформування української правової системи. На
думку Ю. С. Шемшученка, «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 водночас – ідею відмови від нав’язування права,
творчого сприйняття скарбниці світового правового досвіду, поваги до чужих
правових моделей як культури і стилю життя різних народів». Модератор круг-
лого столу, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права,
керівник Центру порівняльного правознавства Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України О. В. Кресін привітав українську наукову
громадськість з обранням до Міжнародної академії порівняльного права двох
нових членів – професорів Національного університету «Одеська юридична
академія» Х. Н. Бехруза і М. А. Дамірлі.

Член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, професор
кафедри права ЄС і порівняльного правознавства Національного університету
«Одеська юридична академія» М. А. Дамірлі у доповіді «Біля витоків порів-
няльного правознавства: порівняльний фікх» наголосив на необхідності вра-
хування відмінностей у генезі порівняльного правознавства у різних регіонах
світу та перегляду традиційної заходоцентричної схеми історії цієї наукової
дисципліни. На основі повернених ним до наукового обігу джерел він проде-
монстрував наявність сутнісних елементів компаративістського мислення у
ранній мусульманській правовій думці.
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У доповіді іноземного члена НАН України і НАПрН України, члена-корес-
пондента Міжнародної академії порівняльного права, професора Університету
штату Пенсильванія (США) У. Е. Батлера «Слов’янський підхід до ідентифі-
кації російської правової системи: pro і сontra» було простежено формування,
розвиток і занепад ідеї слов’янської правової сім’ї у російській та західній пра-
вовій думці. Доповідач дійшов висновку про занепад цієї ідеї у першій поло-
вині ХХ ст. та її трансформацію в теорію євразійського права, що продовжує
конструюватися багатьма російськими вченими, але не має широкої підтрим-
ки серед європейських та американських юристів.

Член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, керівник
Центру порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Ко -
рецького НАН України О. В. Кресін у доповіді «До питання про витоки порів-
няльного правознавства» наголосив на неможливості визначення точної дати
появи юридичної компаративістики. Хоча вперше її було проголошено окре-
мою наукою в 1800 р., її витоки і передумови формування лежать у компара-
тивістських елементах мислення про право, а також у потребі систематизації
результатів порівняльно-правового пізнання, одним з перспективних варіантів
(але не єдиним варіантом) якої виявилося порівняльне правознавство.

У доповіді доцента кафедри теоретичних і приватно-правових дисциплін
Київського міжнародного університету О. В. Ткаченка «Перегринський пре-
тор як епістемологічна модель сучасного компаративіста (до питання про
порівняння як філософське мислення правової постметафізики)» було наголо-
шено на делокалізації філософського мислення в сучасній європейській думці
(єдність філософського мислення як свого роду цілісної математичної системи
втрачено) й праві кожної науки самостійно розробляти свої філософські заса-
ди. Доповідач підкреслив існуючий парадокс: юридична наука більшою мірою
зберігає традиції класичного математичного мислення, ніж, скажімо, фізика,
що поступово гуманітаризується. Правознавство повинне оперувати не норма-
ми, а смислами. І нові смисли в ньому можуть сформуватися лише при виході
за межі національного права, усвідомлення його обмежень, пошуку того, що
може стати новим смислом для останнього, і присвоєння ідеї цього смислу,
чим і займається порівняльне правознавство.

Член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, професор
кафедри теорії права Національної академії внутрішніх справ О. Д. Тихо -
миров у доповіді «Порівняльна філософія права: проблеми осмислення»
зазначив, що порівняльно-правове мислення не може бути зведене до однієї
дисципліни, воно проникає у всі юридичні науки. Але саме порівняльне пра-
вознавство найбільшою мірою концентрує в собі ідею плюралізму і діалогу
правових систем. Порівняльна ж філософія права – напрям міждисциплінар-
них досліджень, що перебуває на етапі становлення і охоплює порівняльне піз-
нання національних і регіональних особливостей розвитку філософсько-пра-
вових систем.

У доповіді члена-кореспондента Міжнародної академії порівняльного
права, завідувача кафедри права ЄС і порівняльного правознавства Націо -
нального університету «Одеська юридична академія» Х. Н. Бехруза «Галузева
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юридична компаративістика: проблеми викладання» було підкреслено вплив,
який справляє наукова і громадська науково-організаційна діяльність, зокрема,
заходи і видання Української асоціації порівняльного правознавства, на розви-
ток викладання комплексу порівняльно-правових дисциплін у вузах. І в умовах
скорочення викладання більшості дисциплін така громадська діяльність набу-
ває дедалі більшого значення, допомагає обстоювати позиції компаративістів.
А тому важливо не загрузати у «вічних» питаннях порівняльного правознав-
ства, а послідовно конструювати і репрезентувати його позитивну платформу,
а також удосконалювати комплекси навчально-методичної літератури з кожної
компаративістської дисципліни.

Науковий співробітник відділу історико-правових досліджень Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Є. В. Ромінський у допо-
віді «Значення компаративних студій для історико-правових досліджень» звер-
нув увагу на домінування як у західній, так і в українській історико-правовій
науці апріорно узагальнених концептів, таких як нібито єдине феодальне
право, що не випливають з реальних порівняльних досліджень. А останні
якраз доводять, що у правовому розвитку країн Європи були принципові від-
мінності, що дають змогу говорити про них як, умовно кажучи, самостійні
правові мікрокосмоси. Тому історії права вельми необхідно перейти до систе-
матичних і фундаментальних порівняльних досліджень на основі інструмен-
тарію юридичної компаративістики.

У доповіді доцента кафедри права Київського національного лінгвістично-
го університету Б. В. Островської «Взаємодія канонічного та міжнародного
права у врегулюванні міжнародних правових відносин» було наголошено, що
сучасна європейська цивілізація знехтувала морально-релігійною основою
права, а тому виявилася неготовою ні до співжиття з великими спільнотами
мігрантівні до діалогу з іншими цивілізаціями. Доповідач наголосила, що
право в Європі протягом останніх століть було зведене до його позитивної
форми, і відзначила, що релігійне право за своєю сутністю є правом природ-
ним, хоча й частково матеріалізованим і позитивованим у вигляді канонічного
права та соціальної доктрини церков.

Науковий співробітник Луганського державного університету внутрішніх
справ ім. Е. О. Дідоренка (м. Суми) О. М. Литвинов у доповіді «Культурно-
цивілізаційні засади праворозуміння в контексті смислової дихотомії «Схід -
Захід»: український ракурс» звернув увагу на те, що в основі правових мак-
роспільнот, таких як цивілізації, лежить певне домінуюче праворозуміння.
Саме воно значною мірою визначає траєкторію розвитку останніх та їх від-
мінностей від інших.

У доповіді доцента Європейського гуманітарного університету
(м. Вільнюс, Литва) Л. О. Тимченко «Трансформація поняття «держава» у
сучасному міжнародному праві (на прикладі Держави Палестина)» було наго-
лошено, що в юридичній науці немає загальновизнаного і загальноприйнятно-
го визначення держави. У міжнародному праві поява держави більше не є
питанням лише факту чи лише права, загальновизнаних критеріїв державності
не існує, в результаті чого маємо таке явище, як невизнані держави, а також
пов’язані з цим міжнародні конфлікти. 
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У дискусії за результатами круглого столу виступили: дійсний член (ака-
демік) НАПрН України, керівник відділу міжнародних наукових зв’язків
НАПрН України О. В. Скрипнюк; член-кореспондент НАПрН України, заступ-
ник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
В. П. Нагребельний; дійсний член (академік) НАПрН України, головний
редактор журналу «Право України» О. Д. Святоцький; член-кореспондент
НАПрН України, завідувач відділу правових проблем політології Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України І. О. Кресіна; член-корес-
пондент НАПрН України О. М. Вінник; член-кореспондент НАПрН України,
перший заступник начальника Інституту кримінально-виконавчої служби
С. Г. Стеценко; член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу теорії
держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Н. М. Оніщенко; професор, учений секретар Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України Н. М. Пархоменко; професор, директор
Інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужго -
родського національного університету М. В. Савчин; професор кафедри теорії
держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»
Н. М. Крестовська; професор кафедри теорії та історії держави Класичного
приватного університету (м. Запоріжжя) С. К. Бостан; генерал-майор міліції
А. Й. Француз; доцент, начальник управління планування та координації пра-
вових досліджень НАПрН України Д. В. Лук’янов; доцент кафедри міжнарод-
ного права Інституту міжнародних відносин Київського національного універ-
ситету ім. Т. Шевченка О. В. Буткевич; доцент кафедри міжнародного права і
міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична ака-
демія» Т. Р. Короткий; доцент кафедри порівняльного і європейського права
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені
Т. Шевченка К. В. Смирнова; доцент кафедри права ЄС та порівняльного пра-
вознавства Національного університету «Одеська юридична академія»
Ю. Ю. Акіменко; с.н.с. відділу правових проблем політології Інституту держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України О. В. Кукуруз; доцент кафедри
державного управління Українського католицького університету І. Д. Софін -
ська; доцент кафедри теорії держави і права Національного університету
«Одеська юридична академія» К. В. Горобець; доцент, с.н.с. відділу теорії дер-
жави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Л. О. Макаренко; доцент кафедри права ЄС і порівняльного правознавства
Національного університету «Одеська юридична академія» І. С. Кривцова;
доцент кафедри теорії права Національної академії внутрішніх справ
О. В. Тюріна; доцент кафедри міжнародного права та порівняльного право-
знавства Міжнародного гуманітарного університету Н. В. Хендель; доцент
Національного університету Державної податкової служби України
С. В. Кудін; с.н.с. відділу кримінального права та кримінології Інституту дер-
жави і права ім. В. М. Корецького НАН України В. Н. Кубальський; доцент
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Д. О. Вовк;
с.н.с. відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України А. Ю. Іванова; доцент Київського міжна-
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родного університету В. С. Лук’янець; с.н.с. відділу історико-правових дослід-
жень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
О. О. Малишев; доцент Київського національного університету ім. Т. Шев -
ченка Ю. В. Цвєткова; с.н.с. відділу історико-правових досліджень Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Т. І. Бондарук; науковий
консультант управління вивчення та аналізу судової практики Верховного
Суду України З. П. Мельник; співробітники Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України В. Є. Улиганець і Р. Ю. Завітневич та ін.

