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У листопаді ц. р. наукова громадськість України відзначатиме 100-літній 
ювілей Національної академії наук. Ідея утворення Академії належала видат-
ному українському правознавцю Миколі Прокоповичу Василенку і була підтри-
мана В. І. Вернадським. Зайнявши у 1918 р. посаду міністра освіти і мистецтв в 
уряді гетьмана П. Скоропадського, М. Василенко доклав зусиль для практичної 
реалізації цієї ідеї. Для цього було утворено спеціалізовану комісію, яку очолив 
В. І. Вернадський. Комісія провела 23 засідання і підготувала законопроект про 
утворення Української Академії наук та проект її статуту. Пояснювальна запис-
ка до цього законопроекту була підписана міністром М. П. Василенком і на-
діслана гетьманові. 14 листопада 1918 р. гетьман підписав «Закон Української 
Держави про заснування Української Академії наук у м. Києві». Законом було 
ухвалено Статут і структуру УАН, а гетьман П. Скоропадський своїм наказом 
призначив перших 12 дійсних членів. 27 листопада того ж року відбулося пер-
ше установче Спільне зібрання, яке обрало В. І. Вернадського першим головою 
– президентом Академії. Від цієї дати й веде свій початок Академія. 

У 1921 р. УАН була перейменована на Всеукраїнську академію наук (ВУАН). 
М. П. Василенка обрано другим президентом Академії. Він енергійно взявся за 
справу. Було вжито заходів для поліпшення матеріального становища Академії, 
вона поповнилася новими членами, розширилася академічна видавнича діяль-
ність тощо. 

З самого початку Академію було визнано найвищою науковою державною 
установою України. Вона мала займатися не тільки гуманітарними, а й точни-
ми науками. Передбачалися не тільки адміністративні, а й певною мірою само-
врядні методи управління академічною наукою.

Ю. С. ШЕМШУЧЕНКО, 
академік НАН України;

І. Б. УСЕНКО, 
професор
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Вже першим Статутом закріплювалася структура Академії у складі трьох 
відділів: а) історично-філологічного; б) фізико-математичного; в) соціальних 
наук з класами юридичних та економічних наук.

У подальшому ця структура піддавалася відповідній трансформації. При 
цьому на правознавчу її частину помітний вплив справляв М. П. Василенко до 
своїх останніх днів (1935 р.).

Базовою науковою академічною одиницею у цей період стала кафедра. Під 
її егідою могли створюватися постійні комісії. Розподіл кафедр у класі юри-
дичних наук Відділу соціальних наук мав у своїй основі структуру юридичних 
факультетів університетів, дещо модернізовану відповідно до тих завдань, що 
ставилися перед Академією. Упродовж 1918–1927 рр. поступово було заміщено 
сім із передбачених Статутом дев’яти кафедр: філософії права (О. М. Гіляров, 
1922), порівняльної історії права (Ф. В. Тарановський, 1918), історії західно-
руського та українського права (М. П. Василенко, 1920), українського звича-
євого (народного) права (О. І. Левицький, 1918; О. О. Малиновський, 1925); 
державного, адміністративного й міжнародного права (Б. О. Кістяківський, 
1919; В. Е. Грабар, 1926), цивільного права і цивільної політики (О. М. Гуляєв, 
1923; В. М. Гордон, 1925; С. С. Дністрянський, 1927). Вакантними залишилися 
кафедри слов’янського законодавства, церковного права, кримінології.

Вибори на кафедрах проходили в Академії до 1929 р., коли їх замінили ви-
борами «за циклами наук». Тоді академіками за циклом «філософія, соціологія, 
право» стали С. Ю. Семковський, М. О. Скрипник і В. О. Юринець, наукові ін-
тереси яких лежали переважно в царині філософії та історії партії. У 1930 р. на 
додатково виділену вакансію по цьому циклу був обраний академіком М. І. Па-
лієнко. Водночас у 1929 р. академіком став М. Є. Слабченко – талановитий 
і різнобічний вчений, який більшість своїх наукових досліджень провадив на 
межі історії, економіки і права.

Згодом від циклової системи відмовилися, і вибори стали проводитися за 
спеціальностями, що приблизно відповідали певним галузям науки. У травні 
1934 р. членом-кореспондентом ВУАН зі спеціальності «радянське будівництво 
і право» обрали О. П. Дзеніса. Статутом АН УРСР 1936 р. було закріплено, що 
вибори дійсних членів і членів-кореспондентів Академії відбуваються відпо-
відно до вакансій, які відкриваються із зазначенням певної наукової спеціаліза-
ції. У 1939 р. за спеціалізацією «суспільні науки» членом-кореспондентом АН 
УРСР був обраний С. В. Юшков.

Проте в історії української юридичної науки найбільший слід залишили 
не стільки індивідуальні творчі досягнення дійсних членів і членів-кореспон-
дентів УАН (ВУАН), скільки колективний доробок її правничих комісій. Кожна 
з цих установ являла собою унікальне явище: всього 2–3 штатні працівники, 
включаючи голову комісії, та близько десяти ентузіастів. 

В юридичному класі УАН було дві комісії, безпосередньо передбачених 
Статутом 1918 р., – «Комісія для виучування історії західноруського та україн-
ського права» і «Комісія для виучування звичаєвого права України». В лютому 
1919 р. до них долучилася Правничо-термінологічна комісія, створена з метою 
видання ґрунтовного академічного словника правничої термінології. А 1927 р. 
була створена Комісія для вивчення радянського права, організатором і керів-
ником якої став професор А. Е. Кристер.
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Основою академічних правничих досліджень були концепції народоправ-

ства, демократизації і гуманізації державно-правових інститутів, що підтри-
мувалися і розвивалися у вітчизняній юридичній думці ще з XIX ст. З другого 
боку, правознавці Академії взяли на озброєння ідеологію українського націо-
нального руху. В юридичній площині це означало передусім визнання самобут-
ності української держави і права, пріоритетність досліджень їхньої історії, а 
також проблем звичаєвого права і української правничої термінології1.

З інших кафедр Академії виділялася кафедра історії західноруського і 
українського права (з липня 1920 р. її посідав М. П. Василенко) і одноймен-
ної комісії, заснованої 27 січня 1919 р. при Соціально-економічному відділі 
за ініціативою академіка Ф. В. Тарановського, який її очолював. До першо-
го складу цієї Комісії також входили академіки Д. І. Багалій, О. І Левицький, 
Б. О. Кістяківський та А. Ю. Кримський, професор С. К. Гогель, відомі архі-
вісти В. Л. Модзалевський, І. М. Каманін (керівничий над працями Комісії) та 
В. І. Новицький (секретар Комісії). З липня 1919 р. Комісія фактично перестала 
засідати, а з 1 травня 1920 р. офіційно припинила діяльність. З липня 1920 p. 
Комісію очолив новообраний академік, знавець української старовини з вищою 
історичною та юридичною освітою М. П. Василенко2. Завдяки його зусиллям 
з 8 січня 1921 р. відновилися регулярні її засідання, які продовжувалися до 
17 травня 1933 р. 

До другого складу Комісії входили академіки О. О. Малиновський і 
М. Є. Слабченко, члени-кореспонденти ВУАН М. О. Максимейко та В. І. Щер-
бина, а також наукові співробітники С. М. Іваницький-Василенко, Л. О. Окін-
шевич, І. Ю. Черкаський, І. М. Балінський, С. Г. Борисенок, Г. Л. Попов, 
О. С. Добров, В. І. Новицький, М. Ф. Тищенко, В. О. Романо вський, В. О. Бар-
вінський, В. Д. Отамановський, В. Т. Гришко та ін. 

М. П. Василенко був водночас головою Комісії. У вересні 1923 р. – листо-
паді 1924 р. під час його перебування під вартою у зв’язку зі сфальсифікованим 
звинуваченням у належності до антирадянської організації «Київський облас-
ний центр дій» на засіданнях Комісії головував І. Ю. Черкаський. Секретаря-
ми у другому складі Комісії були С. М. Іваницький-Василенко (1920–1922), 
Л. О. Окіншевич (1922–1930), В. Т. Гришко (1930–1934). До 1922 р. всі спів-
робітники Комісії перебували на оплачуваних штатних посадах, а після того 
у штаті залишилися лише С. М. Іваницький-Василенко та Л. О. Окіншевич і з 
1930 р. – В. Т. Гришко.

Офіційним органом Комісії було продовжуване видання «Праці Комісії для 
виучування історії західньо-руського та вкраїнського права», яке виходило у 
1925–1930 рр. Усього побачили світ сім випусків праць (1–6, 8). Тираж сьомого 
випуску було знищено з ідеологічних міркувань. Крім того, Комісія підготу-
вала й видала «Матеріали до історії українського права» (1 том) за редак цією 
М. П. Василенка, низку праць, опублікованих у продовжуваному виданні «За-
писки Соціально-економічного відділу ВУАН», академічному науковому жур-
налі «Україна», в деяких інших академічних (здебільшого ювілейних) збірни-
ках, а також у фахових юридичних журналах «Вісник радянської юстиції» і 
«Червоне право».

Основним напрямом наукової діяльності першого складу Комісії була ви-
значена підготовка до друку першоджерел українського права (Литовського 
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статуту 1588 р., документів українських козацьких судів ХVІІ–ХІШ ст. тощо). 
Другий склад Комісії, підтримуючи і вищезазначений напрям, надавав пріори-
тет працям аналітичного характеру. 

Комісія в оновленому складі передусім поставила і розв’язала ряд прин-
ципових методологічних питань. На відміну від попередніх дослідників вона 
проголосила, що її цікавить право на території України не стільки в контексті 
розвитку загальноросійського права, скільки як таке, що має свій власний інте-
рес для правника, історика і соціолога. Інший методологічний підхід полягав 
у тому, що державно-правові інститути розглядалися скоріше із загальнолюд-
ських, ніж з класових позицій.

Загальна творча спадщина Комісії складає близько 180 праць. Серед них до-
слідження М. П. Василенка «Кремінецький ліцей і університет св. Володими-
ра» (1923) та «Як скасовано Литовського статута» (1926), «Конституція Пилипа 
Орлика» (1929); цикл статей М. О. Максимейка про Руську Правду (1926–1929); 
нариси М. Є. Слабченка з правових питань Запорозької Січі (1927–1929); моно-
графія Л. О. Окіншевича «Центральні установи України-Гетьманщини XVII–
XVIII ст.» (1929–1930); монографія І. Ю. Черкаського «Громадський (копний) 
суд на Україні-Русі XVI–XVIII ст.» (1928); «Нариси з історії феодалізму та фе-
одального права в Польщі, Литві та на Україні» І. М. Балінського (1926) та ін.

Навіть невеликі за обсягом розвідки містили оригінальні ідеї й підходи. 
Так, С. М. Іваницький-Василенко опублікував лише дві статті з питань дії маг-
дебурзького права на Україні, але довів у них, що польські перекладачі-інтер-
претатори німецького права свідомо відступали від першоджерел, підганяючи 
правові норми під інтереси польської шляхти3. Вже у наш час вдалося відшука-
ти в архівах і опублікувати тексти ще двох доповідей вченого на згадану тему4, 
які тепер широко використовуються сучасними дослідниками.

Ґрунтовні здобутки мала Комісія у справі юридичної археографії. У першо-
му томі «Матеріалів до історії українського права» було опубліковано відомі 
пам’ятки вітчизняного права «Суд і розправа в правах малоросійських», «Про-
цес краткий приказний», «Інструкція судам Данила Апостола» та ін. В інших 
виданнях побачили світ деякі акти періоду Гетьманщини, матеріали з історії 
Києва і Чернігівщини тощо. М. П. Василенко і В. О. Романовський підготували 
і другий том “Матеріалів”, який включав грамоти про надання магдебурзького 
права містам України, проте публікація цієї праці була заборонена вже на стадії 
друку у 1930 р. Лише нещодавно вдалося відшукати відповідні тексти і повер-
нути їх до наукового обігу5.

З початку 30-х років діяльність Комісії (з 1931 р. перейменована на Комі-
сію історії українського права) відбувалася в умовах постійного тиску влад-
них структур, які вимагали від науковців «методологічної переорієнтації» і 
розгортання «критики й самокритики» своєї попередньої діяльності. Водночас 
публікація праць історико-юридичного характеру звелась майже нанівець. Не 
реалізованими залишилися задуми Комісії про видання багатотомного корпу-
су пам’яток українського права (пропозиція М. Є. Слабченка), курсу історії 
українського права (ідея О. О. Малиновського), нарисів історії дослідження 
українсь кого права (незакінчена праця М. П. Василенка). Втрачено й підготовчі 
матеріали до видання «Словника української юридичної старовини», що зби-
ралися під керівництвом І. Ю. Черкаського починаючи з 1925 р.
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У лютому 1934 р. у зв’язку з реорганізацією ВУАН Комісія була ліквідована. 
Інша, передбачена Статутом УАН, юридична установа – Комісія для виучу-

вання звичаєвого (народного) права України (з 1931 р. – Комісія історії звичає-
вого права) була заснована при академічній кафедрі звичаєвого права у грудні 
1918 р., проте реально розпочала свою працю (засідання) з березня 1919 р. До 
першого складу Комісії увійшли О. І. Левицький (голова), Ф. В. Тарановський, 
Б. О. Кістяківський та М. В. Птуха. Керівником (керуючим працями) Комісії 
було затверджено М. М. Павлова-Сільванського. При Комісії існувала робоча 
група з штатних і позаштатних працівників – «секція членів-співробітників», 
яка мала збирати матеріали звичаєвого права, складати картотеки, покажчи-
ки тощо. Серед цих співробітників найбільшу активність виявили В. І. Гре-
ков, С. М. Іваницький-Василенко (секретар секції у березні-липні 1920 р.), 
В. А. Камінський («колекціонер», помічник керівника), І. Ю. Кристаловський, 
М. М. Товстоліс, О. Ф. Хруцький, І. Ю. Черкаський та О. В. Шрамков. Комі-
сія запланувала скласти бібліографічний покажчик праць з питань звичаєвого 
права, підготувати програму дослідження архівних матеріалів з цих питань і 
нагромадити максимально можливу кількість таких матеріалів. 

З серпня 1920 р. унаслідок польської окупації та інших несприятливих об-
ставин діяльність Комісії практично припинилася. Відновити її вдалося профе-
сору В. І. Синайському, призначеному в січні 1921 р. керівником Комісії. Пер-
ше засідання нового складу Комісії (вже без поділу на повноправних членів і 
членів-співробітників) відбулося 8 лютого 1921 р. З травня 1921 р. помічником 
керівника Комісії став професор А. Е. Кристер, який після смерті О. І. Левиць-
кого і від’їзду В. І. Синайського за кордон з жовтня 1922 р. на правах керівника 
фактично очолив Комісію. Найближчими його співробітниками були Р. А. Без-
палов, О. С. Добров, Є. М. Єзерський, В. П. Завітневич, В. А. Камінський (се-
кретар Комісії), В. С. Назимов (єдиний, крім керівника, штатний працівник Ко-
місії), М. М. Товстоліс та Б. О. Язловський. Комісія розбилася на три підкомісії, 
які відповідно займалися складанням бібліографічного покажчика літератури; 
збиранням та дослідженням  матеріалів звичаєвого права  на Київщині та Пол-
тавщині; «виучуванням норм сучасного народного права в нарсудах Києва». 
Особлива увага приділялася спадковому і земельному праву, а з 1925 р. почали 
досліджувати й «торговельно-звичаєві» норми. Актуальність цих досліджень 
обумовлювалась прямими відсилками у чинному законодавстві (зокрема у Зе-
мельному кодексі УСРР 1922 р.) до місцевих звичаїв. 

Упродовж 1922–1926 рр. завдання першого етапу діяльності Комісії в ос-
новному були виконані. У 1925 р. Комісія опублікувала «Програми для збиран-
ня відомостей до звичаєвого права України» та великий покажчик відповідної 
літератури. Згодом книга була удостоєна премії ВУАН. На основі опублікованої 
програми передбачалось розгорнути у всеукраїнському масштабі систематичне 
збирання відомостей щодо звичаєвого права силами місцевих вчителів, народ-
них суддів тощо. Крім того, в 1925–1928 рр. було опубліковано два випуски 
теоретичних праць Комісії. 

Після обрання академіком на кафедру звичаєвого (народного) права Украї-
ни О. О. Малиновського він став головою Комісії, а за А. Е. Кристером залиши-
лася посада керівничого над працями Комісії. Всі старі члени Комісії на чолі з 
А. Е. Кристером у травні 1926 р. виокремилися у секцію цивільного (приватно-
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го) права, зберігаючи в основному попередній напрям роботи. Водночас утво-
рилась секція публічного права на чолі з О. О. Малиновським, до якої увійш-
ли С. Г. Борисенок (штатний співробітник), В. В. Воблий, Я. М. Рожківський, 
Є. В. Саченко-Сакун, М. Г. Сікорський, О. М. Чечот, В. Т. Яновський та ін. 

Якщо раніше Комісія вивчала переважно теоретичні питання звичаєвого 
права, конкретні випадки його застосування в минулому та в сучасних цивіль-
но-правових, сімейних і земельних відносинах, то тепер звичаєве право стало 
розглядатися у тісному зв’язку і з нормами місцевого самоуправління, і з пев-
ними аспектами боротьби зі злочинністю. 

Однією з теоретичних основ діяльності новоствореної секції стала цікава, 
хоча й доволі суперечлива концепція «революційного радянського звичаєво-
го права», висунута О. О. Малиновським. Учений вважав, що після революції 
з’явилися нові правові звичаї та традиції, породжені практичною діяльністю 
товариських судів, органів місцевого самоврядування тощо. Такий підхід ґрун-
тувався на занадто розширеному трактуванні звичаєвого права, але він певною 
мірою сприяв наближенню юридичної науки до життя. Напрацювання секції 
публічного права увійшли у третій випуск праць Комісії, що вийшов друком за 
редакцією О. О. Малиновського 1928 р. 

Секція цивільного права продовжувала працю над бібліографічним покаж-
чиком, який, зокрема, планувалося поповнити літературою слов’янських кра-
їн, вивчала вплив звичаєвого права на Руську Правду, Литовський статут та 
інші джерела права України. У 1926 р. розпочалися комплексні дослідження 
юридичної природи селянського двору і правових відносин, з ним пов’язаних. 
У лютому 1929 р. у цій секції виділилась окрема підсекція по вивченню дійс-
ного земельного права. Спільними зусиллями готували біографічний словник 
дослідників звичаєвого права, а також нариси історії науки звичаєвого права. 

Загальний процес реорганізації ВУАН і зміни характеру її наукової діяльно-
сті, що розпочався наприкінці  20-х років, істотно відбився і на праці Комісії. У 
тематиці її досліджень чільне місце стало займати вивчення колгоспного ладу 
під кутом зору  перетворення та відмирання  звичаєвого права в ході колекти-
візації, аналіз практики діяльності товариських судів на фабриках і заводах та 
інші аналогічні проблеми. Трохи пізніше на перше місце було поставлено «ви-
вчення методології дослідження звичаєвого права на основі марксистсько-ле-
нінського методу». Закінчити, а тим більше надрукувати якісь серйозні дослі-
дження з цих проблем співробітникам Комісії, однак, не вдалося. До того ж у 
1930 р. був знищений у видавництві черговий четвертий випуск праць Комісії.

Репресії, масові чистки призвели до істотного зменшення чисельності спів-
робітників Комісії. У цих умовах у вересні 1930 р. був ліквідований колишній 
розподіл Комісії на дві секції. На останньому етапі своєї діяльності протягом 
січня-травня 1931 р. Комісія провела ще 16 засідань, а надалі засідання Комі-
сії майже не проводилися. До тематичного плану на 1932 р. Комісія включи-
ла вивчення питань звичаєвого права в творчості К. Маркса, Ф. Енгельса та 
Г. В. Плеханова; критичний розбір праць П. П. Чубинського, П. С. Єфимен-
ка, О. Ф. Кістяківського; самокритику попередньої наукової продукції Комісії; 
аналіз змін правових стосунків на селі в реконструктивний період. На початку 
1932 р. пішов з життя О. О. Малиновський, приблизно через рік до «саботаж-
ників та шкідників» був зарахований А. Е. Кристер. Останнє відоме свідчення 
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діяльності Комісії – це її спільне з Комісією історії українського права  засі-
дання 17 травня 1933 р. по обговоренню доповіді І. Ю. Черкаського «Родинні 
стосунки докласового суспільства на терені України». В лютому 1934 р. Комі-
сія у зв’язку з реорганізацією ВУАН була ліквідована. Згодом її провідні спів-
робітники, як і Комісія загалом, були звинувачені в антирадянській діяльності 
та науковій безплідності. 