Під час презентації першим було представлено опубліковане в Лондоні
англомовне видання «Правова доктрина України», т. 1 (Ukrainian Legal
Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. edition ed. and transl. by
W.E. Butler. - Vol. 1: Fundamental Theoretical and Historical Jurisprudence / Ed. by
O.V. Petryshyn. - London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2015). Цей том
за редакцією О. В. Петришина було підготовлено під егідою НАПрН України,
переклад на англійську мову та його наукову редакцію здійснив У. Е. Батлер.

Фундаментальна наукова монографія «Правова доктрина України» є най-
більш докладним з коли-небудь опублікованих розглядом української правової
доктрини. Книгу підготовлено 174 науковцями, серед яких 90 членів
Національної академії правових наук України. Вона підбиває підсумок двад-
цятирічної діяльності цієї інституції. У книзі комплексно і всебічно висвітле-
но питання становлення національної правової доктрини на різних етапах роз-
витку української державності, досліджено її сучасний стан з усіма надбання-
ми та проблемами, обґрунтовано тенденції й перспективи її реформування та
подальшого вдосконалення.

Перший розділ книги присвячено філософії права, методологічним та нау-
кознавчим фундаментальним принципам правознавства, другий – верховен-
ству права в сучасній українській практиці, правам людини, доктринальним
засадам правової системи України. У третьому розділі розглядаються доктри-
нальні концепції сучасної української державності, включно з українськими
підходами до громадянського суспільства, державного устрою, судової прак-
тики і правової доктрини як джерел українського права, правовим аспектам і
наслідкам наближення українського права до права ЄС, у четвертому – сучас-
ні українські доктрини історії права зі спеціальною увагою до історіографії
досвіду українського державотворення ХХ ст.

Далі було презентовано серію збірників наукових праць «Історія порів-
няльного правознавства», «Філософія порівняльного правознавства», «Ідея
порівняльного міжнародного права: pro et contra», виданих Інститутом держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України спільно з НАПрН України та
Українською асоціацією порівняльного правознавства. Всі три видання є уні-
кальними за своєю проблематикою для пострадянських країн та, значною
мірою, для світової науки взагалі й написані колективом учених з України,
США, Франції, Німеччини, Італії, Угорщини, Білорусі, Росії, Молдови.

Збірник наукових праць «Філософія порівняльного правознавства» (за
редакцією О. В. Кресіна) присвячено розгляду загальних та спеціальних аспек-
тів філософії порівняльного правознавства. У ньому аналізується проблема
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ідентичності філософії порівняльного правознавства, її співвідношення з філо-
софськими засадами порівняльно-правових досліджень та компаративістської
методології, порівняльною філософією права. Тут приділено увагу проблемам
плюралізму правових систем у контексті просторового виміру права, осмис-
ленню взаємодії правових систем, аксіологічному та нормативному виміру
взаємодії релігійного і світського права.

Збірник наукових праць «Історія порівняльного правознавства як сфера
наукових досліджень» (за редакцією О. В. Кресіна, І. М. Ситара; упорядник
О. В. Кресін) присвячено розгляду історії порівняльного правознавства у
загальносвітовій, європейській, національних (українській, англійській, росій-
ській, білоруській), а також персоналістській перспективах. На думку авторів
видання, осмислення контексту та історичного значення виникнення порів-
няльно-типологічного підходу і породжених ним порівняльного правознавства
та інших дотичних дисциплін здатне відкрити і невикористаний потенціал
забутих концепцій, в іншому світлі побачити нібито аксіоматичні основи роз-
витку юридичної науки загалом. 

Збірник наукових праць на честь іноземного члена НАН України та
НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера «Ідея порівняльного міжнарод-
ного права: pro et contra» (за редакцією Ю. С. Шемшученка, О. В. Кресіна;
упорядники О. В. Кресін, І. М. Ситар) присвячено аналізу творчого шляху ака-
деміка У. Е. Батлера та науковим проблемам, дослідженню яких він присвятив
найбільшу увагу. В книзі аналізуються аспекти запропонованої ним ідеї порів-
няльного міжнародного права, проблеми універсальності та фрагментації між-
народного права, співвідношення, взаємодії та порівняння міжнародного,
європейського та національного права.

Логічним продовженням цього циклу стала англомовна монографія
«Взаємодія правових систем: пострадянські підходи» за редакцією
У. Е. Батлера та О. В. Кресіна, видана у Великій Британії (The Interaction of
Legal Systems: Post-Soviet Approaches / Ed. by: W. E. Butler, O. V. Kresin. –
London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2015). У ній тридцять два компа-
ративісти з України, Білорусі, Молдови, Росії та США запропонували своє
бачення філософії, теорії, методології аналізу та практики взаємодії націо-
нальних правових систем, взаємодії міжнародного, інтеграційного та націо-
нального права, а також світського і релігійного права. Особливу увагу в моно-
графії приділено ідеям соціальності права, процесуального порівняльного пра-
вознавства, порівняльного міжнародного права, теоріям відкритого права, пра-
вових трансплантатів, правової акультурації, змішаності у праві, релігійним і
традиційним правовим системам.

Видана у Харкові фундаментальна хрестоматія для юридичних вищих
навчальних закладів і факультетів «Порівняльне правознавство» (укладачі:
О. В. Петришин, О. В. Зінченко, Д. В. Лук’янов) містить витяги з джерел права
та доктринальних праць основних правових сімей – романо-германської,
англо-американської, релігійної та традиційної. 

Збірник наукових праць «Сучасні проблеми порівняльного правознав-
ства» (за редакцією Ю. С. Шемшученка, Я. В. Лазура; упорядники
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О. В. Кресін, М. В. Савчин), виданий в Ужгороді, присвячений визначенню
природи порівняльного правознавства в умовах процесів глобалізації, інтегра-
ції та сучасних викликів світовому правопорядку та міжнародному співробіт-
ництву. У ньому розглянуто основні наднаціональні тенденції розвитку права,
зокрема формування універсальних цінностей, зближення національних пра-
вових систем, трансформація європейського та міжнародного права, розвиток
правового забезпечення процесу європейської інтеграції та співробітництва
України з країнами Балтії, Центральної та Східної Європи. Авторами статей у
збірнику стали вчені з України, Японії, Польщі, Росії, Словаччини, Угорщини,
Молдови, Білорусі.

Як круглий стіл «Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і
нові виклики», так і презентація наукової літератури стали гідним підсумком
2015 р., який, попри надзвичайно несприятливі обставини, став роком значних
наукових здобутків у сфері юридичної компаративістики в Україні, а також їх
визнання у світі.

К. О. САВЧУК,
кандидат юридичних наук

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЕРШОГО ТОМУ БАГАТОТОМНОГО ВИДАННЯ
«ЕНЦИКЛОПЕДІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА»

14 травня 2015 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України відбулася презентація першого тому тритомного видання
«Енциклопедія міжнародного права», яке є систематизованим зводом знань
про міжнародне публічне право. Видання було підготовлено за участю колек-
тиву авторів на чолі з доктором юридичних наук, професором, академіком
НАН України Ю.С. Шемшученком та доктором юридичних наук, професором,
член-кореспондентом НАПрН В.Н. Денисовим. У презентації взяли участь
відомі українські юристи-міжнародники: доктор юридичних наук, професор
В.Г. Буткевич, доктор юридичних наук, професор, О.В. Задорожній, доктор
юридичних наук, професор О.О. Мережко, доктор юридичних наук, професор
Л.Д. Тимченко та інші.

У першому томі Енциклопедії знайшли відображення проблеми загальної
теорії та історії міжнародного права. Зокрема, увага була приділена розкриттю
міжнародно-правових аспектів історії української державності: договорам
Київської Русі з Візантією, договорам, що укладалися Військом Запорозьким з
східноєвропейськими монархами, міжнародним договорам між Річчю
Посполитою, Російською державою, Османською імперією, Кримським хан-
ством тощо. Серед фундаментальних статей, присвячених теоретичним про-
блемам міжнародного права, вміщені наступні: «Абсолютна відповідальність»,
«Акта державної влади доктрина», «Ввічливість міжнародна», «Великі держа-
ви», «Взаємності принцип», «Визнання міжнародно-правове», «Визнання
повсталої сторони», «Визнання уряду», «Виконання судових рішень у міжна-
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родному праві», «Вина», «Відповідальність держав», «Відповідальність між-
народних організацій міжнародна», «Війна», «Внутрішня компетенція дер-
жав», «Гуманітарна інтервенція», «Доктрина» тощо. Виступаючі наголошува-
ли, що характерною рисою цього видання є широке використання міжнародної
судової та арбітражної практики, тобто міжнародно-правових прецедентів.
Такий підхід є новим для вітчизняної науки міжнародного права, оскільки
навчальні та довідникові видання з міжнародного права, не приділяють належ-
ної уваги практичному застосуванню норм міжнародного права міжнародними
юрисдикційними органами, часто обмежуючись лише викладом змісту поло-
жень договірних і звичаєвих норм міжнародного права. У першому томі
«Енциклопедії міжнародного права» подані розгорнуті статті, присвячені
таким важливим для розвитку міжнародного права справам Міжнародного
суду ООН та Постійної палати міжнародного правосуддя як «Авіаційний інци-
дент 1959», «Айя де ла Торре 1950–1951», «Арбітражне рішення, винесене
королем Іспанії у 1906», «Барселона трекшн 1964-70», «Воєнна і воєнного
характеру діяльність у Нікарагуа та проти неї 1984 і 1986», «Габчиково-
Надьмарош 1997», «Деякі витрати ООН (п. 2 ст. 17 Статуту) 1962», «Деякі
німецькі інтереси у Верхній Силезії 1925-26», «Дипломатичний та консуль-
ський персонал США в Тегерані 1980» тощо. Позитивною рисою видання є
наявність великого блоку статей, присвячених персоналіям видатних вітчизня-
них та зарубіжних юристів-міжнародників, при чому автори статей не обме-
жувалися лише викладом біографічних даних, а й намагалися розкрити між-
народно-правові погляди того чи іншого вченого. Загалом у презентованому
виданні поміщено близько 500 статей-термінів, які ґрунтовно розкривають
основні поняття та категорії права міжнародних договорів, права міжнародних
організацій, міжнародного права прав людини, права зовнішніх відносин, між-
народного морського права, міжнародного повітряного права, міжнародного
космічного права, міжнародного кримінального права, міжнародного екологіч-
ного права, міжнародного економічного права, міжнародного права охорони
культурних цінностей, права Європейського Союзу тощо. Також в
«Енциклопедії» розкрито значення тих понять національного права України,
які пов’язані з міжнародним правом, дається аналіз повноважень органів зов-
нішніх відносин України. 

Характеризуючи позитивні риси даного видання виступаючі науковці вод-
ночас висловлювали і зауваження стосовно недостатнього висвітлення в
«Енциклопедії» питань анексії території АРК, збройної агресії на Сході
України з боку Росії, у зв’язку з тим, що підготовка тому до друку розпочала-
ся значно раніше відповідних подій.  Енциклопедія розрахована на широке
коло читачів, які цікавляться міжнародним публічним правом, а також на
науковців, викладачів і студентів, вітчизняних дипломатів, працівників зов-
нішньополітичної та зовнішньоекономічної сфер.
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В. Н. ДЕНИСОВ,
доктор юридичних наук

ВИСТУП
перед юридичною громадськістю України 
у зв’язку з виходом у світ першого тому 

«Енциклопедії міжнародного права» в трьох томах

В першому кварталі 2015 р. побачив світ перший том «Енциклопедії міжна-
родного права» в трьох томах, підготовлений в Інституті держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. Концепція даної Енциклопедії та її здійс-
нення в першому томі є спробою в аналітичному та синтезованому вигляді
відобразити знання про основні категорії міжнародного права в їх діалектично-
му взаємозв’язку. Поряд з цим, в ній даються відомості про головних представ-
ників доктрини міжнародного права багатьох країн, які представляли її в різні
історичні епохи і які вплинули на становлення та розвиток міжнародного права.

Цим самим дана концепція представляє міжнародне право в еволюційному
русі, який, звичайно, не виключає змін революційного характеру, що мали
місце в певні історичні епохи, демонструючи ту істину, що все у світі зміню-
ється та нічого незмінного в ньому не існує. Це стосується й нинішньої епохи,
що настала після розпаду СРСР, і яка характеризується глибокою кризою між-
народних відносин, в якій віддзеркалюється стан сучасних держави і суспіль-
ства як такових. В кризовому стані перебувають сьогодні міжнародне співто-
вариство, міжнародний правопорядок та його складова – міжнародне право,
нагадуючи кризу, що виникла напередодні Другої світової війни.

Основу методології даної Енциклопедії складає концепція конфлікту циві-
лізацій, яка виходить за межи класових, расових та інших підходів і теорій до
пояснення протистояння між собою держав, що часто є безкомпромісною
боротьбою їх народів за виживання на землі. В сучасному вигляді вона скла-
дається, перш за все, хоча й не тільки, з концепції відповіді на виклик
А. Дж. Тойнбі та концепції зіткнення цивілізацій С. Хантінгтона. Цей підхід,
на наш погляд, дає можливість більш глибоко та всебічно зрозуміти причини
кризового стану міжнародних відносин та міжнародного права як в сучасний
період, так і в попередні епохи, і побачити шляхи до її подолання в наш час.

Дана Енциклопедія виходить також з критичного осмислення сучасних
міжнародно-правових теорій, які значною мірою є вираженням неоліберальної
парадигми буття людей, народів та держав, яка охоплює міжнародні відноси-
ни та їх регулювання на основі міжнародного права. Нині ця парадигма пере-
живає найглибшу за всю свою історію кризу, і тому світ стоїть на порозі вели-
чезних соціальних змін, які мають надати суспільним відносинам більш спра-
ведливий характер. Необхідно, однак, щоб ці зміни відбувалися без крайніх
потрясінь, зберігаючи мир. Міжнародне право, яке має потужні якості у сфері
підтримання мирних відносин між державами, може сприяти досягненню цієї
мети, за умови відновлення у світі балансу сил, що поступово відбувається в
даний час, даючи народам реальну надію на збереження миру на землі.
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Такий підхід до розробки Енциклопедії дає можливість усвідомити серйоз-
ні небезпеки, з якими зіткаються народи світу, включаючи український народ,
що має сприяти їх супротиву силам, які намагаються зіткнути їх між собою в
своїх егоїстичних цілях, що видаються за інтереси самих народів. Червоною
ниткою в Енциклопедії проходить теза про відсутність альтернативи сучасно-
му міжнародному праву, якщо такою не вважати третю світову війну.
Міжнародне право може виконати свою стабілізуючу роль, за умови, що наро-
ди не будуть пасивними спостерігачами своєї судьби, яка перебуває в крайній
небезпеці. 

Особливістю концепції даної Енциклопедії є представлення в ній міжна-
родно-правової практики України, починаючи з часів існування Київської Русі
і до нинішнього часу, коли Україна функціонує як незалежна держава, харак-
теризуючи її безпосередню належність до міжнародного співтовариства.
Значна увага при цьому приділена розвитку вітчизняної науки міжнародного
права, яка в сучасному вимірі почала свій рух у другий половині XIX століття.
Саме в цей час міжнародні відносини набули глобалізованого характеру, що
призвело до виникнення міжнародного співтовариства, в якому перевага нале-
жала універсальним підходам, і держави вже мали справу з глобальними про-
блемами та викликами. Криза ліберальної економіки розпочалася наприкінці
XIX – на початку XX століть, охопивши найбільш розвинуті країни, і по суті,
ніколи вже не припинялася, результатом чого й стали дві світові війни, які
потрясли основи всього міжнародного співтовариства держав. Вітчизняна
наука міжнародного права, яка розвивалася в цих складних умовах, має блис-
кучу плеяду видатних діячів, спадщиною яких ми по праву можемо не лише
пишатися, але й належним чином використовувати їх методологічне надбання
для з’ясування сучасних міжнародно-правових проблем. Певною мірою це
знайшло втілення у відповідних категоріях міжнародного права, представле-
них в Енциклопедії.

Так, зокрема, було використано плідні ідеї природно-історичної школи
права В. М. Корецького, що відрізняється високим рівнем об’єктивності. Це
вкрай важливо для сучасної епохи, в якій відбувається небачене досі приско-
рення темпу та ритму життя людей і функціонування суспільств. Це призво-
дить до розчленування людської свідомості. Світ стає дедалі більш хаотичним
і некерованим. Звідси й досягнення наукою об’єктивності і точності набуває
все більш складного і проблематичного характеру, навіть психологічно пере-
творюючись нерідко в формальне соціальне завдання або просто мрію.