Творчий доробок Комісії складають насамперед згадані програми для зби-
рання звичаєвого права і дослідження, опубліковані у трьох випусках офіцій-
ного органу Комісії – «Праці Комісії для виучування звичаєвого права  Украї-
ни». Серед останніх  найбільший інтерес викликають монографії та розвідки 
А. Е. Кристера «Три ступені правоутворення», В. А. Камінського «Спроба ко-
дифікації звичаєвого права на Україні», Б. О. Язловського «Репрезентативна 
метода та студії над звичаєвим правом», Є. М. Єзерського «Вплив звичаю на 
судову практику», О. С. Доброва «Правоутворення без законодавця. Частина 
перша. Звичаєве право», О. О. Малиновського «Революційне радянське звичає-
ве право», С. Г. Борисенка «Звичаєве право Литовсько-руської держави початку 
ХVI ст.». Крім того, ряд досліджень було опубліковано в інших академічних 
виданнях та фахових юридичних журналах. Загалом члени Комісії підготували 
близько 150 наукових праць.

У цих публікаціях доволі виразно було відображено творчі позиції Комісії, 
які, на нашу думку, є цілком актуальними і для нинішньої доби, характерною 
рисою якої є відродження інтересу до правового звичаю як джерела чинного 
права. Так, усупереч безроздільно панівній донедавна тези про втрату звичає-
вим правом свого значення А. Е. Кристер зазначав: «Закон завсіди залишає міс-
це для випливання звичаєвого права, бо хоч формальні переваги закону новітня 
наука про законодавчу політику та техніку і добре витолковує, та оскільки-ж 
певно встановлено й те, що творча сила в законодавстві багато слабша, як по-
рівняти її до сили звичаєвого права. Мало не завсіди законодавець черпає мате-
ріал з вічно свіжого струмочка звичаєвого права»6. Дослідники формулювали 
свої визначення правового звичаю і його характерних ознак, а також зібрали 
чимало конкретного матеріалу щодо застосування звичаєвого права в різні іс-
торичні періоди.

Звичаєве право пропонувалося збирати і вивчати як для практичного засто-
сування судами та іншими органами влади, так і для перевірки істинності ба-
гатьох теоретичних положень. Чимало уваги приділялося технології збирання 
звичаєвого права, зокрема тому, які саме джерела використовувати. Пріоритет 
пропонувалося надавати безпосереднім спостереженням за застосуванням зви-
чаєвого права, а не відомостям з судових вироків чи наукових трактатів. 

Безперечним здобутком Комісії був критичний аналіз попередніх наукових 
поглядів на проблему звичаєвого права. Так, у згаданих працях О. С. Доброва 
і Б. О. Язловського послідовно розглядалися відповідні наукові позиції рим-
ських юристів, середньовічних правників (глосаторів, постглосаторів, каноніс-
тів), представників історичної школи та її критиків, правознавців кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. 

Даючи загальну оцінку працям Комісії звичаєвого права, слід зазначити, 
що вони містять надзвичайно цікавий для юристів фактичний матеріал істо-
рико-етнографічного характеру. Дуже корисними в практичному відношенні є 
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програми досліджень, бібліографічні покажчики, історіографічні огляди. Що ж 
стосується базових теоретичних конструкцій про характер і значення звичаєво-
го права, а відповідно і загальної спрямованості робіт Комісії, то вони значною 
мірою сприйняли всі позитиви і недоліки, притаманні тогочасним теоріям зви-
чаєвого права. Зокрема, дуже співзвучними з сучасними поглядами є ідеї про 
правовий звичай як незалежне від держави джерело права7.

Третя з академічних правничих установ – Комісія для виучування радянсь-
кого права (з 1930 р. – Комісія радянського права і будівництва), розпочала 
свою діяльність наприкінці 1927 р., коли «стара Академія» вже стояла на порозі 
свого знищення. До першого складу Комісії увійшли позаштатні співробітники 
А. Е. Кристер (голова), В. В. Карпеко, М. І. Мітіліно, М. М. Товстоліс, Б. О. Яз-
ловський (секретар), О. С. Добров та штатний співробітник Є. М. Єзерський. 
Об’єктом досліджень Комісії мало стати «радянське цивільне право у широ-
кому його розумінні» (тобто включаючи торговельне, промислове, трудове і 
земельне право). Згодом завдання Комісії розширилися, перший склад Комі-
сії реорганізувався у секцію цивільного права, а, крім того, упродовж 1928 р. 
утворилися секція кримінального (О. О. Малиновський, М. М. Паше-Озер-
ський, М. О. Чельцов-Бебутов, С. Г. Борисенок та ін.); секція земельного права 
(А. Е. Кристер, М. М. Гершонов, В. П. Завітневич та ін.); секція адміністратив-
ного права (О. М. Бутовський, М. М. Товстоліс, В. М. Завадський та ін.). 

Основним напрямом наукової діяльності Комісії було визначено вивчення 
чинного радянського права, відповідну бібліографічну працю, участь у зако-
нотворчих роботах, консультування державних установ. Об’єднуючи сили 
науковців і юристів-практиків, Комісія взяла участь в опрацюванні ряду най-
важливіших кодифікаційних проектів (цивільного, цивільного процесуального, 
земельного та ін. кодексів), стала центром їх наукового обговорення. 

На початку 1930-х рр. відбулася різка зміна основних напрямів діяльності 
Комісії, зумовлена припиненням кодифікаційних робіт в умовах згортання но-
вої економічної, формування адміністративно-командної системи. Центральне 
місце посіли питання радянського будівництва: нове районування, діяльність 
органів влади у районах суцільної колективізації, організація сільських рад 
тощо. При Комісії відповідно до постанови листопадової 1930 р. сесії ВУАН з 
метою зближення фундаментальної науки з практикою радянського будівниц-
тва було засновано Кабінет радянського будівництва, який мав стати центром 
відповідної теоретичної і методичної роботи. У ньому планувалося зосереджу-
вати законодавчі і бібліографічні матеріали, аналізи судової практики тощо. Ре-
альна робота Кабінету розпочалась під керівництвом А. Е. Кристера з травня 
1931 р. після отримання відповідних асигнувань. 

З 1930 р. формальним науковим лідером Комісії став новообраний акаде-
мік М. І. Палієнко. Обов’язки керівника Комісії у 1930–1932 рр. послідовно 
виконували А. Е. Кристер, М. М. Лозинський, Г. М. Розенблат. Склад Комісії 
істотно скоротився і оновився, ряд її досвідчених працівників було репресо-
вано або звільнено з роботи. Їм на зміну прийшли люди з новим світоглядом, 
у т. ч. три члени комуністичної партії. Вже в 1931 р. не стало колишнього 
поділу на секції, склад Комісії налічував всього сім науковців (М. І. Палієн-
ко, А. Е. Кристер, І. М. Сіяк, Р. М. Бабун, М. М. Лозинський, Г. М. Розенблат, 
Б. Й. Лехтман), які номінально поділялися на сектор радянського будівництва 
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(очолював І. М. Сіяк) і сектор радянського права (очолював Р. М. Бабун). При-
близно з середини 1931 р. у Комісії почався процес «методологічного пере-
озброєння». У планах на 1932 р. чільне місце посіли правові проблеми класової 
боротьби, протидії бюрократизму та шкідництву, критики «концепції держави 
українського націоналізму». Планувалося й опрацювання проблем теорії за-
конодавства, судоустрою, цивільного і трудового права, але лише в світлі со-
ціалістичної реконструкції, планового господарства тощо. Суто юридичний 
характер мала лише тема досліджень М. І. Палієнка «Право громадянства в 
СРСР і за кордоном». У квітні 1932 р. через переїзд до Харкова і загальну пере-
обтяженість працею Комісію залишив Р. М. Бабун, інші члени Комісії по кіль-
ка місяців проводили у різних відрядженнях, а тому обсяг наукової продукції 
помітно зменшився. Поряд з тим у червні 1932 р. було ухвалено заснувати в 
Комісії секцію міжнародного права на чолі з М. М. Лозинським.

Незважаючи на певне привілейоване становище Комісії серед інших акаде-
мічних юридичних установ, у лютому 1934 р. вона теж була ліквідована. Її пра-
цівники разом з окремими колишніми співробітниками двох інших правничих 
Комісій увійшли до складу реорганізованого Кабінету радянського будівництва 
і права при Президії ВУАН. Формального керівника в установі вже не було, а 
вченим секретарем було призначено Й. Б. Лехтмана. Офіційним завданням Ка-
бінету ставилося «опрацьовувати питання радянського будівництва в їх теоре-
тичному зв’язку з основним завданням підсилення органів пролетарської дик-
татури, а також вивчення проблем державного апарату в зв’язку з боротьбою 
з бюрократизмом». У новому статусі Кабінет проіснував лише кілька місяців. 
Його було ліквідовано постановою Президія ВУАН від 19 жовтня 1934 р., зго-
дом затвердженою грудневою 1934 р. сесією Ради ВУАН. Завершили розгром 
Комісії репресії проти ряду її колишніх співробітників. 

Офіційним органом Комісії було продовжуване видання «Наукові досліди 
та розвідки Комісії радянського права», перший випуск якого присвячений 
проблемам адміністративного права, вийшов з друку в 1929 р. за редакцією 
А. Е. Кристера. Підготовлений у 1930 р. другий випуск не було опубліковано з 
ідеологічних мотивів. Крім того, члени Комісії підготували низку бібліографіч-
них оглядів, опублікованих в академічному науковому журналі «Україна» і ряд 
наукових статей та інших публікацій у фахових юридичних журналах «Вісник 
радянської юстиції» і «Червоне право». Серед останніх найбільший інтерес ви-
кликають статті А. Е. Кристера, М. І. Мітіліно та Б. О. Язловського про проект 
господарчого кодексу, М. М. Гершонова про зміни в земельному законодавстві, 
М. М. Паше-Озерського та М. О. Чельцова-Бебутова в галузі кримінального 
права. До доробку Комісії можна віднести також монографію О. О. Малинов-
ського «Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюр-
мами» (К., 1928), а також окремі інші праці академіка в галузях кримінального 
права, кримінології і виправно-трудового права8.

У травні 1934 р. членом-кореспондентом ВУАН за спеціальністю «радянсь-
ке будівництво і право» став О. П. Дзеніс. Але це не позначилося на стані від-
повідних досліджень, оскільки більшість наукових праць вченого присвячува-
лися загальнополітичним питанням і проблемам партійного будівництва, мало 
скоріше публіцистичний, ніж науковий характер. 
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Окремої уваги заслуговує Правничо-термінологічна комісія, яка була ство-
рена в березні 1919 p. у складі Соціально-економічного відділу. Згодом улітку 
1919 р. вона стала окремою секцією Правописно-термінологічної комісії Істо-
рико-філологічного відділу УАН, а з початку 1920-х рр. – правничим відділом 
Інституту української наукової мови, який також входив до структури Істо-
рико-філологічного відділу. З січня 1926 р. Комісія знову перебувала разом з 
усіма юридичними установами у складі Соціально-економічного відділу. На 
початку 1930 p. згідно з рішенням березневої сесії Ради ВУАН Комісія була пе-
редана до Інституту Української наукової мови, де була створена правнича сек-
ція на чолі з П. М. Галаганом (згодом завідувачем секретаріату ВУАН). Проте 
невдовзі П. М. Галаган був звільнений за наслідками чистки апарату з Академії 
і Комісія першою з усіх юридичних установ ВУАН припинила діяльність.

На чолі Комісії стояли О. І. Левицький (з березня 1921 р.), О. І. Радченко 
(з початку 1921 р.), В. О. Крижанівський (з серпня 1922 р.) та І. Ю. Черкась-
кий (з листопада 1923 р.). Саме під керівництвом останнього Комісія, кістяк 
якої на той час складали Г. О. Вовкушівський, В. І. Войткевич-Павлович, 
В. О. Крижанівський, А. Л. Дроб’язко, активізувала свого працю і видала в 
серпні 1926 р. «Російсько-український словник правничої мови» обсягом по-
над 67 000 слів. Терміни для словника переважно були відібрані з живої народ-
ної мови,  пам’яток стародавнього українського законодавства та актових книг 
українських судових установ XIV–XVIII ст. І хоча словник, відредагований 
А. Ю. Кримським, не вирішив остаточно завдання створення й унормування 
української правничої термінології, роль його важко переоцінити. Навіть сьо-
годні він є одним з найавторитетніших джерел для розв’язання юридично-тер-
мінологічних проблем. Комісія планувала друге видання словника і зібрала для 
нього близько 15 тисяч нових термінів, але довести до кінця цю працю в умо-
вах загального розгрому академічної гуманітарної науки не змогла. 

Для повноти аналізу діяльності юридичних інституцій Академії слід заува-
жити, що у її системі були і такі організаційні структури, що прямо не ставили 
дослідницьких завдань, проте мали певний вплив на розвиток академічної нау-
ки. Так, з березня 1921 р. під час масового скорочення кадрів при Академії було 
засновано з ініціативи В. І. Синайського Правниче товариство, метою якого 
було об’єднання зусиль науковців і практиків, що цікавилися теорією. Статут 
товариства було затверджено Спільним зібранням УАН 11 квітня 1921 р. На 
засіданнях товариства зачитувалися й обговорювалися доповіді з актуальних 
питань юридичної науки (в середньому 6–8 на рік). 

Особливо інтенсивно воно працювало в часи широких кодифікаційних ро-
біт, коли збігалися інтереси і науковців, і практиків. Кількість членів товариства 
поступово збільшувалася: від 35 осіб на рік заснування до 67 осіб на кінець 
20-х років. Посаду голови товариства послідовно займали О. І. Левицький, 
М. П.Василенко (від смерті О. І. Левицького до 1926 р.), О. О. Малиновський; 
заступника голови – В. І. Синайський та А. Е. Кристер (з 1922 р.); товариша го-
лови – О. С. Грушевський та О. М. Гуляєв (у 1923 р.). Ученим секретарем весь 
час був Б. О. Язловський. Почесним членом товариства був обраний відомий 
швейцарський цивіліст Євген Губер. Припинило свою діяльність Правниче то-
вариство при ВУАН на початку 30-х років.
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У серпні 1921 р. серед інших семінарів, що створювалися в Академії, був 

заснований також з ініціативи В. І. Синайського «семінар для виучування ци-
вільного і звичаєвого права». Його метою було дати молодим правникам ґрун-
товну підготовку з найважливішої на той час галузі – цивільного права (згадка 
про звичаєве право доволі швидко зникла з назви семінару). Керівником семі-
нару був В. І. Синайський, допомагав йому А. Е. Кристер, котрий після від’їзду 
першого за кордон очолив семінар. Усього за всі роки підготовку в семінарі 
отримали близько 20 науковців (П. К. Бонташ, Р. А. Безпалов, В. К. Дроніков, 
М. М. Товстоліс, В. С. Назимов, Б. О. Язловський та ін.). Тематика його занять 
включала як методологічні питання, так і суто конкретні теми. Так, у 1929 р. 
слухачі опрацьовували питання про суть облігаційних стосунків, про сторони 
договору, про сторони і предмет зобов’язань тощо. Питання про недоцільність 
існування семінарів у системі Академії ставилося неодноразово. Однак вони 
продовжували існувати, періодично то згортаючи, то розгортаючи свою діяль-
ність. Цивілістичний семінар в Академії остаточно припинив свою роботу зі 
звільненням з Академії А. Е. Кристера.

На закінчення огляду основних здобутків правознавців ВУАН слід сказати 
кілька слів про індивідуальну працю академіків, яких ми не згадували у зв’язку 
з діяльністю відповідних правничих комісій9.

Кафедру філософії права посідав київський професор-філософ О. М. Гі-
ляров, але його особисті наукові інтереси не збігаються з профілем кафедри. 
Тому власне юридичних праць він не залишив, проте опублікував низку ґрун-
товних монографічних досліджень з історії матеріалізму і діалектики, які й 
сьогодні викликають чималий інтерес.

На кафедру порівняльної історії права було обрано Ф. В. Тарановського. У 
роки громадянської війни він емігрував за кордон, але перед тим передав Ака-
демії велику працю, яка була поділена на частини і протягом 1926–1927 рр. 
надрукована в «Записках соціально-економічного відділу ВУАН» у вигляді чо-
тирьох розвідок з догматики державного права Речі Посполитої.

Фатально не щастило кафедрі цивільного права. Обраний 1923 р. фахівець 
з римського та цивільного права, професор Дерптського, Київського і Москов-
ського університетів, відомий до революції судовий діяч О. М. Гуляєв уже че-
рез кілька місяців раптово захворів і помер, не здійснивши жодного зі своїх 
задуманих планів. 1925 р. на цю ж кафедру був обраний інший відомий ци-
віліст, автор понад 100 наукових праць завідувача науково-дослідної кафедри 
«Проблеми сучасного права» В. М. Гордон. Він теж встиг хіба що намітити 
перші кроки в ранзі академіка, у січні 1926 р. смерть обірвала його діяльність. 
Потім на цю кафедру був обраний підданий Польщі (уродженець Тернополя) 
професор Українського вільного університету в Празі С. С. Дністрянський – ав-
тор фундаментальних праць з питань загальної теорії права, цивільного права 
і державного права. Вчений мріяв про переїзд до Києва, але спочатку не зміг 
оформити закордонного паспорта, а потім на заваді стали репресії проти нау-
ковців, які розгорнулися в Україні. В «Записках соціально-економічного від-
ділу» 1927 р. було опубліковано його єдину працю в академічному виданні – 
«Соціальні форми права».

Подібна ситуація склалася з В. Є. Грабарем – правознавцем-міжнародни-
ком, професором Московського університету, автором понад 130 наукових 
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праць. Українські можновладці протягом кількох років відмовлялися затверди-
ти його штатним академіком без переїзду до Києва. Тому в «Записках соціаль-
но-економічного відділу» побачила світ лише одна праця вченого – «Питання 
державного і міжнародного права в Коментарях Джона Мера до сентенцій Пе-
тра Ломбарда» (1927).

Слід також згадати Б. О. Кістяківського, який протягом місяця посідав 
кафедру державного, адміністративного і міжнародного права. Так, у січні 
1919 р. позаштатним академіком на кафедру державного, адміністративного і 
міжнародного права було обрано Б. О. Кістяківського, але вже через місяць він 
віддав перевагу штатній посаді на кафедрі соціології. Академік помер 1920 р. 
у Катеринодарі, але, як свідчать сучасні дослідження, залишив у рукописі най-
важливішу, за власним визначенням, книгу свого життя «Право і наука про пра-
во», яку мала опублікувати УАН. Проте видати її не вдалося і місцеперебування 
її не відоме10.

Отже, найбільші успіхи були там, де працювали творчі колективи, а не ок-
ремі особистості. Винятком з цього правила став лише С. В. Юшков, обраний 
членом-кореспондентом АН УРСР у 1939 р., коли всі юридичні комісії вже 
припинили своє існування. Він ще у 20-х роках розпочав співпрацю з ВУАН, 
наслідком якої у 1935 р. став вихід у світ археографічного видання «Руська 
Правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій». А в 1939 р. під грифом 
Інституту історії України побачила світ його нова змістовна праця «Нариси з 
історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі». Кіль-
ка наукових статей у виданнях АН УРСР вчений опублікував і в повоєнний 
період.

Таким чином, юридичній науці в системі УАН і ВУАН була властива наці-
ональна орієнтованість наукових пошуків. Академічні правничі дослідження 
здебільшого були позбавлені кон’юнктурщини, відзначалися свідомим фунда-
менталізмом, певною абстрагованістю від праці «на потребу дня» (принаймні 
до «більшовизації» ВУАН). Забезпечувалися пріоритет фундаментальних, зо-
крема теоретико-історичних досліджень, повага до вічних правових цінностей.

Зберігалася єдність української правничої науки, незалежно від місця про-
живання вчених. Академія об’єднувала не тільки науковців, які жили в Радян-
ській Україні, а й дослідників з української діаспори в Росії, Польщі, Чехосло-
ваччині та інших країнах. В академічних виданнях послідовно рецензувалися 
основні праці зарубіжної правничої україністики.

Заслуговують на увагу раціональні організаційні форми поєднання праці 
штатних і позаштатних працівників, залучення до академічних досліджень ви-
кладачів вузів і юристів-практиків. На тлі сучасного захоплення колективними 
монографіями в досліджуваний період перевага віддавалася одноособовим ви-
данням.
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ВІТЧИЗНЯНА АКАДЕМІЧНА ПРАВОВА НАУКА І НАЦІОНАЛЬНА 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ДОКТРИНА:  ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА 

РОЗВИТКУ

У статті досліджуються основні етапи ґенези національної конституційно-пра-
вової доктрини, роль академічної юридичної науки в розвитку конституційної теорії, 
внесок членів і науковців Національної академії наук України у формування та реалі-
зацію конституційно-правової стратегії побудови демократичної, правової, соціаль-
ної держави та громадянського суспільства, забезпечення євроінтеграційних прагнень 
України. Значна увага приділена розвитку сучасного етапу конституційного процесу, 
його проблемам, завданням та ролі науки в забезпеченні сучасного конституційного 
розвитку в Україні. 

Ключові слова: Україна, конституція, конституційний процес, доктрина, консти-
туційно-правова теорія і практика, академічна конституціоналістика, доктринальні 
положення. 