Методологію В. М. Корецького, яка знайшла втілення в ряді основополож-
них категорій Енциклопедії, можна охарактеризувати в поняттях природно-
історичного підходу, в якому правовідносини розглядаються в контексті зако-
номірностей суспільно-політичного розвитку держав як об’єктивних чинників
визначення сутності та форми правових норм в процесі їх еволюції та зміни.
Цей підхід належить до соціологічного напряму правової теорії, в якому право
засновується на суспільних потребах, якими визначається одночасно його сут-
ність та зобов’язальний характер. Матеріальні джерела тут є правостворюю-
чими, як правило, природними факторами, а формальні – лише засобами
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«уловлювання» матеріальних джерел. Виходячи з такого діалектичного зв’яз-
ку єдності протилежностей, норми позитивного права встановлюються через
формальні джерела, а обов’язковий характер позитивного права засновується
не на тому, що воно походить від формальних джерел, а на його відповідності
об’єктивному праву, що визначається суспільною потребою. Складовою соціо-
логічної теорії є виявлення розбіжностей між правовою формою та соціаль-
ною реальністю. Якщо така відповідність відсутня і позитивна норма супере-
чить об’єктивному праву, то можна виявити порушення певного правового
порядку. Якщо ж розбіжності охоплюють публічний порядок держави загалом
або міжнародний порядок частково чи повністю, то це веде в першому випад-
ку до революційних потрясінь, а в другому – до війни. У такій формі соціоло-
гічна теорія права, прихильником якої був В. М. Корецький, має певну спіль-
ність с концепцією права Гуго Гроція.

Можна навести висловлювання відомого західного теоретика права, більш
знаного як юриста-міжнародника професора Колумбійського університету
Вільяма Фрідмана. У своїй монографічній праці, яка витримала п’ять видань
(у 1960-х роках), він звернув увагу на те, що «криза суспільства кидає викли-
ки праву можливо більш відкрито, ніж в будь-якій галузі соціальної діяльнос-
ті». Отже, можна зробити висновок, що недооцінка основ, притаманних праву,
так саме як і професії юриста, може загрожувати суспільству соціальним вибу-
хом. Водночас виявлення невідповідностей між соціальною дійсністю та пра-
вом дає можливість суспільству з’ясувати природу та характер небезпеки, яка
загрожує йому, і вжити необхідних заходів для усунення існуючої суперечнос-
ті. 

Не можу не сказати ще про один важливий, на мій погляд, момент, який
також знайшов вираження в методології найважливіших міжнародно-правових
категорій, представлених в даній Енциклопедії. Він безпосередньо стосується
ролі та місця людини в сучасному світі та її спроможності пошуку наукової
істини. 

Ситуація, в якій опинилася сучасна людина, визначається тим, що вона все
більше перетворюється на функцію, якщо вже не стала нею. Це цілком сто-
сується й представників всіх без виключення наук. Діючи лише в якості фун-
кції, людина втрачає свою історичну особистість та психологічні властивості
конкретної особи, яка в своєму бутті спирається на попередню історію, до якої
вона належить в цивілізаційному вимірі, а також до світу в цілому. Діючи лише
в якості функції і втрачаючи свою ідентичність, в якій вона раніше знаходила
опору, що розумілася в поняттях закономірностей руху історії і могла зміцню-
вати свою свідомість в категоріях більш менш стабільного існування. Але в
умовах втрати конкретного, власного «я» людина-функція стала підміняти
наукові знання та пошук істини, природно, вже не в Бога, що констатував ще
Ф. Ніцше, а саме, що Бога в західному суспільстві більше немає, в те, що самій
людині по силам змінювати світ, незалежно від дійсності, яка, в силу нової
парадигми життя, підлягає конструюванню відповідно до цілей і завдань,
самостійно поставлених людиною. Стосовно цього Гете, сповнений похмуро-
го передчуття, сказав: «Людство стане більш розумнішим та розсудливішим,
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але не кращим, щасливішим та діяльнішим. Я передбачаю час, коли людство
не буде більше радувати Бога, і він буде змушений знов все порушити для
оновленого творіння». Здається, цей час порівняно давно вже настав і світ сьо-
годні переживає черговий його сплеск, а можливо й щось більше.

Результатом цього є формальний, спрощений підхід сучасної науки до
розуміння буття людського існування. Він, звичайно, стосується й юридичної
науки та її складової – міжнародного права. Таким прикладом, на мій погляд,
може слугувати два багатотомних видання «Енциклопедія міжнародного
права», підготовлених Інститутом Макса Планка в Німеччині. Безумовно, в ній
представлений досконалий каталог міжнародно-правових категорій з високим
рівням їх детальної розробки та широким застосуванням юридичної техніки.
Вражаючим є й авторський колектив, представлений в тому числі багатьма
провідними європейськими фахівцями з міжнародного права. Однак, на моє
переконання, її методологічна база досить бідна внаслідок того, що вона
страждає формалізмом та соціальною спрощеністю дійсності, а іноді, здаєть-
ся, й відірваністю від неї. Порівнюючи в цьому плані концепцію Енциклопедії
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та її втілення в
першому томі, то візьму на себе сміливість стверджувати, що, відрізняючись
соціологічним підходом, в ній зроблена спроба показати дійсний стан міжна-
родних відносин та роль в них міжнародного права в небезпечний для всіх
народів період існування реальної загрози зіткнення цивілізацій. Відповідно в
Енциклопедії обґрунтовується парадигма міжнародно-правової поведінки дер-
жав, згідно з якою лише врахування інтересів різних цивілізацій на основі
сучасного міжнародного права може бути найбільш надійною мірою поперед-
ження світової війни.

Колектив авторів Енциклопедії, звичайно, відкритий для критики, споді-
ваємося критики конструктивної, яка допоможе удосконалити нашу подальшу
роботу з підготовки наступних двох її томів. 

Дякую за увагу!
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О. С. ПЕРЕВЕРЗЄВА,
кандидат юридичних наук

МИРНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ

Підручник «Мирне врегулювання міжнародних спорів»* присвячений роз-
криттю особливостей врегулювання міжнародних спорів. Розвиток міжнарод-
них відносин зазвичай залежить від низки чинників як об’єктивного, так і
суб’єктивного характеру. Сьогодення деякі суб’єкти міжнародного права пере-
дусім намагаються задовольнити власні права та інтереси, інколи нехтуючи
відповідними правами та інтересами інших. Це зумовлює протистояння дер-
жав на міжнародній арені, створює конфронтацію, ускладнює міжнародне
співробітництво. Прагнення зайняти панівне місце у регіональній та світовій
політиці, змушує окремі держави використовувати особливі види поведінки на
міжнародній арені, які часто дестабілізують дво- та багатосторонні відносини.
Правильна кваліфікація такої поведінки та пошук шляхів вирішення наявних
ситуацій виходить на перший план у міжнародних відносинах, адже будь-які
суперечності між державами загалом можуть призвести до тяжких наслідків і
становити загрозу міжнародному миру та безпеці.

Дослідники аналізували як окремі засоби врегулювання міжнародних про-
тиріч, так і загальні питання явища мирного врегулювання спорів. Проте дина-
міка останніх подій, зокрема поведінка Російської Федерації, змушує ставити
питання про перегляд багатьох засад та підходів до міжнародних ситуацій і
міжнародних спорів. З огляду на стан сучасних міжнародних відносин части-
на концептуальних підходів до врегулювання міжнародних спорів уже не від-
повідає вимогам часу і потребує суттєвого вдосконалення чи перегляду взага-
лі. На жаль, доктрина міжнародного права ще не володіє достатніми теоретич-
ними напрацюваннями, універсальними для будь-яких міжнародних спорів.
Тому виникає потреба заповнити відповідні прогалини та проаналізувати тен-
денції розвитку основних засобів мирного врегулювання для забезпечення
швидкого та ефективного вирішення спорів. Значною мірою ці вимоги забез-
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печуються теоретичними розробками, викладеними у підручнику
В. А. Гринчака «Мирні засоби врегулювання міжнародних спорів».

Рецензована праця є першим в Україні комплексним дослідженням явища
міждержавних спорів. На основі аналізу наявних теоретичних напрацювань у
цій сфері, рішень міжнародних органів та організацій, а також практики вре-
гулювання міжнародних спорів, автор вибудовує власну концепцію зароджен-
ня міжнародних спорів та ситуацій. Головне місце в авторській теорії міжна-
родних спорів посідає питання дотримання міжнародних зобов’язань у міжна-
родному праві. Такий підхід дає змогу звести воєдино різні міжнародні спори
та вибудувати внутрішньо узгоджений й універсальний підхід до процесу та
процедури їх врегулювання. 

Підхід автора до явища міжнародних спорів із позицій виконання взятих
міжнародних зобов’язань є цікавим та правильним. Видозміна міжнародних
зобов’язань за наслідками врегулювання міжнародних спорів, видається, є
невід’ємною складовою процесу їхнього формування. Особливістю є лише
поведінка суб’єктів міжнародного права, зумовлена їхніми прагненнями най-
повніше задовольнити власні права та інтереси. Загалом, обрана тактика
дослідження також забезпечила побудову системи засобів врегулювання між-
народних спорів з урахуванням особливостей протиріч та намірів сторін щодо
остаточного врегулювання. Автор уперше висуває теорію співвідношення спо-
рів політичного та правового характеру, взявши за основу чинник видозміни
міжнародних зобов’язань, тобто вибір сторін спорів між гарантіями, визначе-
ними міжнародним правом, та їх власними можливостями змінити зміст
зобов’язань.