Шемшученко Ю. С., Скрипнюк А. В. Отечественная академическая правовая 
наука и национальная конституционно-правовая доктрина: этапы формирования 
и развития 

В статье исследуются основные этапы генезиса национальной конституцион-
но-правовой доктрины, роль академической юридической науки в развитии консти-
туционной теории, вклад членов и ученых Национальной академии наук Украины в 
формирование и реализацию конституционно-правовой стратегии построения демо-
кратического, правового, социального государства и гражданского общества, обеспе-
чения евроинтеграционных устремлений Украины. Значительное внимание уделяется 
развитию современного этапа конституционного процесса, его проблемам, задачам и 
роли науки в обеспечении современного конституционного развития в Украине. 

Ключевые слова: Украина, конституция, конституционный процесс, доктрина, 
конституционно-правовая теория и практика, академическая конституционалистика, 
доктринальные положения. 

Shemshuchenko Yu. S., Skrypniuk O. V. Domestic Academic Legal Science and Na-
tional Constitutional Legal Doctrine: Stages of Formation and Development 

In article the main stages of genesis of the national constitutional legal doctrine, a role of 
the academic jurisprudence in development of the constitutional theory, a contribution of mem-
bers and scientists of National Academy of Sciences of Ukraine to formation and realization of 
constitutional and legal strategy of creation of the democratic, constitutional, social state and 
civil society, ensuring eurointegration aspirations of Ukraine are investigated. Considerable 
attention is paid to development of the present stage of the constitutional process, its problems, 
tasks and a role of science in ensuring modern constitutional development in Ukraine. 

Keywords: Ukraine, constitution, constitutional process, doctrine, constitutional and legal 
theory and practice, doctrinal provisions.

Сучасна конституційно-правова доктрина України базується на кращих 
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традиціях національного державотворчого досвіду попередніх століть. Вона 
акумулювала прогресивні ідеї вітчизняної та зарубіжної конституційної дум-
ки, конституційні надбання українських державотворчих процесів, увібрала в 
себе академічні теоретичні розробки юристів з конституційної теорії та кон-
ституційного будівництва. Відомі академічні вчені кінця ХІХ – першої поло-
вини ХХ століття М. П. Василенко, С. С. Дністрянський, Б. О. Кістяківський, 
М. І. Палієнко, Ф. В. Тарановський зробили свій внесок у формування націо-
нальної конституційно-правової доктрини. 

Сучасна конституційно-правова доктрина значною мірою ґрунтується і 
сягає своїми витоками теоретичних положень конституціоналізму (С. С. Дні-
стрянський, М. І. Палієнко, В. Ф. Тарановський, М. П. Василенко), демократич-
ної держави (М. І. Палієнко, Б. О. Кістяківський), праводержавності (В. Ф. Та-
рановський, Б. О. Кістяківський, М. І. Палієнко), форми держави і правління 
(М. І. Палієнко, М. П. Василенко), державного і національного суверенітету 
(С. С. Дністрянський, М. І. Палієнко), соціальна держава (Б. О. Кістяківський), 
державне будівництво (С. С. Дністрянський, М. П. Василенко) тощо. М. І. Па-
лієнко був активним учасником конституційного процесу у 20-х роках ХХ ст. 
в Україні, творення Конституції УСРР 1929 р.

Нові умови та стимули в розвитку конституційно-правової теорії та еле-
ментів конституційно-правової доктрини з’явилися після другої світової вій-
ни в умовах комуністичної демократизації в 60-х років ХХ ст. Щоправда, про 
розвиток української конституційно-правової доктрини в цей період не могло 
бути мови, але в цей час значно активізувалися конституційно-правові дослі-
дження, відбувався розвиток конституційної теорії. Насамперед це пов’язано 
зі створенням у 1949 р. Сектора держави та права АН УРСР та організаційним 
оформленням досліджень конституційно-правової проблематики в 1961 р. як 
напряму наукової його діяльності. Формування академічної наукової конститу-
ціоналістики в Інституті держави і права відбувалось за участю відомих вче-
них-конституціоналістів і державознавців А. П. Таранова, В. М. Терлецького, 
В. Є. Бражникова, І. П. Бутка та ін. Основними напрямами наукових дослі-
джень конституціоналістів цього періоду були питання теорії та практики кон-
ституціоналізму, державного будівництва та управління, конституційних засад 
організації суспільства, діяльності державних органів та місцевого самовря-
дування та інші, які стали основою конституційно-правової доктрини радян-
ської України. У другій половині 70-х років ХХ ст. вчені-конституціоналісти 
Інституту держави і права АН УРСР брали активну участь у конституційному 
процесі та підготовці Конституції УРСР 1978 р. 

У період 60–70-х рр. конституційно-правова наука збагатилася ґрунтовни-
ми дослідженнями. Зокрема, А. П. Таранову належить авторство монографії 
«Конституція Української РСР», «Основні принципи Конституції Української 
РСР», «Конституция СССР и УССР». Конституційний процес і прийняття 
Конституцій СРСР і УРСР сприяли розвитку конституційно-правової доктри-
ни, яка на той час становила розрізнену сукупність теоретичних положень, 
акумульованих у партійно-державних документах та наукових дослідженнях 
учених.

Значний внесок у розвиток конституційно-правової доктрини 60–80-х 
років. ХХ ст. зробили вчені-юристи, члени АН УРСР. Серед них слід назва-
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ти В. М. Корецького (теорія державного суверенітету та міжнародної право-
суб’єктності УРСР), Б. М. Бабія (історія конституціоналізму та української 
державності), П. О. Недбайла (теорія прав людини та законності), В. П. Мас-
лова (розробника теоретичних положень власності, цивільно-правових відно-
син) та ін. Кінець 70-х – перша половина 80-х років ХХ ст. була ознаменована 
дослідженням проблем реалізації Конституції, демократизації та функціону-
вання радянської політичної системи, діяльності органів державної влади, за-
безпечення прав і свобод громадян тощо.  

Демократизація, ідеологічний плюралізм, ідеї праводержавності, грома-
дянського суспільства, забезпечення прав і свобод людини кінця 80-х років 
спричинили бурхливий процес суверенізації України та творення нової кон-
ституційно-правової доктрини. В умовах політичної свободи виник попит на 
ідеї, концепції, стратегії національного державотворення. Вченими-консти-
туціоналістами та державознавцями Інституту були розроблені проекти Де-
кларації про державний суверенітет України, Концепція та проект нової Кон-
ституції України для Конституційної комісії, Комплексна концепція розвитку 
законодавства України та ряд інших важливих документів державотворчого 
значення. Це зроблено завдяки наполегливій інтелектуальній праці нового по-
коління вчених, відомих фахівців Інституту В. Ф. Погорілка, В. В. Цвєткова, 
В. Ф. Сіренка, Г. О. Мурашина, Л. Т. Кривенко, В. Б. Авер’янова та багатьох 
ін. Вони були активними учасниками конституційного процесу на рівні робо-
чих груп та інших структур, творцями проекту Основного Закону незалежної 
України. Велике значення в цьому сенсі мала діяльність учених-колег і друзів 
Інституту, науковців з інших установ та вищих навчальних закладів, членів 
Національної академії наук України: В. К. Мамутова, В. Я. Тація, О. Л. Копи-
ленка, В. Ф. Опришка, В. М. Шаповала та багатьох інших, які зробили свій 
посильний внесок в творення нової конституційно-правової доктрини держа-
ви, прийняття та теоретичне і практичне забезпечення реалізації Конституції, 
державотворчого процесу в Україні. 

Декларація про державний суверенітет України 1990 р., проголошення не-
залежності України 1991 р., прийняття Конституції 1996 р. стали знаковими 
етапами реалізації конституційно-правової доктрини України як програмних 
документів побудови незалежної, демократичної, правової, соціальної держа-
ви та громадянського суспільства. 

Трансформація суспільних відносин в Україні останніх років, що супро-
воджувалася зміна ми на рівні публічної влади, зміцненням громадянського 
суспільства та його долученням до держа вотворчих і правотворчих процесів, 
зумовили об’єктивну потребу переосмислення ряду фундаментальних по-
ложень у доктрині сучасного національного конституцій ного права. 

Старе доктринальне тлумачення конституційного права, що було при-
таманне практично всім без винятку етапам розвитку радянської Украї-
ни, важко здавало свої позиції в період незалежності. Причому, якщо для 
наукової спільноти правників і фахових юристів очевидність необхідності 
фундаменталь них доктринальних змін не викликає жодних сумнівів, то на рів-
ні практичного державотворення та політич них еліт і в постєвромайданний 
період, конституційне право часто постає як інструмент втілення суто кор-
поративних цілей і завдань, які мають далеке відношення і до конституціона-
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лізму загалом, і до його цінностей. Із цього погляду виняткового значення 
набуває не тільки переосмислення базових доктринальних трансформацій 
у конституційно-правовій свідомості в кон тексті сучасного конституційного 
розвитку України та її євроатлантичних прагнень, а й наполеглива концеп-
туальна розробка та поширення нової парадигми доктринального тлумачення 
як сутності консти туційного права і конституційно-правового регулювання, 
і тієї ролі, яку вони повинні відігравати в процесі забез печення подальшої 
демократизації суспільства, розбудови правової, соціальної держави та 
взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні.

Вказуючи на об’єктивний характер і де термінованість трансформації 
конституційно-правової док трини на її тісний зв’язок з триваючим нині 
конституцій ним процесом1, слід вказати й на інші причини, які впли вають 
на доктринальне переосмислення нинішньої доктри ни конституційного 
права. По-перше, ст. 1 чинної Конституції визначає Україну суверенною, 
неза лежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Водночас 
слід зазначити, що посттоталітарне суспільство в Україні, несформованість 
і недорозвинутість громадянського суспільства з відомих причин не за-
безпечили протягом чверті століття державотворчого процесу достатню під-
тримку конституційно схваленого загального курсу демократичних пере-
творень у державі, що дало б змогу зробити цей процес незворотним на 
шляху до побудови справді демократичної, правової і соціальної держави. 
Із цього погляду першочерговим завданням сьо годні є доктринальне пере-
осмислення засад демократії та розбудови громадянського суспільства, які 
покликані охо роняти та захищати конституційний лад України. 

Між діючою нині конституційною доктриною та практикою є суттєві роз-
біжності у сенсі існування в Україні як демократичної, так і соціальної 
й правової дер жави, причому зазначені проблеми часто мають дещо па-
радоксальний характер. Наприклад, сучасна соціальна держава в Украї-
ні, як неодноразово наголошував В. Ф. Сіренко, є більш антисоціальною за 
своєю суттю, ніж колишня радянська. За даними ООН, станом на 1 листо-
пада 2017 р. 60 % населення України перебувало за межею бідності. Тому 
виникає потреба посилення закріплення на конституційному рівні соціаль-
ної спрямованості держав но-владної діяльності, відповідальності держави 
перед лю диною. 

Постає чимало питань стосовно функціонування правової держави в 
Україні, адже і сьогодні існують проблеми, пов’язані із забезпеченням па-
нування верховенства права, а правоохоронні органи перебувають у стані 
перманентного реформування, діють далеко не завжди ефективно для захи-
сту людини і громадянина, їх прав і свобод. Те саме, на жаль, значною мі-
рою стосується і судової влади, процес реформування якої не завершено і 
потребує переосмислення доктринальних основ її функціонування у межах 
загальної нової доктрини конституційного права2. По-друге, практична ре-
алізація Основного Закону дає підстави для сумнівів, що Конституція нашої 
держави виконує роль гаранта у забезпеченні правової системи у взаємовідно-
синах із суспільством, громадянином і державою, виступає надійною осно-
вою забезпечення реальної взаємодії різних гілок державної влади. Більше 
того, найнебезпечнішим видається й те, що нині не існує майже жодних 
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застережень, що подібне не повториться в майбутньому. 
Компромісний характер, притаманний чинній конституційній док-

трині і чинній Конституції України, зумовлений перехідною, недостатньо 
визначеною соціально-політичною та соціально-економіч ною структурою 
суспільства, що суттєво відбилось на змісті конституційних засад держав-
ного і суспільного ладу. Тож, зміна конституційної доктрини сучасної Укра-
їни повинна розглядатись у власне методологічному аспекті щонайменше 
у двох вимірах: а) як зміна теоретико-методологічних засад наукового розу-
міння сутності конституційного права та предмета конституційно-правового 
ре гулювання, загальної ідеології конституційного процесу, який повинен 
втілювати найважливіші цінності су часного світового конституціоналізму; 
б) як зміна консти туційної організації і функціонування Української держа-
ви, яка має знаходити нові форми взаємодії з громадян ським суспільством 
та забезпечувати ті фундаментальні конституційні принципи, які й роблять 
цю державу демо кратичною, правовою та соціальною. 

Розробка нової доктрини конституційного права Украї ни передбачає на-
самперед чітке визнання того, що консти туційне право істотно відрізняєть-
ся від інших галузей публічного права тим, що воно регулює насамперед 
відносини, пов’язані з реалізацію прав і сво бод людини і громадянина, а 
також відносини політичного володарювання в суспільстві та державі. Із 
цього погляду сутність і зміст конституційного права України розкрива-
ються у його юридичних ознаках, які дають змогу визна чити ті кваліфі-
куючі риси конституційного права України, які дають підстави вирізняти 
його з-поміж інших галузей публічного права. Безперечно, конституцій-
ному праву України властиві загальні ознаки, притаманні всім галузям на-
ціонального права: нормативність; формальна визначе ність; спрямованість 
на досягнення певного правового ре зультату; можливість захисту правових 
приписів засобами державного впливу тощо. Утім, лише спеціальні оз-
наки конституційного права України дають уявлення про особ ливості цієї 
галузі права та її призначення в національній правовій системі. 

За своєю сутністю конституційне право України є провідною галуз-
зю національного права, яка впливає на розвиток і зміст системи інших 
галузей публіч ного і приватного права в Україні. Тобто конституційне 
право України є серцевиною національної правової системи, її системоутво-
рюючим складником3. Це фундаментальне положення становить сутнісну 
основу нового доктринального розуміння ролі та значення конституційного 
права. За своїм змістом конституційне право України є регулятором суспіль-
них відносин, пов’язаних із реалізацією прав і сво бод людини і громадя-
нина, а також із здійсненням полі тичної волі та законних інтересів укра-
їнського народу, Української держави, суб’єктів місцевого самоврядування 
та інших учасників конституційного процесу. Але зміст конституційного 
права, який визначається його предметом, може бути доповнений й іншими 
суспільними відносинами: пов’язаними із загальними засадами суспільного 
і держав ного ладу; правовим статусом людини і громадянина; ви борами, 
референдумами й іншими формами прямого на родовладдя; засадами ор-
ганізації та діяльності органів державної влади; основами місцевого са-
моврядування; правовою охороною Конституції України тощо.
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Нове розуміння конституційного права передбачає його визначення як 

провідної галузі українського публічного права. У цьому контексті тран-
сформацію доктрини сучасного кон ституційного права не можна розглядати 
поза питаннями конституційної організації і функціонування Української 
держави. Особливої ролі набуває доктринальне переосмислення основ кон-
ституційного ладу сучасної України. Справді, в умовах сьогодення однією 
з найбільш актуальних доктринальних проблем суспільно го та державного 
життя України є питання про сутність і зміст її конституційного ладу. Як 
відомо, саме конститу ційний лад є тим інститутом конституційного права, 
який, має продовження та розвиток не тільки у сис темі конституційного 
права, а й у національній правовій системі загалом. 

Для України питання основ конституцій ного ладу в усі часи мало доле-
носне значення. Так, головним політико-правовим наслідком проголо шення 
незалежності України у 1991 р. стала саме докорінна зміна конституційного 
ладу новонародженої держави. Спочатку Декларація про державний суве-
ренітет України від 16 липня 1990 р. закріпила основні принципи органі зації 
та діяльності нової суверенної республіки, а урочисто прийнятий 24 серпня 
1991 р. Верховною Радою України Акт проголошення незалежності Украї-
ни визначив загаль ні засади як суспільного, так і державного ладу незалеж-
ної України. У цьому розумінні можна стверджувати, що кон ституційний лад 
України втілює в собі насамперед і голов ним чином суспільний і державний 
лад. У 1996 р. Конституція України в розділі І «Загальні засади» та інших сво-
їх положеннях визначила основи конституційного ладу України. Відповідні 
конституційні положення набули відображення в подальшій правотворчій 
і правозастосовній діяльності учасників конституційного процесу. Влас не, у 
2014 та наступні роки оновлення Основного За кону України було пов’язане 
зі змінами основ конститу ційного ладу, зокрема, із запровадженням в Укра-
їні пар ламентсько-президентської форми республіканського дер жавного 
правління та подальшою політичною структуризацією громадянського су-
спільства. Водночас сьогодні у конституційно-правовій доктрині, а отже, й 
у конституційній практиці, по-різному визначається по няття конституцій-
ного ладу в Україні.

Наразі одним із найбільш поширених доктринальних підходів до тлу-
мачення сутності поняття основ конститу ційного ладу є його визначення 
як певного порядку розвит ку суспільства і держави у їх взаємовідносинах, 
встанов леного і гарантованого Конституцією України. Проте ціл ком очевид-
но, що у власне доктринальному сенсі поняття «конституційний лад» повин-
но бути значно ширшим по няттям за конституційний порядок. Відповід-
но у новій доктрині конституційного права поняття конституційного ладу 
України має визначатись як система суспільних відносин, передбачених і 
гарантованих Конституцією і законами, прийнятими на її основі й відповід-
но до неї. При чому його відповідність Конституції повинна стати голов ною 
ознакою її реалізації. Тож можна по годитись з тим, що сутність конституцій-
ного ладу будь-якої країни випливає зі змісту її основного закону. Але основи 
конституційного ладу України не можуть бути тотожними до змісту того чи 
іншого розділу Конституції України, оскільки ця категорія передбачає на-
явність як нормативно-правових, так і теоретико-методологічних складових. 
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Для розробки нової доктрини конституційного права це поло ження має фун-
даментальне значення. Тому наразі можна переконливо стверджувати, що 
основи конституційного ладу України мають тлумачитись як система ви-
значених у Конституції України фундаментальних конституційних принци-
пів (народного суверенітету, верховенства права, поділу влади, плюралізму 
економічного та ідеологічного розвитку громадянського суспільства та ін.), 
реалізація та гарантування яких забезпечує розвиток України як суве ренної 
і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, а також сприяє 
розбудові в Україні гармонійно розвиненого та політично структурованого 
громадянського суспільства. Іншими словами – у новій доктрині конститу-
ційного права основи конституційного ладу повинні сприй матись стрижне-
вими конституційними ідеями та ідеалами, які лежать в основі розвитку су-
спільства та держави й породжують і змінюють відповідні правовідносини.

Поряд з тим доктринально важливо усвідом лювати й те, що основа 
конституційного ладу України є похідною, але не тотожною конституцій-
ному ладу кате горією. Під конституційним ладом України слід розуміти на-
самперед систему відповідних правовідносин, які вини кають, змінюються та 
припиняються у зв’язку з визначен ням сутності, змісту та юридичних ознак 
суспільного та державного ладу України. Нинішній конституційний лад 
України за своєю суттю є перехідним. Перехідний характер конституційного 
ладу зумовлює й кон ституційна модернізація в Україні, яка значною мірою 
відбувається за межами роботи Конституційної комісії, є більше пред метом різ-
номанітних політичних маніпуляцій, аніж ретельно го доктринального консти-
туційно-наукового аналізу. За своїм змістом конституційний лад опосередковує 
насамперед пе редбачені та гарантовані Конституцією державний і суспіль ний 
лад, конституційний статус людини і громадянина, сис тему безпосередньо-
го народовладдя, організацію державної влади і місцевого самоврядування, 
територіальний устрій, основні засади зовнішньополітичної та іншої між-
народної діяльності держави, основи національної безпеки та інші існую-
чі найважливіші види конституційно-правових від носин. За формою кон-
ституційний лад України є системою основних організаційних і правових 
форм суспільних від носин, передбачених Конституцією, тобто основних 
видів організації та діяльності держави, суспільства та інших учасників 
конституційно-правових відносин. Передусім конституційний лад України 
уособлює передбачену Консти туцією форму (форми) держави – за характе-
ром державно го устрою і державного правління – і форми безпосередньо-
го народовладдя. До того ж, конституційний лад України характеризується 
рядом істотних ознак, зокрема, суверен ністю, демократизмом, гуманізмом, 
реальністю, системніс тю, науковою обґрунтованістю, історизмом, наступні-
стю, програмним характером, гарантованістю конституційного ладу. Запро-
поновані якісні доктринальні характеристики конституційного ладу України є 
актуальними і в умовах сьогодення. Але при цьому слід зазначити, що пере-
хідний характер конституційного ладу України продов жує існувати і тепер. Це, 
зокрема, зумовлюється потребою вдосконалення чинного Основного Закону4.

Не викликає сумніву, що кожна з ознак конституційно го ладу України, 
які можна виокремити в процесі його доктринального переосмислення, на-
буває розвитку в положеннях Конституції та законів України. Але можна 
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зробити припущення, що основні принципи та ознаки кон ституційного ладу 
мають не лише нормативний аналог у вигляді відповідного конституційного 
припису, а й уті люються в певних теоретичних положеннях. На це, зокре ма, 
вказує така ознака конституційного ладу України, як його наукова обґрунто-
ваність. У зв’язку з цим особливої ваги набувають гарантії конституційного 
ладу України. 

Важливість захисту державними та недержавними інституціями консти-
туційного ладу на разі не можна недооцінити. У цьому контексті доктриналь-
них змін під гарантіями конституційного ладу України слід розуміти систему 
загальносоціальних і спеціальних юри дичних умов і засобів матеріального 
та процесуального характеру, які забезпечують дієвість основних принципів 
та інститутів суспільного і державного ладу України. У реальнос ті гаранто-
ваність конституційного ладу значною мірою залежить від стану загального 
розвитку всіх сфер суспільного і державного життя: політичної, економіч-
ної, соціальної, культурної, екологічної, інформаційної тощо. При цьому в 
процесі розробки та запровадження нової доктрини конституційного права 
слід брати до уваги, що поряд з об’єктивними чинниками, а саме – належ-
ним рівнем розвитку всіх сфер суспільного та державного ладу та їх взаєм-
ної кореляції, на гарантова ність конституційного ладу впливають і численні 
суб’єктивні фактори, зокрема, стосунки між національними політичними 
ліде рами, характер взаємодії різних політичних еліт, якість партійної сис-
теми тощо.

Зазначене жодною мірою не заперечує доктринальну значущість і важ-
ливість спеціальних або юридичних га рантій конституційного ладу Украї-
ни. Відповідно норма тивно-правові гарантії конституційного ладу України 
ви значаються досконалістю системи чинного конституційно го законодав-
ства України, що закріплює в Конституції та законах України основні ін-
ститути суспільства і держави. Організаційно-правові гарантії конституцій-
ного ладу Укра їни представлені системою учасників відповідних галузевих 
правовідносин, наділених правосуб’єктністю щодо забез печення режиму 
гарантованості суспільного та державного ладу України. Коло таких учас-
ників конституційних право відносин – це український народ, національні 
меншини, політичні партії та громадські організації, профспілки, Укра-
їнська держава в цілому та її уповноважені органи (Верховна Рада Украї-
ни, Президент України, Кабінет Мі ністрів України, інші органи виконавчої 
влади, Конститу ційний Суд України, суди загальної юрисдикції, прокура-
тура та інші), територіальні громади та органи і посадові особи місцевого 
самоврядування, підприємства, установи, організації, міжнародні органи, 
організації, ЗМІ тощо. Як свідчить доктринальний аналіз сучасних кон-
ституцій, у розділах, присвячених визначенню основ кон ституційного ладу, 
обов’язково зустрічаються щонайменше шість груп норм: а) ті, які харак-
теризують державу з точ ки зору її незалежності і суверенності; б) ті, які 
розкрива ють зміст діяльності держави; в) ті, які стосуються забез печення 
функціонування громадянського суспільства; г) ті, які стосуються процесу 
інституціонування державної влади; ґ) ті, які закріплюють основні принципи 
зовнішньої політики; д) ті, які визначають державну символіку (державний 
прапор, державний герб, державний гімн). Водночас у процесі роботи над но-
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вою доктриною конституційного правагаран тування основ конституційного 
ладу у сучасній Україні не можна розглядати поза контекстом забезпечення 
базових принципів конституційного ладу. Основним із них є, на нашу дум-
ку, принцип демократизму.

Про «демократичність конституційного ладу» йдеться не лише у 
численних політичних промовах, а й у фунда ментальних дослідженнях 
у галузі конституційного права. У новій доктрині конституцій ного права 
демократизм конституційного ладу не може бути зведеним виключно до 
факту наявності чи відсутнос ті у Конституції певної добірки норм сто-
совно порядку формування і функціонування ряду політичних і правових 
інститутів. Якщо нова доктрина національного конститу ційного права 
розвиватиметься цим шляхом, то тоді вона відтворюватиме всі вади ста-
рої конституційної доктрини. Тобто крім того, що демократичною має 
бути сама Кон ституція, зазначений демократизм повинен постійно за-
безпечуватись і реалізовуватись на практиці. Із цього погляду демокра-
тичність конституційного ладу в новій доктрині конститу ційного права – це 
не просто наявність чи відсутність де мократичної конституції, а й реальна 
обмеженість дер жави конституцією, поєднана з гарантованістю прав і сво-
бод людини і громадянина. Стосовно демократизму консти туційного ладу у 
доктринальному аспекті його гарантуван ня означає процес забезпечення ре-
алізації у суспільному житті й суспільній практиці принципу вищої влади 
народу як щодо належності її народу, так і щодо здійснення її народом.

Згадуючи класичні визначення демократії, можна вважати, що основним 
гарантом демократизму кон ституційного ладу є сам народ, який відповідно 
до консти туційних норм усіх сучасних держав є єдиним джерелом влади. 

У новій доктрині кон ституційного права слід максимально чітко відпо-
вісти на одне ключове запитання: що саме мається на увазі, коли в доктрині 
конституційного права та в текстах тих чи інших конституцій йдеться про на-
род як «гаранта конституційно го ладу» ? Очевидно, що у власне доктри-
нальному сенсі: «демократизм конституційного ладу» означає створен-
ня найсприятливіших умов для широкої та реальної участі громадян в 
управлінні справами держави і суспільства, за безпечення багатоманітності 
політичного та культурного життя. Це реальне служіння держави з її апа-
ратом народо ві, яке включає в себе демократичність політичного режи му, 
поділ державної влади, визнання пріоритету особистос ті разом з принципом 
невідчужуваності прав і свобод лю дини і громадянина, верховенство права 
і закону. Демократизм кон ституційного ладу – це спосіб запобігання узур-
пації влади і її відчуженню від громадян. У новій доктрині націо нального 
конституційного права народ повинен бути не тільки гарантом демокра-
тичності конституційного ладу, а й необхідною основою, яка взагалі робить 
можливим ужи вання поняття «конституційний лад». 

Дійсно, з погляду сучасної науки конституційного права, сам по собі 
консти туційний лад виникає як відображення реальних суспільних відносин, 
які складаються на основі конституції, а консти туція сприймається в очах 
населення як легітимна лише у разі визнання народу єдиним джерелом 
влади. У цьому сенсі, говорячи про роль народу в забезпеченні демократиз-
му конституційного ладу, можна зазначити, що він виступає його основою. 
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Крім того, народ в особі гро мадянського суспільства, яке передбачає певний 
рівень ор ганізації інтересів громадян, може і повинне контролюва ти рівень 
захисту і забезпечення прав і свобод людини і гро мадянина, повноту наро-
довладдя, демократичність держави. Однак у разі незадовільного стану цих 
трьох показників, вони приводяться до норми не самими громадянами, а 
за допомогою органів державної влади, що передбачає істотне перенесення 
акцентів у доктрині конституційного права, які повинні бути зроблені саме 
на удосконаленні інститутів вза ємодії держави і громадянського суспільства.

Демократична держава функціонує лише на основі конституції і при цьо-
му є гарантом того, що ці конституційні норми не порушуватимуться ні нею 
самою, ні будь-яким іншим суб’єктом. Тобто демокра тична конституційна 
держава для нової доктрини націо нального конституційного права повинна 
стати одночасно і системою, яка управляє, і системою, яка залежить від 
права та громадянського суспільства разом з його потреба ми.

У сучасних умовах суспільного і дер жавного розвитку України форму-
вання нової доктрини конституційного права слід тлумачити не стільки як 
своє рідну «підгонку» Основного Закону під політичні або кор поративні ін-
тереси тих чи інших еліт, скільки як необхід ну умову нормальної та ефек-
тивної взаємодії держави і суспільства, гарантію демократизму і одночасно 
запоруку того, що Україна матиме сучасну систему публічної влади, що буде 
спроможна забезпечити гідне існування суспільства та окремих індивідів, 
а також сприяти втіленню фундаментальних цінностей свободи, безпеки і 
справедливості. На жаль, наразі в Україні явно переважає виключно утилі-
тарне ставлення до Основного Закону, який сприймається або як інструмент 
досягнення певних тактичних і стратегіч них цілей щодо максимальної кон-
центрації влади та уник нення будь-якої відповідальності за стан держави і 
сус пільства, або ж як формальна ознака цивілізованості. Такий стан пря-
мо пов’язаний з утилітарним доктринальним ставленням до Конституції, 
яке тривалий час штучно насаджувалось в Україні. Той стан, у якому 
Конституція опинилась сьо годні, є логічним наслідком тих подій, які від-
бувались в Україні як мінімум протягом останньої чверті століття, коли 
відбувалася «підгонка» Конституції під поточні політичні запити. Звісно, 
сам процес внесення змін до Консти туції з доктринального погляду є ціл-
ком нормальним яви щем, адже розвиваються як держава, так і суспільство. 
Утім, це не означає, що зміни до Конституції можуть вно ситись на підставі 
принципу «як хочу, так і дію». Консти туція, яка приймається, змінюється і 
діє у такий спосіб – є викрив ленням і спотворенням самої ідеї конституці-
оналізму, базових цінностей будь-якої сучасної доктрини конституційного 
права, яке зрештою обов’язково призведе до деградації всіх інститутів держа-
ви, до правового розбещення влади, від торгнення суспільством та окремими 
індивідами самої ідеї права і правового регулювання. Із цього погляду слід 
на голосити, що нова доктрина конституційного права потрібна не лише гро-
мадянам і громадянському суспільству як гарантія права і свободи і одно-
часно як захисний бастіон від свавілля держави. Насправді, навіть більше, 
ніж суспільству, ця нова доктрина потрібна самій державі, оскільки консти-
туція і конституційне право – це основа суспільного визнання легітимності 
держави і державної влади, це ті правила взаємодії, які дають змогу гаранту-
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вати стабіль ність існування і розвитку держави.
Нова доктрина конституційного права повинна виходити із незаперечно-

го визнання ціннос ті конституційного права як системи універсальних пра-
вил, цінностей, принципів і механізмів, які гарантують стабіль ність, добро-
бут та безпеку як громадян, так і держави. Це повинні визнати всі, незалежно 
від особистих або корпора тивних мотивів учасників конституційного процесу, 
оскіль ки лише у такому разі конституція сприйматиметься як мета, а не як 
засіб збереження і відтворення політичної влади. Доводиться чути нарікан-
ня на те, що головна проблема сучасної конституційно-правової доктрини 
по лягає у тому, що вона практично не реалізується. І це правда. Конституція 
України зразка 1996 р. і по кладена в її основу конституційна доктрина наразі 
не ви конуються, оскільки їх просто неможливо реалізувати. Неможливо 
– оскільки вони не відповідають сучасним суспільним реаліям, суспільним 
потребам та інтересам, ні тим публічно-владним відносинам, які формують 
сучас ну Українську державу, ні тим викликам стосовно забез печення захи-
сту прав людини і суспільства в цілому, які постають перед країною. 

Конституція 1996 р та покладена в її основу конституційна доктрина є 
недосконалими, вони вже відіграли свою роль як консти туція і відповідна 
конституційна доктрина перехідного періоду. До того ж, не можна забува-
ти про удари, яких зазнала ця Конституція спочатку у 2004, а потім у 2010 р. 
Кожен із них лише посилив сприйняття конституційної доктрини і консти-
туції як результату політичних маніпуляцій, що не лише кри тично знизи-
ло довіру громадян до Основного Закону, а й позбавило її легітимності в 
цілому. Саме тому виникає подвійна потреба. З одного боку, максимально 
удосконали ти конституційну доктрину, передбачити у ній розв’язання всіх 
тих питань, відповіді на які не дає нинішня конститу ційна доктрина, ство-
рити ті механізми гарантування прав людини, які відсутні, збалансувати си-
стему державної влади, забезпечити нормальне функціонування всіх гілок 
державної влади та їх органів з метою створення ефектив ної й одночасно 
відповідальної системи державного управ ління. З другого боку, необхідно 
чітко дотримуватись нової ідеології розвитку конституційного права, яке 
повинно стати правом не самої лише держави, а правом, що забез печує вза-
ємодію правової, демократичної і соціальної дер жави з громадянським сус-
пільством.

Не викликає сумніву, що це залежить насамперед від того змісту, який 
буде закладений у нову доктрину консти туційного права. Із цього погляду 
вона повинна максималь но чітко визначити пріоритети гарантування прав 
і свобод людини і громадянина, закласти фундамент ефективної та відпо-
відальної системи організації і функціонування дер жавної влади, визначи-
ти стратегічні пріоритети розвитку Української держави і суспільства. Для 
цього необхідна не лише послідовна і науково обґрунтована робота, а й вра-
хування тих помилок, які виявила діюча конституційна доктрина. До них 
слід віднести такі.

По-перше, вирішення питання про форму правління державою і повно-
важення гілок державної влади, їх розподіл, взаємостримування і взаємодію, 
відповідальність влади перед суспільством і народом. Потребує подальшого 
здійснення та наповнення новим змістом децентралізація та реформування 



Шемшученко Ю. С., Скрипнюк О. В. Вітчизняна академічна правова… 27
місцевого самоврядування. 

По-друге, попри широку номенклатуру визнаних у ді ючій доктрині прав 
і свобод людини, переважна більшість із них так і залишились порожні-
ми деклараціями, які не підкріплюються практикою розвитку відповід-
них право відносин. Держава не лише не виконує прямо прописані у Кон-
ституції зобов’язання у соціальній сфері, а й отри мала завдяки рішенню 
Конституційного Суду право визна чати, які саме соціальні гарантії і якою 
мірою забезпечу вати. Утім, головна проблема у цьому сенсі полягає не 
в тому, що держава не виконує свої конституційні зобов’язання, а в 
тому, що Конституцією не передбачено конкретних юридичних механіз-
мів, які б не лише змушу вали державу забезпечувати права людини, а й 
давали людині можливість ефективно захищати свої конституцій ні права у 
разі неспроможності держави, або її небажання діяти так, як це передбачено 
Конституцією. 

По-третє, Укра їна не є і ніколи не стане правовою державою, якщо у дер-
жаві не існуватиме надійної системи захисту прав людини. Це насамперед 
діяльність судових і правоохоронних орга нів. Фактично наразі ці дві пріо-
ритетні функції держави – правосуддя та правоохоронної діяльності вияв-
ляються проблематичними, навіть після їх реформування, і, як переконує 
досвід, далеко не успішного. В судових та правоохоронних органах рівень 
корупції продовжує залишатись доволі високим і навіть зростати. У цьому 
контексті необхідною запорукою забезпечення прав людини і громадянина 
є комплексна реорганізація на нових засадах всієї системи судових і право-
охоронних органів державної влади. 

По-четверте, потребує уточнення та конституційного закріплення пріо-
ритетів зовнішньополітичного та зовнішньоекономічного розвитку України, 
інтеграції до євроатлантичних структур.

Існуючі завдання потребують наукового забезпечення їх реалізації. У цьо-
му сенсі своє слово має сказати наука, попри те, що юридичною академічною 
наукою здійснена величезна теоретико-дослідницька робота. За роки неза-
лежності члени-юристи та державознавці Національної академії наук Украї-
ни та науковці Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 
підготували та опублікували понад 100 монографічних досліджень з про-
блем теорії конституційного права, практики конституційного будівництва в 
Україні, демократичної, правової, соціальної держави та громадянського су-
спільства, теорії та практики реалізації сучасного конституційного процесу. 

Перед наукою конституційного права сьогодні постають відповідаль-
ні завдання. Йдеться про наповнення нової конституційної доктрини такими 
зміс том, цінностями та принципами, які б визначали її не тільки як осно-
ву для сталого розвитку Української держави, а й ефективного функціону-
вання суспільства, стратегічний шлях для оптимального забезпечення прав 
і свобод людини і громадянина в Україні.

1. Шемшученко Ю. С. Проблеми наукового забезпечення сучасного конституційного 
процесу в Україні // Право України. 2012. № 8. С. 28–29. 2. Сіренко В. Ф. Судова систе-
ма України потребує докорінного радикального реформування // Право України. 2012. 
№ 8. С. 60–67. 3. Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права України: акаде-
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Shemshuchenko Yu. S., Skrypniuk O. V. Domestic Academic Legal Science and Na-
tional Constitutional Legal Doctrine: Stages of Formation and Development 

In article stages of development of the national constitutional legal doctrine, a role of the 
academic jurisprudence in development of the constitutional theory and participation of scien-
tists – members of National Academy of Sciences of Ukraine in formation and development of 
doctrinal provisions which became a basis of constitutional and legal strategy of the Ukrainian 
people in finding of independence, creation of the democratic, constitutional, social state, civil 
society on the basis of the best European and world achievements are investigated. Stages 
of development of the constitutional legal doctrine and its realization in the state process of 
1991–2017 are traced.

The special part in article is assigned to illumination of a contribution of members – law-
yers of National Academy of Sciences of Ukraine in generation of the constitutional and legal 
ideas which formed a basis of formation of the national constitutional legal doctrine.

Such outstanding scientists as M. P. Vasilenko, S. S.  Dnestrovsky, B. O. Kistyakovsky, 
M. I. Paliyenko, V. F. Taranovsky, etc. stood at the origins of scientific bases of its formation. 
To S. S. Dnestrovsky, M. I. Paliyenko, V. F. Taranovsky, M. P. Vasilenko, belongs development 
of the theory of constitutionalism as bases of the constitutional legal doctrine. Theoretical pro-
visions of the democratic, constitutional, social state and its institutes gained the development 
in M. P. Vasilenko, B. O. Kistyakovsky, M. I. Paliyenko, V. F. Taranovsky’s works. The special 
attention to problems of the state and national sovereignty in the researches was given by 
S. S. Dnestrovsky and M. I. Paliyenko. The scientific provisions the Ukrainian scientists cre-
ated a basis for the constitutional creation in the state process of the Ukrainian revolution of 
1917–1921. Subsequently M. I. Paliyenko became the participant of the constitutional process 
in the Soviet Ukraine and one of authors of the Constitution of USSR of 1929.

The new stage in development of the constitutional legal doctrine in the 60–70th years of 
the XX century was characterized by organizational formation, powerful development of the 
academic constitutional and legal science, genesis of the constitutional process and accep-
tance soviet allied and republican constitutions of the end of the 70th years of the XX century. 
The Ukrainian constitutional legal doctrine of this period was enriched with regulations on the 
state sovereignty and the international legal personality of Ukraine, theoretical provisions of 
institute of human rights, legality, etc.

Democratic political processes of the end of the 80th years of the XX century and sover-
eignization of Ukraine stimulated the beginning of development of a new stage of creation of 
the constitutional legal doctrine and the constitutional process in Ukraine which continued to 
the middle of the 90th years and affected declaration of independence of Ukraine and adoption 
of the Constitution of 1996.      

The leading role in development of the constitutional legal doctrine of independent 
Ukraine, in ensuring scientific and expert maintenance of new constitutional process belongs 
to scientists-constitutionalists and jurists of Koretsky Institute of state and law of National 
Academy of Sciences of Ukraine.

In article development of the constitutional legal doctrine of Ukraine at the present stage, 
making modern constitutional process, its task, realization of strategy of creation of the dem-
ocratic, constitutional, social state and civil society, the eurointegration movement of Ukraine 
at the present stage reveals.

Key words: Ukraine, constitution, constitutional process, doctrine, constitutional and 
legal theory and practice, doctrinal provisions.



Розділ 1
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

УДК 340.1
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доктор юридичних наук

ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ВЗАЄМОДІЯ НАУКИ  
І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Стаття присвячена ролі та значенню такого явища правової дійсності, як право-
ва аналітика; розгляд зосереджений саме щодо юридичної науки, так, наголошується, 
що цей напрям є більш «впровадженим» сьогодні в юридичну практику. Завдання та 
можливості правової аналітики в наукову площину розглядаються в контексті взає-
мовідносин «Людина, громадянське суспільство, держава». Окремий вектор розгляду 
присвячений детермінуючим факторам сприйняття або несприйняття права, як на 
рівні пересічних громадян, так і на рівні окремих осередків громадянського суспільства.

Ключові слова: правова аналітика, юридична наука, юридична практика, громадян-
ське суспільство, держава, людина.

Онищенко Н. М. Правовая аналитика: доктринальный контекст
Статья посвящена роли и значению такого явления правовой действительности, 

как правовая аналитика; рассмотрение сосредоточено именно в юридической науке, 
так, отмечается, что это направление является более «внедренным» сегодня в юри-
дическую практику. Задачи и возможности правовой аналитики в научную плоскость 
рассматриваются в контексте взаимоотношений «Человек, гражданское общество, 
государство». Отдельный вектор рассмотрения посвящен детерминирующим факто-
рам восприятия или невосприятия права, как на уровне рядовых граждан, так и на 
уровне отдельных ячеек гражданского общества.