Варто також наголосити на концептуальній динаміці дослідження. Явища
мирного врегулювання міжнародних спорів аналізуються в історичному аспек-
ті, з’ясовуються їхня взаємодія та взаємозалежність, розкривається правова
природа та чітко окреслюються їхні межі. Схожі та споріднені явища аналізу-
ються на різних етапах людської історії, виокремлюються їхні особливості
тощо. Водночас аналіз конвенційних та інституційних механізмів мирного вре-
гулювання міжнародних спорів становить наукову новизну дослідження й
робить його комплексним та завершеним.

Особливо варто акцентувати на дослідженні правових засобів врегулюван-
ня міжнародних спорів. У юридичній літературі наявні зазвичай дослідження
ролі міжнародних судових органів у процесі мирного врегулювання міжнарод-
них спорів. Водночас автор присвячує увагу різним моделям правового врегу-
лювання (судочинства), аналізує їхню суть, правову природу та значення для
вирішення ситуації. Виокремлення різних моделей міжнародного арбітражу
тощо є новим підходом у питаннях діяльності цього міжнародного органу,
особливо з прив’язкою до певних історичних етапів.

З метою забезпечення комплексного характеру дослідження автор також
аналізує роль і значення діяльності міжнародних організацій у процесі мирно-
го врегулювання міжнародних спорів. Цікавим є висвітлення ролі універсаль-
них міжнародних організацій у рамках окремих засобів урегулювання міжна-
родних спорів, зокрема слідчої та примирної процедур. Аналіз нормативного
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матеріалу та конкретних практичних ситуацій посилюють наукову цінність
дослідження у цих питаннях. На додаток до цього також необхідно наголоси-
ти на розгляді механізмів урегулювання, наявних у рамках інших міжнародних
організацій, наприклад Дунайської комісії. 

Рецензований підручник «Мирне врегулювання міжнародних спорів»
покликаний забезпечити викладання спецкурсу з аналогічною назвою у про-
цесі підготовки фахівців з міжнародного права. Також він матиме актуальність
при підготовці студентів до занять з дисципліни «Міжнародне публічне право»
у відповідній темі. Поряд з цим підручник розрахований на використання
юристами та спеціалістами у сфері міжнародних відносин і політології, а
також державними органами, діяльність яких пов’язана з забезпеченням зов-
нішньої політики чи безпосередньо врегулюванням міжнародних ситуацій та
спорів.

В. Є. КИРИЧЕНКО,
доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри загальноправових 
дисциплін Харківського національного

університету внутрішніх справ

СУДОВА ВЛАДА УКРАЇНИ ОЧИМА ІСТОРИКІВ ПРАВА*

В юридичному науковому просторі України останнім часом не бракує тем,
котрі не лише викликають жвавий інтерес наукової громадськості, а й збурю-
ють широкі верстви читаючого населення. Серед них – проблеми, пов’язані з
організацією та функціонуванням судової влади. Нині суспільство активно
критикує суддів через відсутність незалежності, неупередженості, прозорості
та підзвітності, акцентує увагу на потребі підвищити якість послуг судової
системи для громадян, дотримання європейських стандартів і наближення до
кращих практик відправлення правосуддя. 

У контексті зазначеного фундаментальна й комплексна монографія
«Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості роз-
витку», підготована авторським колективом, який складається зі знаних у
колах вітчизняної наукової громадськості фахівців з теорії, філософії та історії
права, якраз і містить низку відповідей на запити нового часу. Представлена на
суд читачів широка за обсягом та глибока за науковим змістом книга є справ-
жньою знахідкою для тих, хто бажає розібратися у проблемі, а не просто отри-
мати певні докази, для того, щоб підтвердити власні усталені стереотипи.
Монографія густо насичена маловідомими, а часом і зовсім невідомими не
лише широкому загалу, а й фахівцям-юристам, документальними фактами. Її
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висновки та узагальнення базуються на потужному фактологічному підґрунті.
Текст вирізняється легкістю стилю та багатоаспектністю, що робить книгу не
лише корисною, а й цікавою для сприйняття.

З цілком зрозумілих причин, перший розділ присвячено розгляду філософ-
ських і теоретико-правових засад судової влади. Його автори – завідувач відді-
лу історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Ко рець -
кого к. ю. н., проф. І. Б. Усенко, к. ю. н. В. С. Бігун та к. п. н. М. Д. Хода -
ківський, акцентували увагу на проблемі правосуддя і судової влади як чинни-
ків реалізації ідеї права (мистецтва добра і справедливості), висвітлили специ-
фіку застосування поняттєво-термінологічного апарату історико-правового
дослідження судової влади.

Другий розділ монографії надає читачам можливість суттєво розширити
уявлення про становлення судової влади у протодержавний період та скіфо-
античну добу. В ньому переконливо доведено, що у скіфському суспільстві
судова влада досягла доволі значного, як для ранньодержавного утворення,
рівня розвитку. Показано, що в античних державах Північного Причор но -
мор’я, – Ольвії, Херсонесі, Тірі та Боспорі, – наявність суттєвих лакун у зако-
нодавстві та схильність громадян до судового вирішення різноманітних жит-
тєвих колізій надавали народному суду дікастів, колегії архонтів, іншим магіс-
тратам, котрі, окрім іншого, здійснювали й судові функції, широке поле для
діяльності. У подальшому традиції античної правової культури не були зни-
щені. Беручи до уваги наступність у праві України, автор цього розділу д.ю.н.,
проф. О. А. Гавриленко з упевненістю наголосив на тому, що пізніші судові
інституції формувалися на підвалинах, які закладалися ще за часів античності.

У третьому розділі, написаному науковим співробітником Інституту дер-
жави і права ім. В. М. Корецького Є. В. Ромінським, визначено особливості
судової влади Давньої Русі у княжу добу. Завдяки залученню широкого обсягу
нарративних та інших джерел йому вдалося показати живу картину тих пере-
творень, які пройшла судова влада, еволюціонуючи від архаїчних форм до роз-
виненої середньовічної європейської моделі.

Докладного висвітлення у четвертому розділі монографії знайшли питання
еволюції судової влади на українських землях у литовсько-польську добу.
Здійснена д.ю.н., проф. І. Й. Бойком та к.ю.н., с.н.с. Т. І. Бондарук копітка
робота джерелознавчого та історіографічного характеру надала можливість
об’ємно висвітлити специфіку цього періоду. Звернено увагу на те, що судова
влада у цей час була складним суперечливим явищем, зумовленим соціальною
і культурною строкатістю середньовічного, зокрема й українського, суспіль-
ства. Суд, який тривалий час був невідокремленим від адміністрації, із запо-
чаткуванням посад (урядів) виборних земських суддів дедалі більше набував
значення самостійної інституції. Водночас зміцнювали свої позиції доменіаль-
ні суди. Але усе ж найбільшу ефективність у залагодженні конфліктів та утри-
манні суспільної рівноваги виявили суди великокнязівські й громадські (шля-
хетські та копні). Саме аналіз їхньої діяльності надав підстави охарактеризу-
вати судову владу цього періоду як конвенційну, спрямовану у першу чергу на
підтримання громадського спокою. 
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П’ятий розділ, автором якого є к.ю.н. Л. В. Худояр, присвячено особливос-
тям судової влади у Запорізькій Січі, насамперед відзначено таку її ознаку, як
демократизм. Водночас судова влада не відділялася від військово-адміністра-
тивної і мала універсальний характер, тобто була здатна, здійснюючи право-
суддя, вирішувати будь-які питання у політичній, військовій, релігійній, еко-
номічній та інших сферах козацького життя.

В шостому розділі к.і.н. К. А. Віслобоковим із залученням широкого обся-
гу наукової літератури розкрито важливі питання розвитку судової влади в
Гетьманщині (др. пол. XVII – кінець XVIII ст.). Цілком аргументованим вигля-
дає його висновок про те, що цей період в історії українського судівництва
позначений протистоянням західноруської (литовсько-русько-польської) та
московської правових традицій, що зрештою призвело до повної уніфікації з
імперськими українських судових інстанцій, процесуального та іншого зако-
нодавства, повної переваги виконавчої влади та нехтування відправленням
правосуддя. Водночас, автором наголошено на тому, що разом з тим,
Гетьманщина протягом понад ста восьмидесяти років зберігала власний спе-
цифічний автономний судоустрій, законодавство та до певної міри незалежну
професійну спільноту освічених, досвідчених і авторитетних правників.

Привертає увагу опрацьований д.ю.н., проф., член-кореспондентом
НАПрН України О. Н. Ярмишем, к. ю. н., с.н.с. О. О. Самойленко та
к. ю. н. О. О. Малишевим сьомий розділ монографії, де розкрито особливості
судової влади на українських землях, що входили до складу Російської імперії.
Автори цілком аргументовано відзначають, що у другій половині XVIII – пер-
шій половині ХІХ ст. традиційним був наголос на похідному характері судової
влади від влади виконавчої. Значних змін судова система зазнала внаслідок
реформи 1864 р., але все ж прогресивні нововведення втілювалися в життя
неквапливо та непослідовно, зберігаючи численні рудименти минулого, які ще
більш посилилися внаслідок контрреформ 80-90-х рр. ХІХ ст. 