Ключевые слова: правовая аналитика, юридическая наука, юридическая практика, 
гражданское общество, государство, человек.

Onischenko N. M. Legal Analyst: Doctrinal Context
The article is devoted to the role and significance of such a phenomenon of legal validity, 

as a legal analyst; the consideration is focused on legal science, and it is noted that this trend 
is more “implemented” today in legal practice. Tasks and possibilities of legal analysis in the 
scientific plane are considered in the context of the relationship “Man, civil society, the state”. 
A separate vector of consideration is devoted to the determinants of perception or non-accep-
tance of law, both at the level of ordinary citizens, and at the level of individual centers of civil 
society.

Key words: legal analytics, legal science, legal practice, civil society, state, person.

Сучасні процеси змін у всіх сферах життєдіяльності людини відрізняються 
не тільки реформами, які відбуваються, а й нашим ставленням до них, точніше 
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сприйняттям або не сприйняттям останніх. Безумовно, не є винятком і правові 
трансформації. 

На початку викладу зауважимо, що успіх реформаторської ходи багато в 
чому залежить і від розуміння тих процесів, що відбуваються, і від особистої 
участі в них (подолання позиції стороннього спостерігача і бажання перейти до 
позиції дієвої підтримки «змін на краще»). 

На жаль, однією з ознак сьогодення, прикметою способу життя багатьох 
стає постійна критика, за лаштунки якої інколи важко буває вийти, щоб поба-
чити й відчути позитивні і конструктивні не тільки спроби, а й зміни. В озна-
ченому контексті нам би хотілось знову зосередити увагу на вельми необхідно-
му юриспруденції сьогодення явищі – правовій аналітиці. Деякі аспекти цього 
явища вже були розглянуті1. Цей напрям є важливим з огляду на можливість 
«оцінювання заздалегідь», використання аналітичних висновків у правовій 
площині.

У згаданому контексті слід зазначити, що аналітичне спрямування нехай 
і повільно, але все ж опановує належне їй місце щодо практичної складової 
в юриспруденції. Достатньо продивитися хоча б деякі останні розробки2. На 
жаль, щодо доктринального «зрізу» правова аналітика ще не стала ні необхід-
ним інструментарієм, ні дієвим засобом від вибору теми наукового пошуку до 
її втілення в життя. Втім, уже очевидно, що правова аналітика має як приклад-
не, так і доктринальне значення. Не є секретом, що теми наукових досліджень 
загалом доволі часто дублюють одна одну в різних наукових центрах держави 
або опрацювання яких, що виконуються паралельно, вирізняються невеликими 
нюансами, що могло б стати предметом обговорення на круглих столах, конфе-
ренціях, а отже, не зумовлювати витрати відповідних коштів протягом певного 
періоду (інколи роками). Або запропоновані наукові теми є доволі далекими 
від життя людини та суспільства. Отже, важливим є обговорення не тільки 
завершеної наукової теми, а її «старту», розуміння необхідності для людини, 
суспільства та держави. Зрозуміло, що стартапи в юридичній науці є необхід-
ними як рушії правового розвитку та правового прогресу. 

Спробуємо це проаналізувати в конкретній площині. На жаль, на сьогод-
ні стан правового оцінювання в суспільній думці характеризується високим 
індексом правового нігілізму, правового песимізму, несприйняття права, кон-
фліктом із законом, причому цей перелік можна продовжувати. Такі явища 
спостерігаються як на рівні пересічного громадянина, так і на рівні певних 
осередків громадянського суспільства. Темами останніх конференцій стають 
проблеми стану «конфлікту із законом» або принаймні, якщо не конфлікту, то 
незлагоди або незгоди з ним (латентні прояви). У такий спосіб право відтворює 
щодо громадської думки сьогодні: веління держави; інструмент чиновницької 
сваволі; впровадження настанов (інтересів) певного олігархічного клану. 

Деякий ступінь відповідальності за такий стан речей можна покласти і на 
науковців. Отже, спробуємо проаналізувати саме несприйняття права на рівні 
окремих осередків громадянського суспільства.

Таким чином, є нагальна потреба відповісти: яким же сьогодні ми хочемо 
бачити право, чи узгоджуються в цьому контексті інтереси індивіда і громадян-
ського суспільства, і чи завжди ці інтереси збіжні.
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По-перше, кілька суттєвих зауважень: несприйняття права можливе як на 

рівні індивідуальної правової свідомості, так і на рівні певних осередків грома-
дянського суспільства. 

На нашу думку, у конфлікті (несприйнятті відповідного регулювання су-
спільних відносин) може перебувати і громадянське суспільство, представлене 
певними прошарками, групами, громадськими об’єднаннями. Це й зрозуміло. 
Так, Г. Гегель вважав, що існування громадянського суспільства можливе тіль-
ки в сучасному світі. Отже, таке суспільство – антипод «нецивілізованості», 
«нерозвинутості», «некультурності» тощо3.

Навряд чи можна заперечувати, що сьогодні швидкими темпами відбува-
ється перерозподіл соціального простору між державою і громадянським сус-
пільством, скоріше це аксіоматичне положення. Саме від балансу такого пе-
рерозподілу багато в чому залежить і залежатиме якість нашого життя. Чому 
науковці не приділяють достатньої уваги вивченню «заздалегідь» правових 
проблем громадянського суспільства? Не опрацьовують імпульси задля корек-
ції наукових пошуків.

Не викликає сумніву й актуальність проблематики, пов’язаної із громадян-
ським суспільством у контексті взаємовідносин із правовою державою, розгля-
дом і охороною прав і свобод людини, розвитком інститутів громадянського 
суспільства та ролі людини в цих процесах тощо. Отже, певною прогалиною 
наукового вивчення є аналіз взаємовідповідності, взаємоузгодженості і взаємо-
дії громадянського суспільства, правової держави та правової доктрини сього-
дення.

Враховуючи, що громадянське суспільство здебільшого визначається як су-
купність індивідів (саме індивідів) та їх об’єднань з розвиненими політичними, 
правовими, культурними, економічними зв’язками, що діють формально неза-
лежно від держави, хоча і взаємодіють з нею, слід зазначити, що індивіди по-
винні впливати на державу задля досягнення загальносуспільного блага. Саме 
завдяки такій взаємодії формується громадянська солідарність у суспільстві.

Отже, у науковій літературі справедливо зазначається, що значення грома-
дянського суспільства в умовах функціонування демократичного політичного 
режиму та соціальної, правової держави, полягає, зокрема, у такому: 1) грома-
дянське суспільство утворює відповідне соціальне середовище, в якому фор-
мується і розвивається особистість шляхом створення умов для задоволення її 
основних потреб та інтересів, тобто створюються умови для її широкої само-
реалізації; 2) громадянське суспільство виступає гарантією захисту інтересів 
кожної особистості, її природних прав і свобод від надмірного втручання дер-
жави в особисте життя; 3) інститути громадянського суспільства формулюють 
і репрезентують перед державою громадські інтереси, а також прагнуть забез-
печити ефективний діалог з державою щодо захисту цих інтересів або врегу-
лювання можливих конфліктів; 4) за допомогою включення індивіда до струк-
тури громадянського суспільства відбувається необхідна для нього реалізація 
духовних і матеріальних інтересів, інтеграція у соціальне середовище; 5) саме 
функціонування громадянського суспільства повинно бути дієвим орієнтиром 
сучасної юридичної науки в контексті забезпечення права на «належне» відпо-
відне і відповідальне урядування.
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Громадянське суспільство як суспільство громадян, які є рівними у сво-
їх правах і обов’язках, суспільство, яке номінально не залежить від держави, 
але взаємодіє з нею заради досягнення загального блага, є базисом держави. 
Держава, у свою чергу, захищає демократичні принципи самоврядування всіх 
недержавних організацій, які безпосередньо формують громадянське суспіль-
ство. Для цивілізованого розвитку обох феноменів необхідно створити надій-
ний, ефективний і гармонійний механізм їх взаємодії та взаємозбагачення4.

Втім, певною прогалиною сучасного наукового доробку, ще раз це підкрес-
лимо, слід вважати відсутність напрацювань саме взаємоузгодження держави, 
громадянського суспільства та громадського життя. В такий спосіб хочемо за-
значити: формула «якщо закон корисний для більшості, то він корисний для 
всіх» сьогодні не спрацьовує. Одні осередки гаряче підтримують певні зако-
нодавчі новели, інші їх гаряче заперечують. Проте саме завданням науки, сер-
йозного наукового аналізу є упередження «недопущення» гострих правових 
прорахунків.

Отже, слід чітко окреслювати орієнтири щодо відповідного балансу грома-
дянського суспільства, держави та громадського життя як дієвої форми утвер-
дження громадянського суспільства.

На громадянське суспільство можуть покладатися і покладаються певні 
стратегічні завдання, це своєрідний компас, своєрідний орієнтир до майбутніх 
дій, причому характеризований відповідними формами комунікацій (напри-
клад, громадські слухання). Є незрозумілим, чому так слабо налагоджені зв’яз-
ки наукових правових шкіл з осередками громадянського суспільства.

Є беззаперечним, що серед найбільш пріоритетних тем сучасного правово-
го доробку декілька є, безумовно, домінуючими. Одна з них пов’язана з роз-
витком громадянського суспільства та правової держави, друга – із захистом 
прав, свобод та законних інтересів людини, а отже – конструктивом і дієвістю 
сучасного права, яке враховує прагматику сьогодення, а не тільки теоретичні, 
хай дуже важливі висновки і напрацювання.

Доволі суттєвим сигналом для науковців мають стати підтвердження того, 
що правові наробки дійсно сприймаються суспільством тому, що пересічні гро-
мадяни вважають: а) право – «фортеця»; б) захисник від сваволі чиновника; 
в) провідник у простір свободи, безпеки та правосуддя5.

Є безсумнівним, що дієвий захист прав і свобод людини неможливий сьо-
годні:

1) без дієвого втручання громадянського суспільства в усі процеси пра-
водержавотворення;

2) без належного розвитку усіх інститутів сучасної європейської держави;
3) без гармонійної збалансованої дії інститутів громадянського суспільства 

і правової держави;
4) без виховання соціально активної, з громадянською позицією особисто-

сті, здатної до реформаторських змін в умовах розвитку громадянського су-
спільства.

Не є секретом, що протиріччя в системі координат «держава – суспільство – 
особа» набули гострого характеру. Завдання сучасної юридичної науки – на-
магатися проаналізувати запропоновані законопроекти з урахуванням думки 
громадянського суспільства, передусім тих представників, на яких спрямову-
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ватиметься дія нормативного правового акта. Скільки б помилок при цьому 
вдалося уникнути саме завдяки дієвій співпраці науковців і представників гро-
мадянського суспільства. Слід ще раз наголосити: завдяки правовій аналітиці 
доволі серйозні наукові розробки в площині правової матерії надаватимуть чіт-
кі відповіді на запити часу.

Є зрозумілим, що громадянське суспільство не з’являється на порожньому 
місці, цьому повинен передувати соціальний і державний розвиток, причому 
від досконалості і суспільства, і держави в певних просторово-часових вимі-
рах, залежить ступінь досконалості інститутів громадянського суспільства, 
його більша або, на жаль, менша «зрілість» та розвиненість. Без існування дер-
жави (державних органів та інших інститутів державної влади) не існувало би 
громадянського суспільства (його інститутів) в тому сучасному розумінні, яке 
надається цьому поняттю сьогодні. Адже громадянське суспільство набирає 
сили і здатності до розвитку саме у взаємодії (діалозі та партнерстві) чи проти-
стоянні (конфлікті) з державою, що не означає, що інститути громадянського 
суспільства функціонують за своїми законами, які відрізняються і не залежать 
від складної національної правової системи6. 

Ще раз хочемо зауважити: громадянське суспільство нищівно веде бороть-
бу з тоталітарною, а не з правовою державою. Втім, є ще один особливий зріз 
взаємовідносин держави і громадянського суспільства, який стосується періо-
дів реформаторських змін. Правова доктрина зокрема і юридична наука взагалі 
є дієвим інструментарієм, якщо хочете, посередником кореляції дисфункцій 
суспільного розвитку. Саме на юридичну науку покладається завдання «змен-
шення тиску» на людину внаслідок непродуманих або не до кінця продуманих 
реформ.

Не є секретом, що в результаті непродуманих перетворень, практичні про-
цеси несподівано виявляються далекими від запрограмованих теоретичних 
конструктів7. Головною причиною цього стає некоректна інтерпретація рефор-
маторами особливостей взаємовідносин (комунікативних засад) держави та 
ролі сучасної юридичної науки. В цих умовах важко очікувати на конструктив-
ний полілог держави, суспільства та людини, що породжує явища правового ні-
гілізму та правового песимізму, деформації правової свідомості і моралі. Отже, 
правова доктрина повинна демонструвати суспільну необхідність, корисність 
як дієвий інструмент подолання кризових явищ і проявів. 

Більше того, слід констатувати, що за роки незалежності в Україні при-
йнятий величезний масив правових норм. Загалом він є відповідним і міжна-
родним нормам, і цивілізованим формам, і євростандартам. Але водночас цей 
масив є не діючим, тобто ефективність права лишається сьогодні здебільшого 
«паперовою». Тому найбільш пріоритетним завданням і доктрини, і практики, 
є така трансформація права, за якої воно дійсно стає дієвим регулятором су-
спільних відносин. При цьому безумовним «мірилом», оцінкою ефективності 
права, є ефективність захисту прав, свобод і законних інтересів людини.

Свобода, рівність, честь, гідність людини – найкращі «орієнтири» демо-
кратичного становища особи в сучасному суспільстві. Юридичні критерії, що 
свідчать про більшу або меншу «насиченість» цих категорій, їх повноту та 
розвиток згідно з європейськими стандартами, повинні бути постійно в центрі 
уваги, «справою» честі науковців та юристів-практиків, запорукою успішно-
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го полілогу між громадянським суспільством, державою і людиною. Дієвим 
чинником, науковим інструментарієм у зазначеному контексті може і повинна 
слугувати сьогодні правова аналітика.
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Onischenko N. M. Legal Analyst: Doctrinal Context
Modern processes of change in all spheres of human life differ not only in the ongoing 

reforms, but also in our attitude towards them, rather in the perception or not perception of the 
latter. Of course, there are no exceptions to legal transformations.

At the beginning of the presentation, we want to note that the success of the reformist 
movement largely depends on the understanding of those processes that take place and on 
personal involvement in them (overcoming the position of an outside observer and the desire 
to move to the position of effective support for “change for the better”).

Unfortunately, one of the signs of the present, a sign of the way of life of many becomes 
a constant criticism, behind whose backs sometimes it is difficult to come out to see and feel 
positive and constructive not only attempts but also changes. In this context, we would like 
to again focus on the urgently needed jurisprudence of today’s phenomenon - legal analysis. 
Some aspects of this phenomenon have already been considered. This direction is extremely 
necessary given the possibility of “evaluating in advance”, the use of analytical findings in 
the legal plane.

It should be noted in this context that the analytical direction can be slow and slowly, but 
still takes its place in relation to the practical component of jurisprudence. Just look at some 
of the latest developments. Unfortunately, as far as the doctrinal “cut” is concerned, legal an-
alytics has not become either an indispensable tool or an effective means of choosing the topic 
of scientific research for its realization. However, it is already clear that legal analytics has 
both applied and doctrinal significance. It is not a secret that the topics of scientific research as 
a whole often duplicate each other in different scientific centers of the state, or the processing 
of which is carried out in parallel, differ in small nuances, which could become the subject of 
discussion at round tables, conferences, and therefore not to pull the costs of the corresponding 
funds for a certain period (sometimes years). Or the proposed scientific topics are far removed 
from human life and society. Therefore, the essence of the discussion is not only the completed 
scientific topic, but its “start”, the understanding of the necessity for a person, society and 
state. It is clear that startups in legal science are necessary as engines of legal development 
and legal progress.
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Let’s try to analyze it in a more concrete plane. Unfortunately, today the state of legal eval-

uation in public opinion is characterized by a high index of legal nihilism, legal pessimism, 
non-acceptance of law, conflict with the law, and this list can be continued. Such phenomena 
are observed both at the level of ordinary citizen and at the level of certain centers of civil 
society.

Key words: legal analytics, legal science, legal practice, civil society, state, person.
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ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄСПЛ: РЕГРЕСНІ ПОЗОВИ,  
АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ ТА АНАЛОГІЯ ПРАВА

У статті розглядаються проблеми використання регресних позовів до посадових 
осіб державних органів, а також до юридичних осіб, діями яких було завдано шкоду дер-
жавному бюджету України в результаті виконання рішень Європейського суду з прав 
людини; аналізуються питання застосування в процесі розгляду таких регресних позо-
вів аналогії закону й аналогії права, розкривається природа рішень ЄСПЛ і особливості 
регресних позовів у процесі виконання таких рішень.

Ключові слова: регресний позов, виконання судових рішень, ЄСПЛ, аналогія закону, 
аналогія права.

Кубко Е. Б. Исполнение решений ЕСПЧ: регрессные иски, аналогия закона и 
аналогия права

В статье рассматриваются проблемы использования регрессных исков к долж-
ностным лицам государственных органов, а также к юридическим лицам, действиями 
которых нанесен ущерб государственному бюджету Украины в результате исполнения 
решений Европейского суда по правам человека; анализируются вопросы применения в 
процессе рассмотрения таких исков аналогии права и аналогии закона, раскрывается 
природа решений ЕСПЧ и особенности регрессных исков в процессе исполнения таких 
решений.

Ключевые слова: регрессный иск, исполнение судебных решений, аналогия закона, 
аналогия права.

Evgen Kubko. The enforcement of judgments of the ECHR: recourse actions, analogy 
with statutes, and analogy in law

The article analyses the issues arising in connection with recourse actions against officials 
of governmental authorities and also against legal entities whose acts caused damage to the 
state budget of Ukraine as a result of the enforcement of judgments made by the European 
Court of Human Rights; the article also discusses the issues of application of the analogy 
in law and analogy with statues during the consideration of such lawsuits, and explores the 
nature of judgments of the ECHR and specific features of recourse actions filed in connection 
with the enforcement of such judgments.

Key words: recourse actions, enforcement of court judgments, analogy with statutes, 
analogy in law.
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Виконання рішень Європейського суду з прав людини (далі – Європейський 
суд, ЄСПЛ) відображає наявність у правовій системі України проблем, які ма-
ють розв’язуватись еволюційним шляхом і водночас вимагають суттєвих нау-
кових розробок. Важливе значення має встановлення балансу між інтересами 
різних груп суспільства, включаючи й державу, які зацікавлені у виконанні рі-
шень Європейського суду або яких стосується чи може стосуватися виконання 
рішень ЄСПЛ. Одна з проблем, яка виникає в цій сфері, пов’язана з принципом 
справедливості, що відображає глибоке розуміння верховенства права та його 
інтерпретацію в сучасній правовій доктрині. Коротко кажучи, проблемою є те, 
що виконання рішень Європейського суду, особливо в частині грошової ком-
пенсації, покладається на державу, на державний бюджет. 

Водночас конкретні особи, які своїми діями призвели до порушення Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод, що мало наслідком 
відповідне рішення Європейського суду про компенсацію завданих збитків та 
інших негативних наслідків для держави, фактично залишаються поза право-
вою відповідальністю. Йдеться не тільки про службовців відповідних держав-
ний органів, а й про юридичних і фізичних осіб приватного права, які «спо-
нукали» відповідні державні органи та посадових осіб приймати рішення, які 
були визнані Європейським судом неправомірними. 

Таким чином, з одного боку, покарання, наприклад, за дії конкретних по-
садовців державних органів покладається через державний бюджет України 
фактично на все суспільство, а з другого – юридичні та фізичні особи, на ко-
ристь яких ухвалювалися неправомірні рішення державних органів, фактично 
повністю звільняються від відповідальності. Хоча діяльність таких осіб часто 
може бути кваліфікована як співучасть у відповідному правопорушенні, вста-
новленому Європейським судом. 

Таким чином, правова система України виробляє певні механізми запобі-
гання таким несправедливим явищам, використовуючи право зворотної вимоги 
(регресні позови), які виникають внаслідок виконання рішень ЄСПЛ. Такі «ре-
гресні позови» (умовність цього поняття буде розкрита нижче) становлять фак-
тично новий механізм щодо остаточного справедливого вирішення конфліктної 
(спірної) проблеми, яка була означена Європейським судом і з якої було ухвале-
не відповідне міжнародно-правове рішення. Водночас із наукової точки зору, а 
також із метою вдосконалення практичної юриспруденції виникає необхідність 
розв’язання цілої низки науково-практичних проблем: розуміння і природа ре-
гресних позовів за рішеннями ЄСПЛ, можлива сфера їх застосування, можли-
вості застосування аналогії закону та аналогії права, давність притягнення до 
відповідальності тощо. Усі ці питання вимагають глибокого аналітичного втру-
чання фахівців як приватного, так і публічного, а також і міжнародного права.