В імперську добу схожими шляхами йшло формування судової влади на
західноукраїнських землях. Відповідний матеріал зібрано та узагальнено у
восьмому розділі. І. Й. Бойко звернув увагу на те, що й тут за умов імперсько-
го режиму і відмови від принципу поділу влади прогресивні починання у сфері
судівництва значною мірою були знецінені, а судова влада залишилася підкон-
трольною і підзвітною політичній верхівці, тобто імператорському двору.
Австрійське, а ще більше угорське, судівництво не передбачало реальних
гарантій для українського населення щодо мови судочинства і доступу до суд-
дівської служби, попри всі демократичні перетворення зберігалися фактична
правова нерівність, незахищеність українців та інших національних меншин.

Значний інтерес становлять дев’ятий та десятий розділи (автори –
к. ю. н., проф. І. Б. Усенко, к. ю. н., доц. Л. О. Зайцев, к. ю. н., доц. І. В. Музика,
к. ю. н., доц. В. Т. Окіпнюк, к. ю. н., с. н. с. А. Ю. Іванова), де розкрито низку
важливих проблем розвитку судівництва на українських теренах протягом
ХХ ст. Визначено, що в добу Української революції 1917–1921 рр. першою й
головною проблемою судової влади стала її залежність від реальності та ефек-
тивності державної влади загалом. Але попри усі судові реформи на україн-
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ських землях упродовж існування всіх національних владних режимів зберіга-
лась одна система, яку автори цілком аргументовано характеризують як три-
рівневу вертикальну систему з внутрішньою, змішаною підсудністю та пара-
лельним широким застосуванням надзвичайної військової юстиції. І, зрештою,
останній, одинадцятий розділ, (автор к. ю. н., с. н. с. М. І. Сірий) надає чита-
чам можливість з’ясувати характерні риси становлення судової влади у неза-
лежній Україні.

Наукова цінність монографії «Судова влада в Україні: історичні витоки,
закономірності, особливості розвитку» полягає, насамперед, у тому, що вона є
першим у вітчизняній історико-правовій науці комплексним дослідженням
проблеми. Практичне значення результатів і висновків роботи полягає в тому,
що вони можуть бути використані для подальших досліджень загальнотеоре-
тичних та історико-правових проблем розвитку судової системи України, вдос-
коналення вітчизняного процесуального законодавства. Дана монографія буде
корисна як науковцям – фахівцям у сфері загальних проблем теорії та історії
держави і права, окремих галузевих юридичних наук, так і практичним пра-
цівникам. Робота є у повному розумінні сучасним виданням. Вона підносить
вітчизняну історико-правову науку на новий якісний рівень, а також є вагомим
інтелектуальним внеском до європейської науки права. Її положення вже вико-
ристовуються і обов’язково будуть використовуватися у подальшому при під-
готовці юристів у вищих навчальних закладах. Окрім того, книга безперечно
становить інтерес для широкого кола читачів, що цікавляться історією вітчиз-
няного права.

Л. М. МУДРИЄВСЬКА,
кандидат філософських наук, 

кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри теорії держави і права,

конституційного права та державного управління
ДНУ ім. Олеся Гончара

ДОСВІД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ 
РАННІХ США КРІЗЬ ПРИЗМУ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ*

Досвід побудови демократичного, мультикультурного суспільства США
завжди заслуговував на увагу країн, що тільки-но стали на шлях демократич-
них змін і перебувають у пошуках оптимальної моделі побудови нової держа-
ви. Цей досвід не буде на заваді й Україні, яка вже третє десятиріччя намага-
ється створити стабільну державу. Але сліпе відтворення чужого надбання
ніколи не давало бажаного результату. У цьому зв’язку вельми своєчасним і
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корисним видається рецензоване монографічне видання, підготовлене на осно-
ві дисертаційних досліджень авторів книги, виконаних і захищених кілька
років тому в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Дуже слушним видається зауваження авторів, що «не заперечуючи оче-
видного впливу американської демократії на розвиток сучасної цивілізації,
треба зазначити, що інтерес до неї має бути суто практичним і визначатися
прагненням врахувати тільки найкраще з історичного досвіду державного
будівництва в Америці. Це беззаперечна умова аналізу процесу формування
інститутів держави і права ранньої Америки. Лише реалістичний підхід до
зазначеної проблеми сприятиме критичній оцінці тих вад американської дер-
жавно-правової дійсності, які у самих США зрозумілі пересічним громадянам,
котрі вельми опосередковано беруть участь у справах управління суспільством
і державою під час виборів депутатів і державних посадовців».

У монографії надано ретельний, повний аналіз існуючих зарубіжних і віт -
чизняних методологічних підходів до дослідження історії американського дер -
жавотворення, при цьому автори підходили до цього питання критично (про-
по нуючи робити так й іншим дослідникам), розуміючи, що на становлення тієї
чи іншої точки зору або наукової школи впливають і такі зовнішні фактори, як
вплив політичної еліти США.

Також слід відзначити широку джерельну базу і нові історичні джерела, що
введені в науковий обіг авторами. Сучасні дослідження, на жаль, страждають
тим, що постійно використовуються одні і ті ж джерела. Монографія
В. М. Калашникова і В. М. Малишка вигідно вирізняється на тлі досліджень
історичного розвитку державно-правових інститутів Британської Америки,
оскільки автори не тільки використали аутентичні історичні джерела, які зби-
рали багато років, а й здійснили їх класифікацію. Це закладає додаткові підва-
лини до дослідження визначеної тематики не тільки з історичної точки зору, а
й юридичної, передусім - історії права і державотворення (розділ 2, п. 1.1.).
Цікавим для дослідників є висновок авторів щодо правового регулювання еко-
номічних, політичних і соціальних процесів у колоніальному суспільстві ран-
ніх США. Вони відзначили такий важливий момент регулювання усіх проце-
сів життєдіяльності суспільства, як одночасна дія на території США звичай-
них законів, правових звичаїв і канонічного права. Таке поєднання відіграло
велику роль у формуванні правосвідомості громадян США і суспільної свідо-
мості загалом.

Доволі цікавими є проаналізовані збірки описів соціальних відносин, уре -
гульованих правом, які стосувалися особливостей організації праці рабів у во -
лодіннях плантаторів штатів Віргінії, Джорджії та обох Каролін і великих зем -
левласників центральних і північних колоній Британської Америки. З них ви -
пливало, що у центральному та північному регіонах ранніх США капіталі-
стичний уклад розвивався швидше, ніж на американському Півдні. Тому зако-
ни про регламентацію примусової праці Півдня були буржуазними меншою
мірою, ніж законодавство, розроблене в інших регіонах.

Про глибину і унікальність наданого наукового дослідження свідчить
також поняттєво-термінологічний апарат, де відображена специфічність ста-
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новлення правової системи США, різних галузей права, що регулювали най-
важливіші для економічного розвитку правовідносини.

Колонізація Сполучених Штатів – складний і довготривалий процес. На
нього впливали як внутрішні, так зовнішньодержавні фактори. Науковий під-
хід авторів до з’ясування цих питань відрізняється раціональністю і об’єктив-
ністю, коли історія не прикрашається для задоволення чиїхось уподобань, а
відкрито висвітлює іноді доволі непривабливі моменти, без яких неможливо
надати повну картину історичного розвитку країн і народів. Це стосується,
насамперед, ролі у колонізації США піратства, яке існувало з благословіння
королівської влади Великої Британії. А також безсоромного захоплення земель
колоністами. розвитку рабства, соціальної диференціації населення (частина 2,
розділ 1 4).

Заслуховує на увагу й авторській підхід до розгляду організації регіональ-
ної влади в Британській Америці не тільки з хронологічної точки зору, а й з
територіальної, коли відображена специфіка різноманітних регіонів у станов-
ленні системи правового регулювання суспільних відносин. В становленні
системи публічного управління значну роль відіграло і місцеве самоврядуван-
ня, яке в більшості випадків відповідало приписам королівських хартій і тра-
диціям мет рополії.

Констатуючи викладене, треба відзначити, що автори монографії
В. М. Калашников і В. М. Малишко розробили свій своєрідний, абсолютно са -
мостійний підхід до вивчення історії колонізації і становлення системи управ-
ління США, який може надихнути сучасних дослідників в сфері історії права,
історії державотворення на ретельне дослідження можливостей використання
світових досягнень для проведення реформ у сучасній Україні.
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ТАЛАНОВИТИЙ ВЧЕНИЙ І ОРГАНІЗАТОР ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
(ДО 80-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА Ю. С. ШЕМШУЧЕНКА)

Ім’я видатного правознавця і фундатора української правничої науки й
освіти, людини широкого світогляду, демократичних поглядів і переконань,
патріота України, відомого державного і громадського діяча, директора
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академіка,
заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України
в галузі науки і техніки Юрія Сергійовича Шемшученка добре відоме як в
нашій країні, так і поза її межами. За роки своєї творчої діяльності він видав
близько 1000 наукових і публіцистичних праць, в тому числі понад 50 індиві-
дуальних і колективних монографій з актуальних проблем державознавства і
правознавства. Вчений був ініціатором і організатором видання першої в
Україні шеститомної «Юридичної енциклопедії» (1998–2004 рр.), десятитом-
ної «Антології української юридичної думки» (2002–2005 рр.), «Великого
енциклопедичного юридичного словника» (2007 р.), оригінального і першого
в Україні підручника «Космічне право». Він є загальновизнаним лідером
наукової школи з проблем екологічного права, активним учасником конститу-
ційного процесу в Україні. 

Юрій Сергійович народився 14 грудня 1935 р. у старовинному Глухові
Чернігівської (тепер – Сумської) області. Зараз він є почесним громадянином
міста. 

У 1962 р. майбутній вчений закінчив юридичний факультет Київського дер-
жавного університету ім. Т. Шевченка, а у 1966–1969 рр. він навчався в аспі-
рантурі при Секторі держави і права АН УРСР, який у 1969 р. було реоргані-
зовано у відповідний Інститут. Тут він пройшов шлях від аспіранта до дирек-
тора, виявив себе талановитим вченим і організатором юридичної науки.
Посаду директора Юрій Сергійович обіймає вже 27 років (з 1988 р.).

Вчений є членом багатьох іноземних академій і інших наукових та навчаль-
них закладів, академіком-секретарем Національної академії правових наук
України, ініціював утворення у 1991 р. Союзу юристів України і був його пер-
шим головою, десять років очолював Комісію з питань громадянства при
Президентові України, ініціював утворення у 1995 р. Київського університету
права НАН України і 10 років був його ректором. 

Наші ювіляри



Юрій Сергійович є активним учасником міжнародно-правового співробіт-
ництва. У 1998 р. очолив Міжнародний центр космічного права при НАН
України. Є членом Міжнародної академії астронавтики, суддею Міжнародного
арбітражного суду у Гаазі, брав участь у багатьох міжнародних наукових кон-
ференціях, інших форумах і сесіях Генеральної Асамблеї ООН. У 2013 р. вче-
ного обрано Послом Миру.

Плідна наукова і освітня діяльність Юрія Сергійовича відзначена держав-
ними та іншими нагородами. Він нагороджений орденом князя Ярослава
Мудрого III, IV і V ступенів, орденом «За заслуги» III ступеня, Почесними гра-
мотами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, орденом Святого князя
Володимира IV ступеня та ін.

Наукова громадськість щиро вітає корифея української юридичної науки з
80-річним ювілеєм. Бажаємо міцного здоров’я, щастя у житті і подальших
творчих успіхів. 

ВІКТОРУ ІВАНОВИЧУ АКУЛЕНКУ – 80 РОКІВ

24 листопада 2015 року видатному українському науковцю, доктору юри-
дичних наук, професору Віктору Івановичу Акуленку виповнилося 80 років.

Ім’я Віктора Івановича Акуленка відоме як в Україні, так і за кордоном не
лише серед науковців-правознавців, фахівців у галузі міжнародного права, а й
серед широкого кола фахівців пам’яткоохоронної справи – істориків, архітек-
торів, реставраторів, археологів.

І це й не дивно, адже професор Акуленко усе своє життя присвятив слу-
жінню науці, а саме правовим та історико-правовим дослідженням проблем
охорони пам’яток культури у сфері вітчизняного законодавства і міжнародно-
го права. Упродовж багатьох років Віктор Іванович розробляв унікальну в
науці міжнародного права тематику – проблеми міжнародно-правової охорони
культурної спадщини. Саме завдяки його працям у науці міжнародного права
отримала розвиток концепція зародження та становлення нової галузі міжна-
родного публічного права – міжнародного права охорони культурної спадщи-
ни. Існування цієї галузі міжнародного публічного права поступово набуває
визнання у авторитетних наукових виданнях, зокрема у фундаментальній шес-
титомній «Юридичній енциклопедії» та «Великому енциклопедичному юри-
дичному словнику». Приємно зазначити, що результатом плідної наукової
діяльності професора Акуленка стало формування в Інституті держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України єдиної в юридичній науці країн СНД науко-
вої школи міжнародного права охорони культурної спадщини.

Тернистим і нелегким був його життєвий та науковий шлях.
Після закінчення у 1957 році юридичного факультету Київського універси-

тету він працював шкільним учителем, потім науковим співробітником Центру
пам’яткознавства НАН України.

Усім серцем і душею вболівав за долю української культури, за справу охо-
рони пам’яток культури. За свою патріотичну громадянську позицію та право-
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захисні переконання унаслідок проведених ідеологічних «чисток» під час
нелегких для української інтелігенції часів довелося полишити улюблену
роботу на науковій ниві.

Багато років Віктор Іванович присвятив праці у науковому часописі
«Пам’ятки України: історія та культура», сторінки якого сповнені думок вче-
ного з проблем правової охорони культурної спадщини.

У період панування радянської влади, в умовах майже повної відсутності
інформації та закритих архівів, Віктор Іванович зумів докладно висвітлити
питання становлення і розвитку законодавства про охорону і використання
пам’яток культури 1917–1991 років, захистивши дисертацію на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук. 

З 1993 року Віктор Іванович працює провідним науковим співробітником
відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України. Також він займається викла-
дацькою діяльністю на посаді професора кафедри теорії та історії держави і
права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

Крім науки, у Віктора Івановича є творче захоплення й покликання до жур-
налістської діяльності. «Публіцистика і наука – два мої вірні крила», – гово-
рить Віктор Іванович. У 2001 році вийшов друком збірник спогадів, нарисів і
памфлетів «На перехресті закону і совісті», що став своєрідною «спробою
пройти полем вічного протистояння добра і зла, правди і кривди, закону і
совісті». Ця праця викликала інтерес у широкого кола читачів, спонукала кож-
ного з них замислитись і бути не байдужим до своєї родини, країни, людсько-
го життя.

В. І. Акуленко є автором понад 250 наукових праць, присвячених пробле-
мам правової охорони пам’яток культури, реституції культурних цінностей у
міжнародній і національній практиці, культурним правам людини та народів
тощо. Віктор Іванович упорядкував декілька збірників, зокрема «Законо -
давство про пам’ятники історії та культури», «Правова охорона культурних
цінностей. Україна в міжнародно-правових відносинах» та ін.

Особливо знаковою у доробку Віктора Івановича є фундаментальна моног-
рафія «Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплемента-
ція у внутрішньому праві України», яка побачила світ у 2013 році і яка містить
узагальнення історії становлення та структури міжнародного права охорони
культурних цінностей. Автор розкриває юридичний зміст норм міжнародного
права в цій сфері крізь практику України. Так, у цій книзі вперше у вітчизня-
ній міжнародно-правовій літературі узагальнено двосторонні договірні відно-
сини України у сфері охорони, реституції та повернення культурних ціннос-
тей, здійснено комплексний аналіз міжнародно-правового співробітництва
держав – членів СНД у сфері правонаступництва, збереження і повернення
культурних цінностей та дано розгорнуту характеристику імплементації між-
народно-правових зобов’язань України в сфері охорони культурних цінностей.
Загалом, не буде перебільшенням стверджувати, що ця праця є унікальною за
формою, змістом та кількістю опрацьованих джерел найрізноманітнішого
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характеру. Безперечно, вона увійде до золотої скарбниці вітчизняної юридич-
ної науки. 

Наукові праці видатного вченого використовуються у законотворчій прак-
тиці України, справляють неабиякий вплив на формування міжнародно-право-
вої позиції України у сфері збереження культурних цінностей. 

Досвід Віктора Івановича у сфері правової охорони культурної спадщини,
питаннях реституції тощо цінують і представники державних органів – неод-
норазово він був запрошений до участі у державних комісіях, комітетах, нара-
дах для допомоги у розв’язанні різноманітних проблем у цій сфері.

Віктор Іванович – надзвичайно добра, чуйна й інтелігентна людина.
Теплотою душі та чуйністю він назавжди завоював особливу симпатію серед
колег та учнів. 

Вітаючи шановного Віктора Івановича зі славним ювілеєм, колеги й учні
щиро бажають міцного здоров’я, творчої наснаги, добра та злагоди, здійснен-
ня всіх заповітних мрій!

ЮВІЛЕЙ ОЛЬГИ ФЕДОРІВНИ АНДРІЙКО

Завжди енергійна, з активною життєвою позицією, щира, порядна і тактов-
на – ці риси, мабуть, найяскравіше характеризують особистість видатного
українського вченого – адміністративіста, доктора юридичних наук, професо-
ра Ольгу Федорівну Андрійко, яка нещодавно відзначила свій ювілей.