Особливості регресного позову у справах ЄСПЛ
Насамперед потрібно звернути увагу на правову природу рішень Європей-

ського суду, які, як відомо, є ключовим міжнародно-правовим механізмом захи-
сту прав людини, який передбачений Конвенцією про захист прав людини і ос-
новоположних свобод (далі – Конвенція) 1950 р. (Конвенція була ратифікована 
законом України від 17.07.1997 р. і набула чинності для України 11.09.1997 р.). 
Європейський суд, згідно зі ст. 19 Конвенції, має своїм завданням забезпечи-
ти дотримання всіма державами зобов’язань за Конвенцією та Протоколами 
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до неї. Очевидно, що норми Конвенції є нормами міжнародного права, яких 
має дотримуватися Україна, а за розбіжностей із положеннями національно-
го законодавства України мають пріоритет. Конвенція, а відповідно, і рішення 
Європейського суду, мають первинне значення при розв’язанні конкретної про-
блеми, із якою заявник звертається до Європейського суду, яка не була виріше-
на національними судово-правовими заходами. При цьому як сама Конвенція, 
так і рішення Європейського суду слід розглядати як іноземне законодавство, 
оскільки їхнє визнання як обов’язкових для національної правової системи не 
позбавляє їх міжнародно-правової природи. Наприклад, рішення ЄСПЛ є дже-
релом права в Україні, але йдеться про всі рішення Європейського суду, а не 
тільки про ті, які ухвалені щодо України1.

У Конституції України прямо закріплено відданість держави Україна за-
гальновизнаним принципам міжнародного права, обов’язковість виконання 
Україною міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України, 
а також верховенство міжнародного права щодо норм національного законо-
давства. При цьому ключовим інструментом, який використовується Євро-
пейським судом для виконання покладених завдань у сфері забезпечення прав 
людини, є інститут індивідуальної заяви, який передбачає, що кожна особа або 
група осіб, які вважають себе жертвами порушення державою прав, передба-
чених Конвенцією, можуть вільно звернутися до Європейського суду з відпо-
відною заявою. Держава, зі свого боку, зобов’язана жодним чином не пере-
шкоджати ефективному здійсненню цього права. Інститут індивідуальної заяви 
має важливу особливість – він спрямований на забезпечення прав заявника у 
відносинах із державними органами, включаючи правоохоронні органи, різно-
го роду юрисдикційні органи, місцеві органи тощо. Конвенція і відповідні рі-
шення Європейського суду визначають винною стороною саме державу в особі 
відповідних державних органів. Водночас для розуміння природи регресних 
позовів слід мати на увазі, що державний орган – це передусім людський суб-
страт, і складається зі службовців, включаючи посадових осіб, які практично 
застосовують владні повноваження. Міжнародно-правове регулювання у сфері, 
що розглядається, звичайно, не може впливати на відносини, які складаються 
в самих державних органах, між державними органами або між посадовцями 
окремого державного органу. Проте для регресного позову саме ці відносини 
мають суттєве значення, оскільки  логічно пов’язані саме з порушенням між-
народно-правових зобов’язань держави2. 

Таким чином, природу регресного позову, що пов’язана з виконанням рі-
шення Європейського суду, слід розглядати як єдиний комплекс міжнарод-
но-правових норм та норм національного законодавства3. У цьому регресні 
позови на виконання рішень Європейського суду дуже суттєво відрізняються 
від регресних позовів у рамках цивільного або господарського процесуального 
законодавства. 

Відповідно, слід вказати на специфічну правову природу зворотної вимоги 
(регресного позову) внаслідок виконання рішення Європейського суду, а, від-
повідно, і на умовність такого поняття. 

По-перше, це стосується особливого характеру шкоди (збитків), завданих 
державі рішенням Європейського суду. Рішення ЄСПЛ є обов’язковими для ви-
конання державою, щодо якої ухвалено рішення. Згідно із ст. 46 (1) Кон венції 
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договірні держави зобов’язані виконувати остаточні рішення Європейського 
суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами4. Дотримуватися рішень 
Європейського суду є також обов’язком, який закріплено в Конвенції, згідно з 
положеннями Конституції України. Такий обов’язок передбачає, окрім іншо-
го, необхідність визнання державою, органами влади й посадовими особами 
обов’язкової сили рішень Європейського суду, поваги до цих рішень і їх не-
ухильного виконання. Відповідно, рішення Європейського суду має правоство-
рююче значення, і, на відміну від рішень національних судів, є джерелом права. 
Причому орган представництва держави не тільки має право, а й зобов’язаний 
звернутися до суду з регресним позовом для відшкодування збитків, завданих 
державному бюджету України внаслідок виконання рішення ЄСПЛ 5.

По-друге, хоча індивідуальна заява стосується конкретних збитків або 
шкоди, заподіяної заявникові й відображеної в його індивідуальній заяві, але 
в рішеннях Європейського суду можуть бути визначені як індивідуальні, так і 
загальні заходи щодо поновлення прав заявника і недопущення порушень Кон-
венції в майбутньому. Відповідно, держава за рішеннями Європейського суду 
може зіткнутися з негативними наслідками як компенсаційного (майнового) 
характеру, так і з моральними, іміджевими втратами внаслідок застосування за-
гальних заходів. Якщо для заявника достатньо відповідної справедливої сатис-
факції, передбаченої рішенням Європейського суду, то для держави негативні 
наслідки, завдані рішенням Європейського суду, можуть бути значно вищими. 

По-третє, слід особливо підкреслити, що для держави негативні наслідки 
виникають не внаслідок самого факту прийняття рішення Європейського суду, 
як це може здатися на перший погляд, а внаслідок неправомірних дій відповід-
них державних органів і посадових осіб, які визначені в конкретному рішенні 
Європейського суду. 

І, нарешті, четверте положення, яке слід мати на увазі, полягає в тому, що 
при  застосуванні регресних позовів остаточні рішення Європейського суду не 
повинні ставитися під будь-який сумнів, оспорюватися, ігноруватися або зазна-
вати будь-якого перегляду будь-яких органів влади або посадових осіб, у тому 
числі й судів. Це узгоджується з принципами прецедентної практики Європей-
ського суду. Як неодноразово підкреслював Суд у своїх рішеннях, держава має 
дотримуватися принципу правової визначеності. Це стосується як рішень наці-
ональних судів, так і рішень самого Європейського суду. У цьому відношенні 
регресні позови базуються на відповідних положеннях Конвенції, а також на 
ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. (далі – Закон 2006 р.), де чітко 
вказано, що практика Європейського суду є обов’язковою й підлягає застосу-
ванню як джерело права. 

Таким чином, слід зробити висновок, що регресні позови на підставі рі-
шень ЄСПЛ мають специфічну природу, яка може бути розкрита лише завдяки 
комплексному аналізу міжнародно-правових і національних норм законодав-
ства й не зводиться лише до інституту зворотної вимоги, передбаченої цивіль-
ним законодавством.

Слід також пам’ятати, що заявник за рішенням Європейського суду може 
отримувати грошову чи іншу матеріальну компенсацію тільки як частину за-
гальної справедливої сатисфакції. Відповідно, грошова компенсація, яка ви-
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плачується заявникові, як правило, за рахунок державного бюджету, є лише од-
нією зі складових, яка має враховуватися при застосуванні регресних позовів. 

Відповідальність за регресним позовом держави внаслідок виконання рі-
шення ЄСПЛ

Основним питанням, яке виникає в процесі застосування механізму відпо-
відальності, є визначення кола осіб, до яких державою можуть бути заявлені 
вимоги в порядку ч. 5 ст. 9 Закону 2006 р. Ця проблема значно ускладнюється 
тоді, коли в рішенні Європейського суду фіксується порушення, вчинені як дер-
жавними органами чи конкретними посадовими особами, так і особами при-
ватного права. Як правило, у складних судових рішеннях Європейського суду 
встановлюється спільна діяльність осіб приватного права і органів влади та 
посадових осіб, яка саме призвела до порушення Конвенції6. Правові наслідки 
такої спільності дій Законом 2006 р. не врегульовані, тому неминуче постають 
важливі питання, як-от: як визначати конкретних співучасників правопору-
шення; якими є наслідки їхньої спільної діяльності; що стосуються негативних 
наслідків для держави, які визначено у відповідному рішенні Європейського 
суду. На нашу думку, вирішення цього складного питання можливе шляхом за-
стосування аналогії закону й аналогії права. 

Проте розгляду цих питань має передувати розуміння природи відповідаль-
ності, яка покладається на осіб, діями яких порушено Конвенцію, і дії яких 
визначені у відповідному судовому рішенні. Щодо цього  слід зауважити таке. 
Передусім, необхідно визначити коло винних осіб, що не становить значних 
труднощів, якщо дотримуватися головного правила: винні в порушенні Кон-
венції особи мають бути чітко визначені в рішенні Європейського суду. При 
цьому мають на увазі не індивідуальних осіб, які перелічені в рішенні Суду за 
прізвищами (цього, як правило, у рішеннях Європейського суду не трапляєть-
ся), а службовці тих державних органів і установ, дії яких призвели до пору-
шення Конвенції. Посадові особи, які на час скоєння порушень Конвенції вико-
нували повноваження відповідних органів, мають бути визначені як особи, які 
завдали шкоди державі внаслідок відповідного рішення Європейського суду. 
Водночас слід зауважити, що коло осіб, які можуть притягатися до відпові-
дальності за регресним позовом, не може безпідставно поширюватися. Інакше 
кажучи, відповідальність настає саме за неправомірне використання повнова-
жень у конкретній сфері щодо конкретного заявника, яке відбулося з порушен-
ням Конвенції.

По-друге, із суб’єктивної сторони порушення Конвенції, яке зафіксоване у 
рішенні Європейського суду, звичайно, повинно мати відповідну форму вини, 
яка встановлена в рішенні Європейського суду, яке, як зазначалося, не може 
бути переглянуте, піддане сумніву чи заперечене. 

По-третє, для відповідальності за регресним позовом повинні бути визна-
чені в рішенні Європейського суду конкретні дії відповідних органів або відпо-
відних посадових осіб чи юридичних або фізичних осіб приватного права. Такі 
дії мають бути чітко визначені в рішенні Європейського суду, хоча міра деталі-
зації цих дій може бути доволі загальною. Але відсутність посилання в рішенні 
Європейського суду на дії тієї чи іншої особи є підставою для звільнення такої 
особи від будь-якої відповідальності за регресним позовом. Водночас, для ви-
значення об’єктивної сторони порушень Конвенції, які зафіксовано у відповід-
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ному рішенні, важливо мати на увазі дату, коли Європейський суд вважає за-
явника жертвою. Дії державних органів, посадових осіб, суб’єктів приватного 
права, які не припинили правопорушення, а, відтак, «зберегли» статус жертви 
заявника, слід розглядати як дії, встановлені рішенням Суду, які призвели до 
порушення Конвенції. 

По-четверте, має існувати причинно-наслідковий зв’язок між діями осіб, які 
вказані в рішенні Європейського суду, щодо порушення Конвенції й негативни-
ми наслідками для держави, пов’язаними з виконанням рішення Європейсько-
го суду. Відповідно, не можна притягати до відповідальності за Законом 2006 р. 
до того, коли відбудеться реальне виконання рішення Європейського суду.

Аналогія закону й аналогія права
У правовій системі аналогія закону має певні параметри свого застосуван-

ня, які водночас вимагають доволі прискіпливого юридичного аналізу. Цивіль-
ний кодекс України (ст. 8) передбачає, що цивільні відносини, не врегульовані 
актами цивільного законодавства або договором, регулюються тими правови-
ми нормами цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом ци-
вільні відносини. Тобто для врегулювання відносин із застосуванням аналогії 
закону необхідна наявність деяких умов у сукупності. Відповідні відносини 
мають бути не врегульовані актами цивільного законодавства або договором. 
Має бути наявним цивільне законодавство, яке регулює подібні відносини. Ха-
рактер відносин, які не врегульовані, має бути схожим чи аналогічним до тих 
відносин, які регулюються нормами права, що передбачають застосування їх 
за аналогією. 

Аналізуючи процесуальне законодавство України, можна констатувати, що 
застосування аналогії закону дещо деталізоване в Господарському процесуаль-
ному кодексі України. Наприклад, згідно зі ст. 11 цього кодексу (в редакції від 
7.01.2018 р.), якщо спірні відносини не врегульовані законом і відсутній звичай 
ділового обороту, який може бути до них застосований, суд застосовує закон, 
що регулює подібні відносини. І це положення охоплює сферу як матеріаль-
ного, так і процесуального права, тобто за аналогією можуть застосовуватися 
матеріально-правові й процесуально-правові норми законодавства. 

Застосування аналогії закону в українській правовій системі має чітко ви-
ражену галузеву характеристику, що може вважатися певним недоліком, коли 
ми говоримо про юридичну аналогію щодо відносин, пов’язаних із регресними 
позовами по виконанню рішень Європейського суду з прав людини. Як уже 
зазначалося, аналогія закону – це процес правозастосування, і тому вдаватися 
до аналогій слід із дотриманням норм законодавства в тих межах, які встанов-
лені взагалі в правовій системі України, а не тільки в її окремих галузях, адже 
дотримання норм законодавства як умова застосування аналогії закону тісно 
пов’язана з міжнародно-правовими договорами, обов’язковими для України, і 
принципами права на основі їхнього верховенства. Інакше кажучи, застосуван-
ня аналогії закону не може відбуватися з порушенням міжнародно-правових 
зобов’язань держави й правових принципів. 

Це дає можливість звернути увагу на два взаємопов’язані аспекти. По-пер-
ше, застосування аналогії закону може відбуватися в рамках багатогалузевої 
правової системи України, тобто до тих чи інших відносин, пов’язаних з ви-
конанням рішень Європейського суду, а, відповідно, до регресних позовів у 
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зв’язку з цим може застосовуватися як «аналогія галузевого характеру», тобто 
аналогія, передбачена галузевими нормами, так і аналогія закону, яка передба-
чена міжгалузевими нормами. Наприклад, в одних випадках, в одному й тому 
ж рішенні  Європейського суду можуть бути передбачені механізми виконання, 
які пов’язані з нормами цивільного законодавства, господарського законодав-
ства, адміністративного законодавства, сімейного законодавства тощо. Другий 
аспект пов’язаний з тим, що правозастосування має відбуватися відповідно до 
загальновизнаних норм міжнародного права і з відповідними принципами і 
стандартами, які мають міжнародне-правове визначення7. 

Таким чином, слід пов’язувати регресні позови в рамках виконання рішень 
Європейського суду з прав людини не тільки з аналогією закону, а й із анало-
гією права. Аналогія закону в багатьох випадках не може бути використана 
самостійно, оскільки в нашому випадку будь-яке тлумачення міжнародно-пра-
вових явищ має відповідати загальновизнаним принципам верховенства права, 
які встановлені в міжнародних документах. 

На мою думку, використання аналогії закону й аналогії права щодо пред-
мета дослідження має специфіку, за якою не можна визначити обґрунтованим 
положення про те, що аналогія права застосовується в тих випадках, коли не-
можливо застосувати аналогію закону. Намою думку, ситуація дещо складні-
ша. Не врегульовані нормами законодавства регресні позови щодо виконання 
рішень Європейського суду не можуть забезпечити правові прогалини лише 
засобами традиційної аналогії закону. Це пов’язано з тим, що саме рішення 
Європейського суду, як правило, базується на загальновизнаних принципах 
верховенства права і має унікальний характер по відношенню до конкретних 
вимог заявника. Отже, у законодавстві навряд чи можливо встановити норми, 
які забезпечуватимуть здійснення регресних позовів у всіх можливих випадках 
виконання рішення Європейського суду. Навіть детальна процесуальна рег-
ламентація регресних позовів у сфері виконання рішень Європейського суду 
завжди залишатиме необхідність застосування тих чи інших норм або прийнят-
тя відповідних рішень, використовуючи аналогію закону і аналогію права. 

Більш глибинне пояснення цього явища полягає в тому, що сама практи-
ка Європейського суду з прав людини не є чимось застиглим, але є процесом, 
який постійно розвивається, і, як визначають багато дослідників, інколи навіть 
деталізує, доповнює і розвиває саму Конвенцію. Отже, аналогію закону і ана-
логію права за регресними позовами не слід розглядати як суто негативне яви-
ще, спрямоване на ліквідацію прогалин у правозастосуванні. Навпаки, це може 
бути механізмом, який необхідно застосовувати саме в цій специфічній сфері, 
яка має не тільки галузеве, міжгалузеве, а й загальноправове забарвлення. 

Рішення Європейського суду в конкретних справах, як правило, містять 
розділ «Факти», який описує факти, які встановлено Європейським судом при 
розгляді конкретної судової справи. Фактично це висновки, які зроблені судом 
щодо порушень Конвенції. Аналізуючи всі факти, що відомі Європейському 
суду, у цьому розділі, як правило, викладені факти, які пов’язані саме з пору-
шенням Конвенції, а тому ці висновки є обов’язковими для врахування судами 
України й іншими державними органами й посадовими особами. Ці факти не 
підлягають додатковому доказуванню, перевірці, оцінці з боку суду або сторін 
провадження, і це має суттєве специфічне значення для регресних позовів. 
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Процесуальне законодавство України містить аналогічні положення про те, 
що встановлені рішенням суду обставини не підлягають доказуванню. Згідно зі 
ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, встановлені 
рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, яке на-
брало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть 
участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлені ці обставини, якщо 
інше не передбачено законом. У випадку розгляду судами регресних позовів, 
пов’язаних із виконанням рішень Європейського суду, ці положення мають 
бути застосовані з урахуванням згаданих вище особливостей аналогії закону й 
аналогії права. Оскільки практично неможливо в практиці Європейського суду 
знайти справу, у якій би раніше брали участь ті самі особи або особа, стосовно 
якої встановлені певні обставини. Отже, висновки Європейського суду, зробле-
ні в конкретній справі, є обов’язковими й не підлягають доказуванню не в силу 
аналогії (положення Господарського процесуального кодексу), а на підставі 
Конституції України, Конвенції та прецедентної практики Європейського суду, 
про які вже згадувалося. 

Повертаючись до проблеми міжгалузевої характеристики зворотної вимоги 
(регресу), слід зауважити таке. Регресний позов у сфері виконання рішень Єв-
ропейського суду – це особливий інститут, і тому сам термін «регресний позов» 
є до певної міри умовною категорією, оскільки правовий зв’язок, який є необ-
хідним для відповідальності за збитки, завдані державі виконанням рішення 
Європейського суду, має складний багатоаспектний і міжгалузевий характер. 
Виплата державою відшкодування (компенсація, справедлива сатисфакція) за 
рішенням Європейського суду не є суто інститутом цивільного права. 

Ця виплата тісно пов’язана з міжнародно-правовою відповідальністю дер-
жави й спрямована на відшкодування збитків, завданих державі у разі виконан-
ня рішень Європейського суду. Процес регресної відповідальності є складним 
і поєднує в собі як міжнародно-правові, так і цивільно-правові, адміністратив-
но-правові, фінансово-правові та інші елементи. Що стосується поновлення 
прав особи в інший спосіб, аніж виплата грошової компенсації, зокрема, вжит-
тя індивідуальних заходів, наприклад, поновлення судового провадження щодо 
заявника, що також може бути ухвалено в рішенні Європейського суду, то го-
ловну роль тут відіграє не майнова складова, а адміністративно-правовий і про-
цесуальний елементи, які можуть завдавати додаткових витрат для держави, а 
також спричинити збитки іміджевого характеру. Отже, вирішення «регресних 
питань» лише в рамках цивільно-правової доктрини й цивільно-правового ре-
гулювання значно збіднює сам інститут виконання рішень Європейського суду. 