Ольга Федорівна народилася 28 січня 1945 р. у с. Вороньків
Бориспільського району Київської області. Після закінчення у 1972 р. юри-
дичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка
(нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) вона
вступила до аспірантури Інституту держави і права АН УРСР (нині – Інститут
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України) і пов’язала своє життя з
юридичною наукою. У 1976 р. захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук. З 1976 р. й дотепер працює в Інституті
держави і права ім. В. М. Корецького: спочатку вона молодший, з 1986 р. –
старший, а з 2000 р. – провідний науковий співробітник інституту. У 1999 р.
Ольга Федорівна захистила докторську дисертацію на тему «Організаційно-
правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади». У 2001 р.
їй присвоєно вчене звання професора. У 2010 р. Ольга Федорівна обрана чле-
ном-кореспондентом Національної академії правових наук України. Протягом
останніх шести років вона очолює відділ проблем державного управління та
адміністративного права Інституту. 

На високому науковому рівні О. Ф. Андрійко займається дослідженням
актуальних теоретичних і практичних проблем адміністративного права та
державного управління. Ольга Федорівна є провідним і знаним фахівцем в
Україні з проблем організаційно-правового забезпечення державного контро-
лю. Важливою подією в науковому житті стало видання у 2004 р. її індивіду-
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альної монографії «Державний контроль в Україні: організаційно-правові
засади» (К., Наукова думка, 2004). Вона є автором понад 140 наукових праць,
серед яких: «Державне управління: теорія і практика» (1998), «Виконавча
влада і адміністративне право» (2002), «Державне управління: проблеми адмі-
ністративно-правової теорії та практики» (2003), «Права громадян у сфері
виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захи-
сту» (2007), «Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник:
у 2 т.» (2007, 2009), «Принцип верховенства права у діяльності держави та
адміністративному праві» (2008), «Система органів виконавчої влади України:
правові проблеми вдосконалення організації та діяльності» (2013) та ін.
Глибина юридичних знань і науковий досвід дають їй можливість творчо
досліджувати складні державно-правові процеси, брати активну участь у нау-
ковому опрацюванні найважливіших проблем державотворення в Україні та
розвитку правової держави. Її праці використовуються в навчальному процесі
в провідних юридичних закладах України. Вона є членом редколегії «Часопису
Київського університету права» та науково-практичного журналу «Публічне
право».

Теоретичні висновки і практичні пропозиції О. Ф. Андрійко реалізовує у
законотворчому процесі. Вона активно співпрацює з державними органами,
бере участь в обговоренні та подає пропозиції та зауваження до проектів нор-
мативно-правових актів. Підготовлені нею наукові матеріали використовува-
лися під час розроблення Концепції адміністративної реформи в Україні. Вона
була членом робочих груп з підготовки проекту Концепції реформи адміні-
стративного права України, проекту Кодексу адміністративних процедур
України, Кодексу правил поведінки державного службовця, концепції Закону
України «Про державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади».
О. Ф. Андрійко була членом Тимчасової спеціальної комісії з питань опрацю-
вання проекту Закону України «Про Кабінет Міністрів України». Брала участь
у роботі над проектом Закону України «Про державну службу України».

Крім дослідницької та організаторської діяльності, О. Ф. Андрійко займа-
ється підготовкою наукових кадрів, формуванням їх методологічної культури,
розвитком їх творчого правового мислення. Її талант ученого отримує втілен-
ня в новій генерації правників. Під її керівництвом розпочали свій шлях у
науку багато кандидатів і докторів юридичних наук, які нині працюють в орга-
нах державної влади, наукових і вищих навчальних закладах. Вона є мудрим
наставником і порадником для молодих науковців.

Наукова і педагогічна праця Ольги Федорівни високо поціновується дер-
жавою та громадськістю. О. Ф. Андрійко – заслужений юрист України (2007).
У 2015 р. Указом Президента України вона була нагороджена Орденом княги-
ні Ольги II ступеня. Відзначена Почесною грамотою Верховної Ради України
(2009), Почесною грамотою Президії Національної академії наук України
(1999), Подякою Президента Національної академії правових наук України
(2014), вона лауреат премій імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в
науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2004) та за видат-
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ні досягнення в галузі підготовки юридичних кадрів (2015), нагороджена
Почесною грамотою Союзу юристів України (2014), Подякою Київського місь-
кого голови (2007), Почесною грамотою Київського університету права НАН
України (2014) та ін.

Блискучий талант науковця і викладача Ольги Федорівни завоювали гли-
боку повагу колег та учнів. Поєднуючи риси принциповості й толерантності,
вона вміє створювати у відділі, який очолює, ділову доброзичливу атмосферу.

Шановна Ольго Федорівно! Колектив Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України щиро вітає Вас з ювілеєм! Ви для нас є
прикладом служіння і відданості улюбленій справі та своїй державі. Здоров’я
Вам, натхнення для реалізації нових наукових проектів, подальших творчих
злетів і талановитих учнів!

ДО ЮВІЛЕЮ ВІДОМОГО ПРАВНИКА 
КУЛИНИЧА ПАВЛА ФЕДОТОВИЧА

1 січня 2016 р. виповнилось 60 років талановитому вченому в галузі
земельного, аграрного та екологічного права, доктору юридичних наук, про-
фесору Павлу Федотовичу Кулиничу.

Народився майбутній вчений 1 січня 1956 р. у м. Шпола Черкаської обла-
сті. Після завершення навчання на юридичному факультеті Київського дер-
жавного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1980 р. Павло Федотович пов’язав
свою долю з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
пройшовши шлях від стажиста-дослідника до завідувача відділом, зосередив-
ши свою увагу на дослідженні проблем земельного, аграрного та екологічного
права. 

Завдяки професіоналізму, багаторічній послідовній та наполегливій праці
Павло Федотович Кулинич став відомим вченим як в Україні, так і за її меж-
ами. У 1985 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата, а в 2012 р. – доктора юридичних наук. 14 лютого 2014 р. Атестаційна
комісія Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України присвоїла П. Ф.
Кулиничу вчене звання професора за спеціальністю 12.00.06   земельне право;
аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

За час роботи в Інституті він опублікував 554 наукові та науково-методич-
ні праці з земельно-правової, аграрно-правової та еколого-правової проблема-
тики. Зокрема, П. Ф. Кулинич є автором ряду індивідуальних та колективних
монографій. За участю вченого були опубліковані підручники з земельного
права та екологічного права. 

Активною є діяльність вченого по підготовці законів України. З 1997 по
2006 р. П. Ф. Кулинич був позаштатним консультантом Комітету Верховної
Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Брав активну
участь у підготовці Земельного кодексу України. Підготовлений ним альтерна-
тивний проект Кодексу був взятий робочою групою Верховної Ради України за
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основу при підготовці його остаточної редакції, яка і була прийнята
Парламентом України 25 жовтня 2001 р. Крім проекту Земельного кодексу
України, вчений особисто розробив проекти законів України “Про фермерське
господарство”, “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок власникам земельних часток (паїв)”, “Про захист конституційних прав
громадян на землю”, які були прийняті Верховною Радою України в
200–2005 рр. Нарешті, він прийняв активну участь у підготовці проектів зако-
нів України “Про особисте селянське господарство”, “Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”, “Про охорону земель”,
“Про розмежування земель державної та комунальної власності”, “Про дер-
жавний земельний кадастр”, “Про ринок земель” та “ Про обіг земель сіль-
ськогосподарського призначення».

З 2007 по 2010 р. П. Ф. Кулинич був членом Науково-консультативної ради
при Верховному Суді України, у 2013 р. – членом науково-технічної ради при
Державному агентстві земельних ресурсів України.

Відомий Павло Федотович не лише як науковець, а і організатор наукових
досліджень. Він справедливий, принциповий, але і демократичний керівник.
Завдяки цим якостям його поважають і цінують колеги. Під науковим керів-
ництвом П. Ф. Кулинича були підготовлені і захищені шість кандидатських
дисертацій. В даний час він є науковим консультантом і науковим керівником
однієї докторської і чотирьої кандидатських дисертацій.

Також, Павло Федотович є членом спеціалізований вчених рад по захисту
докторських дисертацій при Інституті держави і права НАН України та при
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Учений є членом редакційних колегій наукових журналів «Право України»,
«Правова держава», «Держава і право», «Вісник Укрдержреєстру» та «Судова
апеляція».

Своєю плідною та наполегливою науковою працею Павло Федотович зро-
бив вагомий внесок у розбудову вітчизняного права та законодавства. Його
відзначено рядом академічних наукових нагород. Зокрема, в 2003 і 2009 рр.
його наукові праці відмічені Премією ім. Ярослава Мудрого, що присвоюєть-
ся Національною академією правових наук України, а в 2006 р. П. Ф. Кулинич
став лауреатом Премії НАН України імені М.П.Василенка, присудженої за
цикл наукових праць “Теоретичні проблеми аграрної і земельної реформ та
законодавчого процесу в Україні”. А у 2009 р. П. Ф. Кулинич нагороджений
Почесною грамотою Верховної Ради України.

Колеги і друзі вітають дорогого Павла Федотовича із славним ювілеєм і
щиро бажають йому подальших творчих звершень на ниві юридичної науки,
міцного здоров’я на довгі роки, благополуччя, людського щастя, миру і добра.
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