Недаремно регулювання відносин, пов’язаних із виконанням рішень ЄСПЛ, 
відбувається за спеціальним законодавством про виконання рішень Європей-
ського суду. Якщо збитки завдані державі спільними діями осіб, які мають різ-
ну юридичну природу (наприклад, державні органи, юридичні особи, приватні 
підприємці, приватні компанії й інші юридичні особи), то національний суд 
у процесі розгляду регресних вимог має використовувати залежно від обста-
вин і змісту самого рішення як аналогію закону (використовуючи, наприклад, 
норми цивільного законодавства чи норми господарського законодавства), так і 
аналогію права щодо осіб, які мають нести відповідальність за збитки, завдані 
державі. 
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Резюмуючи, можна констатувати, що інститут регресних позовів щодо 

виконання рішень Європейського суду з прав людини – це новий, доволі спе-
цифічний інструмент розвитку принципів верховенства права, що забезпечує 
справедливість при виконанні рішень Європейського суду, а відтак, і дотриман-
ня загальних правових принципів. Адже фактично уникнення відповідальності 
за рішенням Європейського суду конкретних осіб як приватного, так і публіч-
ного права, перекладання тягаря відповідальності за рішеннями Європейського 
суду лише на державний бюджет і на суспільство в цілому навряд чи можна 
вважати справедливим. Розглянуті регресні позови є дієвими засобами юри-
дичного впливу на загальну правову ситуацію й на вдосконалення судово-пра-
вової системи України. Тільки сьогодні держава почала застосовувати цей ме-
ханізм, про що свідчить кількість масштабних регресних позовів, поданих у 
2017–2018 рр. Міністерством юстиції України до національних судів, що стало 
можливим за існуючих в Україні соціально-політичних умов, а також за умов 
зростання професійного рівня суддів, адвокатів, працівників Міністерства юс-
тиції, правників і експертів. 
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Evgen Kubko. The enforcement of judgments of the ECHR: recourse actions, analogy 
with statutes, and analogy in law

The article discusses relevant issues arising in connection with the use of recourse lawsuits 
based on the enforcement of judgments made by the European Court of Human Rights. 
Whenever compensation is paid to an applicant, the state can file an action for damages 
against persons whose guilty actions served as a basis for the ECHR judgment to recover 
losses suffered by the state budget. The article analyses the law governing recourse actions 
in this field and focuses on the fact that courts have to take into account the specific nature of 
judgments made by the European Court of Human Rights when adjudicating relevant disputes. 
Such judgments cannot be reviewed, reversed, or disregarded by national courts. Recourse 
claims based on ECHR judgments are very different from recourse actions filed under civil, 
commercial, administrative or other branches of law. These claims are of an inter-branch 
nature and are closely related with international legal acts, such as the 1950 Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and judgments made by the 
European Court of Human Rights. As a result, recourse claims involve the use of both an 
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analogy in law, which, as a rule, has a branch character, and analogy with statutes, relying on 
international legal principles and norms.

Currently, the legal situation develops in such a way that the persons whose acts served 
as a ground for a judgment of the ECHR do not bear any responsibility, since compensation 
is paid at the expense of the state budget. Officials of state and judicial bodies do not bear 
personal responsibility for unlawful decisions, and legal entities and individuals who triggered 
unlawful actions of officials are not held liable for damages. At the same time, they are in fact 
complicit in the unlawful actions of officials. The article deals with the issues of regulation of 
the existing situation based on the principles of the rule of law.

Key words: recourse actions, enforcement of court judgments, analogy with statutes, 
analogy in law.
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СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ:  
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Проаналізовано теоретичні засади правової реформи як явища суспільної дійсності. 
Визначено мету, властивості та ознаки правової реформи, основні принципи та послі-
довність проведення окремих етапів, які складають її зміст. Наголошено, що метою 
правової реформи є підвищення ефективності правової системи шляхом перетворення 
її сутності, зміни та наповнення новою якістю її змісту.

Ключові слова: правова, реформа, предмет, зміст, законодавство, принципи, ета-
пи.

Пархоменко Н. Н. Сущность и содержание правовой реформы: теоретические 
аспекты

Проанализированы теоретические основы правовой реформы как явления правовой 
действительности. Определены цель, свойства и признаки правовой реформы, основ-
ные принципы и последовательность проведения отдельных этапов, составляющих ее 
содержание. Акцентировано, что целью правовой реформы является повышение эф-
фективности правовой системы путем преобразования ее сущности, изменения и на-
полнения новым качеством ее содержания.

Ключевые слова: правовая, реформа, предмет, содержание, законодательство, 
принципы, этапы.

Parkhomenko N. M. The essence and content of legal reform. Theoretical aspects
Theoretical bases of legal reform have been analyzed as a phenomenon of social reality. 

The purpose, features and indicators of legal reform have been determined. Also main prin-
ciples and sequence of execution of separate phases, which account its content have been 
determined. It has been noted that the purpose of legal reform is improviding the efficiency 
of legal system by transforming its essence, changing and filling it with new contents quality.

Key words: legal, reform, subject, legislation, principles, phases.

Правова реформа – один із різновидів соціальної реформи, змістом якої є 
зміни, перетворення, нововведення, перевлаштування певної сторони суспіль-
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ного життя (порядків, інститутів, організацій, закладів), що не усуває основ 
існуючої соціально-політичної структури і наявного суспільного ладу1. Тому 
для здійснення правової реформи важливим є чітке розуміння його змісту, який 
визначає межі та напрями змін. У юридичній науці виділяють три різновиди 
ладу: суспільний, конституційний та державний. З огляду на їх сутність, при-
роду та зміст найбільш загальним є поняття суспільного ладу як сукупності 
суспільних відносин, які склалися в певний період та у певному середовищі 
і характеризують його структуру. Конституційний лад виникає з прийняттям 
конституції і передбачає закріплення основних засад державного і суспільно-
го ладу. Відповідно, правова реформа передбачає проведення заходів, які не 
пов’язані зі зміною суспільного, державного та конституційного ладу, а лише 
удосконалення його окремих сфер. У протилежному випадку можна вести 
мову про революційні, а не реформаційні зміни.

З’ясування сутності та змісту правової реформи, на нашу думку, передбачає 
визначення її предмета, об’єкта, принципів та основних чинників здійснення, 
послідовності проведення окремих етапів та ін.

Предмет правової реформи – це те, що підлягає перетворенню, зміні, удо-
сконаленню і в нашому випадку – це право. З огляду на це з’ясування ознак і 
властивостей правової реформи залежатиме від того, який зміст вкладається 
в поняття права. Як відомо, в теорії права існують різні типи праворозуміння, 
прибічники яких визначають право як систему законодавства, право як сукуп-
ність всіх правових явищ у суспільстві, право як уособлення справедливості 
або як реалізовані норми права і т. д. Загалом можна виокремити два підходи, 
згідно з якими право – це сукупність норм права, і право – це сукупність еле-
ментів, які охоплюються поняттям «правова система», а саме: система права, 
система законодавства, правова культура, правова свідомість, правопорядок 
тощо.

Відповідно до цих підходів змінюється зміст правової реформи, яку в пер-
шому випадку можна розглядати як удосконалення чинного законодавства; в 
другому ж – як систему заходів, спрямованих на перетворення всіх елементів 
правової системи. Таким чином, об’єктом правової реформи виступає правова 
система, яка модернізується.

Важливе місце при визначенні предмета правової реформи має з’ясування 
меж (обсягів і ступеня) втручання держави у процес соціальної регуляції та ор-
ганізацію суспільного, державного та конституційного ладу. Як відомо, це один 
із чинників визначення ефективності правореалізаційних процесів, адже саме 
за допомогою державного регулювання суспільство набуває системно-якісної 
визначеності, упорядкованості найважливіших сфер, створення сприятливих 
умов для розвитку особистості зокрема і громадянського суспільства загалом. 
З часом частина функцій держави та відповідно державного впливу перерозпо-
діляється на користь інститутів громадянського суспільства, але за умови висо-
кого рівня їх розвиненості та легальності.

Для перехідного, трансформаційного періоду розвитку держави, як прави-
ло, притаманним є посилення ролі держави в регулюванні суспільних відносин 
з метою їх стабілізації та удосконалення. Важливою передумовою зазначених 
процесів є якісне правове забезпечення, яке є результатом об’єктивної необхід-
ності, а не політичної доцільності та лобіювання приватних інтересів суб’єк-
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тами правотворчості. Це в підсумку дає змогу досягти системності та ефектив-
ності правового регулювання.

  Метою правової реформи є підвищення ефективності правової систе-
ми шляхом перетворення її сутності, зміни та наповнення новою якістю її змі-
сту. В демократичних державах – це встановлення законності та правопорядку, 
забезпечення верховенства права. Відповідно до поставленої мети проведен-
ня правової реформи вимагає вирішення низки завдань, серед яких необхідно 
виокремити такі: підготовка та прийняття нормативно-правових актів, у яких 
визначається зміст правової реформи, її основні напрями та механізми впро-
вадження; удосконалення системи публічної влади згідно з чинним законодав-
ством; правове забезпечення всіх напрямів діяльності (функцій) держави. 

Існує думка, що правова реформа проводиться насамперед з метою ре-
алізації положень Конституції України та зміцнення на її основі української 
державності, правових основ українського суспільства, а також забезпечення 
системності, плановості та координованості нормотворчого процесу в Україні2. 
Крім того, метою правової реформи є стабілізація суспільних відносин, кон-
структивне удосконалення правопорядку.

Отже, правова реформа завжди має мету, згідно з якою формулюються 
завдання на найближчу та віддалену перспективу. При цьому вона потребує 
легітимності узгодженості з економічними та фінансовими можливостями, ка-
дровим та інституційним забезпечення, та ін. Це обов’язкові чинники та скла-
дові механізму проведення реформи, за допомогою яких правова система та її 
окремі елементи здатні змінюватися й удосконалюватися, бути ефективними. 
Крім того, важливим є створення передумов для виключення ризиків, коли 
суспільні відносини регулюються стабільними, але неефективними нормами 
права, які зумовлюють стагнацію суспільного розвитку та породжують кризові 
явища.

Для реалізації правової реформи важливе значення також має дотриман-
ня певних принципів – основних засад, як одного із чинників її ефективності. 
Зокрема, йдеться про: відповідність змісту нормативно-правових актів, які пе-
редбачені правовою реформою, загальновизнаним принципам та міжнародним 
стандартам у галузі прав людини; закріплення верховенства права та верхо-
венства закону як передумови створення режиму законності в державі; забез-
печення конституційності системи законодавства та підзаконних норматив-
но-правових актів, які містять механізм реалізації конституційних положень; 
доступу до публічної інформації та широкого обговорення; взаємодії з інститу-
тами громадянського суспільства; конституціоналізації всіх елементів правової 
системи; комплексності та системності перетворень; наукового обґрунтування 
та супроводження.

Змістовно правова реформа означає «істотну зміну встановлених осново-
положних засад, принципів, завдань, цілей правового регулювання суспільних 
відносин»3, приведення їх у відповідність до об’єктивних потреб суспільно-
го розвитку. Насамперед передбачається внесення змін і доповнень до чинної 
конституції або розробка і прийняття нової конституції, де і містяться зазначені 
засади. Як наслідок – продовження реформи ляхом удосконалення конститу-
ційного законодавства та звичайних законів. Суттєва зміна змісту чинної сис-
теми законів зумовить оновлення системи підзаконних нормативно-правових 
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актів та приведення їх у відповідність. З іншого боку, правова реформа може 
відбуватися без змін Основного Закону та відповідно до його основних поло-
жень. Тобто зміст реформування державно-правових інститутів обмежується 
розвитком і конкретизацією норм конституції та не може їм суперечити. 

Правова реформа як суспільне явище характеризується як діяльність, що 
здійснюється уповноваженими органами держави. Відповідно, в першому ви-
падку – це парламент та інші органи влади, які мають правотворчі повнова-
ження, а в другому – це сукупність державних та недержавних організацій, 
які здійснюють вплив або визначають зміст правотворчості та правореалізації. 
Зазначена діяльність відбувається в певному, визначеному в правових актах по-
рядку, і передбачає здійснення конкретних послідовних дій. 

Це науково обґрунтована, послідовна, системна діяльність державних і му-
ніципальних органів по створенню ефективного механізму правового регулю-
вання, цивілізованому використанню юридичних засобів у досягненні таких 
цілей, як найповніше забезпечення прав і свобод людини і громадянина, зміц-
нення дисципліни, законності та правопорядку, формування правової держав-
ності та високого рівня правової культури в житті суспільства та особи4.

Відповідно суб’єктами правової реформи виступають державні органи і 
службові особи, котрі уповноважені законом на визначення засад і здійснення 
державної політики та мають реальну можливість здійснювати такі повнова-
ження. До складу суб’єкта правової реформи належать такі взаємозв’язані ком-
поненти, як парламент та його члени, “політики” в системі виконавчої влади 
(насамперед члени уряду), глава держави. При цьому керівництво правовою 
реформою потребує такої управлінської еліти, котра би відзначалася високим 
ступенем мотивації до перетворень (політичною волею) та прихильністю до 
юридичних методів реформування суспільних відносин5.

Правова реформа, залежно від обсягів суспільних відносин (масштабності 
та глибини), може здійснюватись шляхом одночасного, комплексного рефор-
мування декількох сфер суспільних відносин, як-от: парламентська, судова, 
освітня; або поступово: конституційна, адміністративна (виконавчої влади), 
парламентська (законодавчої влади), судова, тобто насамперед удосконален-
ня організації державної влади. Потім на цій основі можуть бути проведені 
медична, освітня, пенсійна та ін. реформи. Дотримання послідовності прове-
дення реформ у різних сферах суспільних відносин у підсумку визначає ефек-
тивність правової реформи. При цьому реформування саме правової сфери є 
передумовою та підґрунтя реформування інших сфер суспільних відносин. 
Таким чином, без зміни нормативно-правового регулювання здійснення інших 
реформ неможливе, оскільки в даному випадку оновлення законодавства є ба-
зовим інструментом здійснення інших реформ.

Із обсягом правової реформи безпосередньо пов’язане виокремлення її на-
прямів, а саме: зміцнення основ і захист конституційного ладу; законодавче 
забезпечення системи прав людини в суспільстві, передусім реальних гарантій 
прав і законних інтересів особи; реформування державного управління; ство-
рення цілісної правової бази організації і діяльності судової системи і органів 
юстиції; забезпечення координації нормотворчої діяльності органів державної 
влади; формування правової бази й інституційна реформа правоохоронних 
органів; вироблення принципових напрямів і форм здійснення реформи міс-
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цевого самоврядування; розвиток системи правового виховання, у тому числі 
зміцнення системи юридичної освіти та юридичної науки та ін.6 З іншого боку, 
залежно від змісту удосконаленого законодавства та сфер суспільних відно-
син виділяють муніципальну, адміністративно-територіальну, судову реформи, 
реформу правоохоронних органів, медичну, освітню і т. ін. Серед напрямків 
правової реформи також називають конституційний, законодавчий та судовий7. 

Правова реформа має декілька етапів: підготовчий, реалізаційний, моні-
торинговий. На першому етапі здійснюється вивчення суспільних очікувань 
та формування концептуально-стратегічного змісту і сутності майбутньої ре-
форми, у тому числі сфер суспільних відносин, які потребують перетворення; 
здійснюється розробка і прийняття нормативно-правових актів, які визначають 
зміст реформи. Відповідно проведення правової реформи має законодавче за-
кріплення. Важливою складовою цього етапу є наукове обґрунтування пра-
вової реформи. Насамперед це означає проведення наукових досліджень, які 
пов’язані з практикою правотворення, правореалізації та державотворення та 
визначення ступеня та характеру впливу права на суспільні відносини; засто-
сування новітніх теоретико-методологічних підходів до вивчення та прогнозу-
вання розвитку державно-правових явищ; проведення всебічних, комплексних 
міждисциплінарних досліджень; готовність владних структур до сприйняття 
та застосування наукових рекомендацій. Цей етап має триваючий характер і 
завершується прийняттям змін до чинного законодавства або нових правових 
актів, які регулюють відносини, що раніше були об’єктом правової реформи.

На другому етапі відбувається реалізація прийнятих нормативно-правових 
актів суб’єктами, кому вони адресовані. Третій етап – моніторинговий, відбу-
вається паралельно з другим і їх тривалість частково збігається. Крім того, про-
ведення моніторингу та отримання інформації щодо досягнення мети реформи 
визначає зміст суспільних очікувань, потребу проведення наступної правової 
реформи або її відсутність.

Таким чином, правова реформа відбувається поступово згідно з законодав-
чо визначеною стратегією, яка є складовою державної політики. Саме правова 
реформа є одним із визначальних чинників розвитку економічних та соціаль-
но-політичних відносин. 

З іншого боку – сутнісного – комплексний характер правової реформи ви-
магає темпорального узгодження щодо впровадження її окремих напрямів. Зо-
крема, зазвичай планується і здійснюється парламентська реформа, одним із 
результатів якої є створення якісної системи законодавства. Насамперед прове-
дення парламентської реформи має на меті удосконалення управління законо-
давчим процесом шляхом створення ефективної організаційної моделі органу 
законодавчої влади як передумови ефективної законотворчості. У підсумку це 
означає удосконалення чинної системи законодавства шляхом розробки та при-
йняття нових та внесення змін і доповнень до існуючих нормативно-правових 
актів. У теорії права зазначений процес означає систематизацію законодавства 
шляхом інкорпорації та кодифікації.

Крім того, до змісту правової реформи входять й інші складові, що характе-
ризують її окремі параметри, як наприклад, інтенсивність (здійснення суб’єк-
том реформи певного обсягу діяльності за конкретний відрізок часу), ефектив-
ність (співвідношення між фактично отриманими результатами і тими цілями, 
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котрі ставилися ініціаторами в процесі її здійснення)8, легітимність правової 
реформи та ін.

Отже, з’ясування предмета, об’єкта, принципів та основних чинників здійс-
нення, послідовності проведення окремих етапів правової реформи визначає 
теоретичні засади її проведення та є підґрунтям для її ефективної реалізації.

1. Філософія політики: корот. енцикл. слов. / авт.-упоряд. В. П. Андрущенко та ін. 
Київ: Знання України, 2002. С. 480. 2. Сердюк В. О. Правова реформа: теоретико-правові 
засади правового визначення терміну // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія Право. Вип. 23. Ч. І. Т. 1. С. 103. 3. Малишев Б. В. Правова реформа: 
поняття, ознаки, види // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 3. С. 19–23. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2011_3_5 4. Малько А. В., Шундиков К. В. Право-
воая політика современной России: цели и средства // Государство и право. 2001. № 7. 
С. 13–18. 5. Лемак В. В. Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах постсоціалістич-
ної модернізації: теоретичні і практичні проблеми // library.nulau.edu.ua/.../cgiirbis_64.
exe 6. Сердюк В. О. Правова реформа: теоретико-правові засади правового визначення 
терміну // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 
Вип. 23. Ч. І. Т. 1. С. 102–103. 7. Пільгун Н. В., Капустяк І. О. Правова реформа в ас-
пекті сьогодення: поняття, суть та її роль в Україні. URL http://er.nau.edu.ua:8080/handle/
NAU/17482 8. Лемак В. В. Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах постсоці-
алістичної модернізації: теоретичні і практичні проблеми. URL library.nulau.edu.ua/.../
cgiirbis_64.exe.

Parkhomenko N. M. The essence and content of legal reform. Theoretical aspects
The theoretical basis of legal reform as a phenomenon of public actuality have been ana-

lyzed. Purposes, features and signs of legal reform, the main principles and sequence of execu-
tion of separate phases, have been determined. They constitute its content. It is allocated that 
the purpose of legal reform is to improve the effectiveness of the legal system by transforming 
its essence, changing and filling its content with a new quality, new meaning. According to 
the purpose, the tasks have been formulated for the immediate and far prospects. By doing so, 
it requires agreement with economic and financial opportunities, resource and institutional 
provision, legitimacy, etc.

For the realization of legal reform holding some principles the main basis as one of the 
sours of efficiency, is very important. The legal reform as a public phenomenon can be char-
acterized as an activity that is being implemented by authorized institutions of the state. Ac-
cording to this perception, the institutions of the state and civil servants perform as actors 
which are authorized by law to basis designation and implementation of public policy. They 
have the real opportunity to implement such an authority. The legal reform depends on the 
number of public relations (magnitude and depth) and can be implemented by simultaneous, 
complex reforming several quarters of public relations. The establishment of the segment is 
connected directly with the amount of legal reform. The realization of legal reform divides into 
certain phases preparatory, realizing and monitoring. In addition, the legal reform includes 
other elements that characterize its separate parameters, like e.g. intensity (implementing by 
subjects reform of particular volume of activity for particular lengths of time), the effectiveness 
(correlation between actually received results and purposes that they were established during 
its implementation), the legitimacy of the legal reform etc.

Key words: legal, reform, subject, legislation, principles, phases.
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ 

Досліджено існуючі наукові підходи до формування методологічного інструмента-
рію дослідження правових категорій.

Визначена роль наукових підходів дослідження. Обґрунтовано необхідність засто-
сування загальних та спеціальних методів пізнання.

З’ясовано особливості діалектичного, антропологічного,  герменевтичного та си-
нергетичного підходів аналізу правових категорій.

Ключові слова: методологія, методологічний інструментарій, наукове досліджен-
ня, наукові категорії.

Бобровник С. В. Методологический инструментарий правовых явлений
Исследованы существующие научные подходы к формированию методологического 

инструментария исследования правовых категорий.
Определено значение научных подходов исследования. Обоснована необходимость 

применения общих и специальных методов познания.
Выяснены особенности диалектического, антропологического, герменевтического 

и синергетического подходов анализа правовых категорий.
Ключевые слова: методология, методологический инструментарий, научное иссле-

дование, научные категории.

Bobrovnik S. V. Methodological toolkit of legal phenomena.
Existing scientific approaches to the development of methodological toolkit for the study of 

legal categories have been investigated.
The significance of scientific research approaches is determined. The necessity of applying 

general and special methods of cognition is substantiated.
The features of dialectical, anthropological, hermeneutic and synergetic approaches of 

analysis of legal categories are clarified.
Keywords: methodology, methodological tools, scientific research, scientific categories.

У науковій літературі виокремлюють три основні підходи до формування 
методологічного інструментарію дослідження. Перший підхід охоплює ідеї, 
що відображають метод дослідження як взаємопов’язану єдність його теорети-
ко-понятійного апарату1. Другий підхід охоплює ідеї, що відображають метод 
дослідження не лише як взаємопов’язану єдність його теоретико-понятійного 
апарату, а й як сукупність загальних та спеціальних методів пізнання2. Третій – 
включає ідеї, що відображають метод дослідження як сукупність загальних, 
спеціальних і одиничних прийомів та способів, засобів наукового пізнання. 
При цьому теоретико-понятійний апарат має важливу роль для дослідження, 
є засадою його методів, але не може бути самостійним методом досліджен-
ня3. По суті, третій підхід поєднує перші два і, на нашу думку, є найбільш 
ефективним для правильного розв’язання наукової проблеми4. Звідси випли-
ває, що фундаментальні категорії нашого дослідження будуть сформовані за 
допомогою відповідних методів їх пізнання у соціумі. Самі ж визначення ка-
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тегорій сприятимуть встановленню методів їх дослідження. Пояснюється це 
тим, що поняття і категорії розкривають сутнісну сторону соціальних явищ, 
а їх використання в процесі наукового пізнання реалізує теоретичну функцію 
дослідження за допомогою відповідних методів. Встановлення самих методів 
дослідження найбільш ефективно здійснювати на засадах визначених базових 
категорій дослідження5. 

Встановивши найбільш загальні категорії дослідження, перейдемо до ви-
вчення відповідних методів розв’язання поставленої наукової проблеми. Тут 
дослідникові потрібно пам’ятати, що комплекс застосовуваних методів дослі-
дження має бути достатньо сталим та переконливим, щоб використання до-
даткових прийомів та способів не могло вплинути на основні результати нау-
кового пошуку6. Водночас процес формування методів дослідження правових 
категорій ускладнюється їх зв’язком з індивідуальними, суб’єктивними відно-
синами і мотиваціями, а також з відносинами міжособистісними, колективни-
ми, оскільки кожен індивід адаптується до тих умов, які складаються в певний 
момент у суспільстві. При цьому не можна забувати, що правові категорії нале-
жать до симетричних суперечностей  та відображають єдність протилежностей 
у соціумі7.

Ураховуючи сказане, можна стверджувати, що названим категоріям, ок-
рім загальнонаукових методів пізнання (аналіз та синтез, індукція та дедукція 
тощо), притаманний комплекс спеціальних методів дослідження. Додатково 
слід зазначити, що правові категорії діалектично взаємопов’язані одна з од-
ною і мають рівний вплив на процеси суспільного життя. Вони взаємодіють у 
формі боротьби, протидії та взаємного доповнення і спрямовані на досягнен-
ня певних цілей суб’єктів – це врівноважує їх співіснування. Саме принцип 
рівного співіснування цих категорій забезпечує симетричність їх взаємодії, що 
притаманна демократичним режимам у державно-організованому суспільстві. 
Порушення принципу рівності таких суперечностей може призвести до над-
мірної асиметрії їх існування у суспільстві, характерного для недемократичних 
політичних режимів.

Історично склалось, що основними способами пізнання правових категорій 
як соціальних явищ є певна сукупність методологічних підходів та методів до-
слідження. Перед тим як перейти до їх висвітлення, слід пояснити, як співвід-
носяться метод та методологічний підхід у процесі наукового пошуку.

Як слушно зазначає О. Ф. Скакун, значна кількість дисертаційних робіт не 
розмежовує метод і методологічний підхід: у них в одній частині тексту йдеться 
про системний метод, а в іншій – про системний підхід, функціональний метод 
і функціональний підхід, порівняльно-правовий метод і порівняльно-правовий 
підхід, герменевтичний метод і герменевтичний підхід тощо. Пов’язано це з 
тим, що етимологія категорії «підхід» означає сукупність прийомів та ставлен-
ня до чогось. У свою чергу категорія «спосіб» визначається також через термін 
прийом, а категорії «метод» і «прийом» – через термін «спосіб». У результаті 
отримуємо замкнуте коло щодо розмежування цих фундаментальних категорій 
наукового пізнання. Водночас методологія наукового пізнання, зокрема юри-
спруденції, визначає категорії «метод» і «підхід» за допомогою несиноніміч-
них термінів8.
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Щодо інтерпретації методологічного підходу, то, наприклад, у колективній 
монографії за редакцією Ю. С. Шемшученка ця категорія характеризується як 
вихідна засада, ідея, що визначає стратегію розвитку дослідження9. Інші нау-
ковці у сфері юриспруденції визначають методологічний підхід як сукупність 
ідей, що характеризують основний напрям наукового дослідження10 як сукуп-
ність знань не про об’єкт дослідження, а про процес вивчення об’єкта або спо-
соби його пізнання11.

У свою чергу під методом наукового пізнання розуміється система способів 
та засобів (інструментів) досягнення визначеної мети дослідження12.

Отже, можна стверджувати, що методологічний підхід – це сукупність 
знань про процес наукового дослідження, а метод – це тільки сукупність спо-
собів та засобів пізнання об’єкта дослідження. Таку позицію також підтримує 
О. Ф. Скакун13.

Проте слід критично ставитись до позиції деяких науковців14 щодо виснов-
ку про неможливість оформлення методологічного підходу у певну теорію, як 
це притаманно методу дослідження. За словами В. С. Нерсесянца, будь-яка те-
орія є системним та структурним відображенням конкретного методу пізнання. 
Вбачається, що кожна теорія має та виконує функцію методу, яка реалізуєть-
ся за допомогою сукупності категорій, способів та засобів наукового пізнання 
досліджуваного об’єкта15. Підтримуючи зазначену позицію В. С. Нерсесянца, 
автор вважає, що сформована та застосована у наукових пошуках конкретна 
концепція пізнання соціальних явищ відображає відповідний методологічний 
підхід до дослідження, який охоплює не тільки методи вивчення об’єкта, а й 
категоріальний апарат останнього.

Розглянемо основні методологічні підходи (концепції) пізнання соціальних 
явищ та методів дослідження на прикладі категорій «компромісу» і «конфлік-
ту».

Насамперед зосередимо увагу на марксизмі16 та класичному позитивізмі17 з 
їх діалектичним методом пізнання «конфлікту» і «компромісу». Об’єднуючи-
ми засадами марксистської і класично-позитивістської концепцій компромісу і 
конфлікту, що формуються у соціумі, є принципи діалектичного пізнання18, які 
характеризуються такими тезами:

– реальність складається з того, що доступне почуттям людини;
– явища та процеси виникають у навколишньому середовищі та взаємо-

пов’язані між собою;
– знання мають свої межі та характер, які полягають у пізнанні якісних змін 

явищ та процесів;
– внутрішні протиріччя притаманні будь-якому явищу та процесу;
– наука надає перевагу фактам, а не цінностям, що пов’язане із боротьбою 

протиріч (діалектичною дихотомією).
На сьогодні найбільш універсальним методологічним підходом пізнання 

соціальних явищ є антропологія із своїм комунікативним методом досліджен-
ня. Пов’язано це з тим, що в основу антрополого-методологічного підходу по-
кладено сутність, природу та діяльність людини. При цьому людина визнається 
соціальною істотою, яка характеризується тими ознаками, що вона отримала у 
результаті життєдіяльності у певному суспільстві, тобто у межах комунікації 
з іншими суб’єктами19. Отже, пізнання конкретних особливостей людини та 
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її суспільних комунікацій є першочерговими питаннями антрополого-методо-
логічного підходу20. Враховуючи зазначене, можна стверджувати, що універ-
сальність антропологічної концепції щодо феноменології, герменевтики та 
синергетики полягає у безпосередньому зв’язку цих концепцій із сутністю та 
діяльністю людини.

Герменевтика за допомогою своєї методології дає можливість досліднику 
пізнати форму та спосіб буття суспільства. Тобто пізнання соціальних явищ 
у герменевтиці відбувається за допомогою інтерпретації та конкретизації со-
ціальних комунікацій21. Основними способами такої інтерпретації є схоласти-
ка та відображення волі суб’єкта за допомогою мови (соціального тексту). За 
словами А. Кауфмана, пізнання соціального явища відбувається за допомогою 
мови, шляхом участі особи в конкретній соціальній ситуації та її поступової 
конкретизації22. Втім, герменевтика не є лінгвістикою, вона вивчає не мову, а 
розмову (дискурс) та інші вияви соціального тексту як різновиду людського 
досвіду. З одного боку, такий досвід охоплює неявні знання (уміння, навички, 
настанови), а з іншого – є інтерсуб’єктивним, який потребує постійної кому-
нікації, тому що особистий досвід завжди відкритий щодо досвіду іншого, 
характеризується готовністю почути іншого і змінити себе. Пізнання досвіду 
здійснюється за допомогою герменевтичного кола, сутність якого полягає у 
наявності «передпередрозуміння», тому що чистого та повністю правильного 
розуміння бути не може, будь-яке розуміння потребує передрозуміння, а остан-
нє – «передпередрозуміння»23.

Синергетика спрямована на пізнання самоорганізації системних зв’язків, 
зокрема соціальних, і самовивчення результатів взаємовідносин елементів та-
ких систем, зокрема соціальних відносин24. Одним із її основних висновків є 
те, що навколишній світ, у тому числі соціальний, перебуває у стані форму-
вання, що зумовлює його постійне функціонування25. За словами Н. Лумана, 
суспільство є самоспостережною системою. При цьому не одне самоспостере-
ження не може повністю пізнати суспільні процеси (функціонування системи), 
тому існує необхідність постійної комунікації між суб’єктами (елементами 
системи)26.

Виходить, що синергетика, як і феноменологія та герменевтика, орієнтова-
на на вивчення соціальних комунікацій, центром яких є пізнання природи та 
сутності людини і створених нею соціальних інститутів. Цінність у застосуван-
ні антрополого-комунікативного підходу до дослідження компромісу і конфлік-
ту полягає в тому, що він враховує вищевикладені основні концептуальні ідеї 
герменевтики, феноменології та синергетики.

Науковий результат аналізу методологічних підходів пізнання компромісу і 
конфлікту полягає у такому.

1. Дослідження компромісу і конфлікту, окрім загальнонаукових методів пі-
знання, потребує застосування комплексу спеціальних методів, які формують-
ся за допомогою відповідних методологічних підходів (концепцій).

2. Компроміс і конфлікт є симетричними суперечностями, побудованими на 
принципі рівності. Це зумовлено конфліктною природою взаємодії суб’єктів і 
наявністю компромісу, який є підґрунтям заборон та обмежень їх поведінки. 
Звідси конфліктна природа суспільства долається за допомогою компромісу, 
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який спрямовує поведінку суб’єктів на забезпечення соціальної стабільності 
та порядку.

3. В інтерпретації марксизму та класичного позитивізму компроміс і кон-
флікт функціонують як асиметричні сфери буття суб’єктів, а у межах функціо-
налізму – як одне з цих явищ. На практиці підтримання принципу рівності між 
категоріями «конфлікт» і «компроміс» потребує наявності  таких соціальних 
складових, як: середній клас; плідна взаємодія центру та «периферії»; суспіль-
ний порядок та стабільність, які досягаються за допомогою компромісу або 
шляхом використання позитивних аспектів конфлікту і стримування його не-
гативних проявів.

4. Процес легітимізації нерівності й встановлення легальних та визнаних 
суспільством засобів її стримування є підґрунтям подолання конфліктів. У де-
мократичних режимах нерівність легалізується, встановлюються легальні та 
визнані суспільством засоби її стримування. У свою чергу у недемократичних 
режимах нерівність легально закріплюється або визнається неможливою.

5. Конфлікт притаманний усім видам політичного режиму, що зумовлено 
конфліктною природою суспільства. При цьому в демократичних режимах до-
мінує компроміс як засіб подолання конфлікту, а у недемократичних – насиль-
ницький консенсус.

6. Варто розглядати компроміс і конфлікт за допомогою новітніх, популяр-
них концепцій, зокрема антропології, феноменології, герменевтики та синер-
гетики. Серед зазначених концепцій найбільш універсальним методологічним 
підходом пізнання соціальних явищ, зокрема компромісу і конфлікту, є антро-
пологія із своїм комунікативним методом дослідження. Зазначене зумовлюєть-
ся такими положеннями інших концепцій:

– у герменевтиці: людський досвід є продуктом інтерсуб’єктивної діяльно-
сті, суб’єкти якої за допомогою інтерпретації різноманітних соціальних текстів 
взаємодіють між собою;

– у феноменології: буття (екзистенція) людини спрямоване на формування 
соціуму, створення та становлення соціальних інститутів шляхом постійної ко-
мунікації з іншими суб’єктами;

– у синергетиці: суспільство є самоспостережною системою завдяки меха-
нізму постійної комунікації між суб’єктами.
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Bobrovnik S. V. Methodological toolkit of legal phenomena
In the scientific literature, there are three approaches to the formation of methodological 

research tools. The first approach covers ideas reflecting the research method as the 
interconnected unity of its theoretical and conceptual apparatus. The second approach covers 
ideas reflecting the method of research not only as an interconnected unity of its theoretical 
and conceptual apparatus, but also as a set of general and special methods of cognition. The 
third - includes ideas reflecting the research method as a collection of general, special and 
individual methods and methods, means of scientific knowledge. In this case, the theoretical-
conceptual apparatus plays an important role for research, it is the basis of its methods, but 
it cannot be an independent method of research. In essence, the third approach combines the 
first two and, in our opinion, is most effective for the correct solution of a scientific problem. It 
follows from this that the fundamental categories of our study will be formed using appropriate 
methods of their knowledge in society. The very definition of categories will help to establish 
methods for their research. It is explained by the fact that concepts and categories reveal the 
essential aspect of social phenomena, and their use in the process of scientific knowledge 
implements the theoretical function of research with the help of appropriate methods. The 
establishment of the most research methods most effectively carried out on the basis of certain 
basic categories of research.

By establishing the most common categories of research, let’s proceed to the study of the 
appropriate methods for solving the scientific problem. Here the researcher should remember 
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that the complex of applied research methods should be sufficiently stable and convincing that 
the use of additional techniques and methods could not affect the basic results of scientific 
research. At the same time, the process of forming the methods of studying legal categories 
is complicated by their relationship with individual, subjective relations and motivations, as 
well as with relations between interpersonal, collective, since each individual adapts to those 
conditions that are formed at a certain point in society. At the same time, one should not forget 
that legal categories belong to symmetrical contradictions and reflect the unity of opposites 
in society.

Taking into account the above, it can be argued that the mentioned categories, in addition 
to the general scientific methods of knowledge (analysis and synthesis, induction and deduc-
tion, etc.), are characterized by a set of special research methods. In addition, it should be 
noted that the legal categories are dialectically interconnected and have equal impact on the 
processes of social life. They interact in the form of struggle, opposition and complementarity 
and aim at achieving certain goals of the subjects – it counteracts their coexistence. It is the 
principle of equal coexistence of these categories that ensures the symmetry of their interac-
tion, which is inherent in democratic regimes in a state-organized society. Violation of the 
principle of equality of such contradictions can lead to excessive asymmetry of their existence 
in a society typical of undemocratic political regimes.

Key words: methodology, methodological tools, scientific research, scientific categories.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН:  
ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

У статті охарактеризовано підходи до розуміння таких важливих категорій юри-
дичної науки, як правове регулювання. Узагальнено існуючі наукові підходи та виокрем-
лено критерії класифікації чинників, які впливають на ефективність правового регулю-
вання та дієвість його механізму. Також виокремлено та охарактеризовано напрями 
удосконалення правового регулювання.

Ключові слова: правове регулювання, механізм правового регулювання, правова ре-
форма, чинники у правовому регулюванні, напрями впливу на процес правового регулю-
вання, правове прогнозування, правовий моніторинг.

Тарахонич Т. И. Правовое регулирование в условиях социальных изменений: 
факторы влияния и направления усовершенствования

В статье дана характеристика подходов к пониманию таких значимых катего-
рий юридической науки, как правовое регулирование. Обобщены существующие научные 
подходы и выделены критерии классификации факторов, влияющих на эффективность 
правового регулирования. А также выделены и охарактеризованы направления усовер-
шенствования правового регулирования.

Ключевые слова: правовое регулирование, механизм правового регулирования, пра-
вовая реформа, факторы в правовом регулировании, направления влияния на процесс 
правового регулирования, правовое прогнозирование, правовой мониторинг.
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Tarahonich T. I. Legal regulation in the conditions of social changes: factors of 

influence and directions of improvement
The article describes approaches to understanding such important categories of legal sci-

ence as legal regulation. The existing scientific approaches are generalized and criteria for the 
classification of factors influencing the effectiveness of legal regulation and the effectiveness 
of its mechanism are singled out. Also highlighted and characterized are areas for improving 
legal regulation.

Key words: legal regulation, mechanism of legal regulation, legal reform, factors of legal 
regulation, directions of influence on the process of legal regulation, legal forecasting, legal 
monitoring.

Сучасне суспільство розвивається стрімкими темпами, у ньому відбувають-
ся численні зміни, що впливають на процеси в державі та правовій системі. 
З’являються принципово нові та реформуються існуючі державно-правові та 
соціальні інститути. Поряд з цим загострюються питання ефективності пра-
вового регулювання, виникає потреба в нових напрямах правового регулюван-
ня та з’являється необхідність здійснення правової реформи в різних сферах 
суспільного життя. На думку вітчизняних учених, трансформаційний період 
розвитку суспільства, а саме перетворення (реформування) багатьох сфер його 
розвитку безпосередньо відображається і на явищі правоутворення, яке, з од-
ного боку, є засобом модернізації (перетворення) суспільства шляхом ство-
рення правових норм, а з другого –об’єктом системи соціальних перетворень 
відповідно до вимог рівня розвитку суспільства та міжнародних стандартів1. 
Зазначене свідчить про актуальність даної проблеми та необхідність здійснен-
ня наукового пошуку в цій сфері.

Окремі аспекти щодо чинників впливу та напрямів удосконалення право-
вого регулювання досліджувались у вітчизняній та зарубіжній науковій літе-
ратурі, про що свідчать праці: С. С. Алексєєва, В. Д. Бабкіна, С. В. Бобровник, 
Є. В. Бурлая, С. Д. Гусарєва, Т. О. Дідича, М. І. Козюбри, О. І. Левченкова, 
Н. М. Оніщенко, І. І. Онищука, Н. М. Пархоменко, П. М. Рабіновича, О. Ф. Ска-
кун, О. В. Сидорової, М. В. Старинського, О. Д. Тихомирова, М. О. Теплюка, 
О. І. Ющика та ін.

Метою даної статті є отримання об’єктивних знань щодо чинників і напря-
мів удосконалення правового регулювання та його механізму.

Процеси інтеграції у світове європейське співтовариство, здійснення 
системних перетворень у межах держави, потребують переосмислення тради-
ційних положень вітчизняної юридичної науки щодо сукупності чинників, які 
впливають на процес правового регулювання та його механізм.

У тлумачному словнику термін «чинник» розглядається як умова, рушійна 
сила будь-якого процесу, явища тощо2. Вітчизняні вчені підкреслюють, що чин-
никами впливу на правове регулювання та його механізм слід вважати будь-які 
з них, що спонукають суб’єкта правотворчості до прийняття правових норм3.

 Слід зазначити, що чинники, які впливають на процес правового регулю-
вання та дієвість його механізму, є сукупністю складових, які можуть бути кла-
сифіковані за певними критеріями. Залежно від ступеня їх впливу на характер 
і зміст правового регулювання розрізняють основні та другорядні. Основні 
зумовлюють виникнення проблемної ситуації, яка потребує врегулювання, і 
впливають на зміст правотворчої діяльності. Чинники, які належать до дру-
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горядних, пов’язані із забезпеченням належних умов для здійснення процесу 
діяльності з напрацювання тактичних і стратегічних рішень. У свою чергу 
основні за сутністю та особливостями виникнення поділяються на основні 
об’єктивні та основні суб’єктивні чинники4. На нашу думку, до основних слід 
віднести такі чинники, як: готовність суспільства до змін, необхідність закрі-
плення в праві інтересів та потреб різних суб’єктів, наявність волі законодав-
ця вносити певні зміни, вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів, які 
іноді потребують прийняття непопулярних рішень. Серед цих чинників значну 
суперечливість в оцінках викликають процеси глобалізації та інтеграції. Ві-
тчизняні вчені розглядають процеси глобалізації (глобалізаційні процеси) як 
систему процесів загальносвітового характеру, що виникають у різноманітних 
сферах суспільного життя, є взаємопов’язаними та взаємозумовленими, слу-
гують причиною або ж є наслідком глобалізації, тобто виникають унаслідок 
світових взаємозв’язків або ж породжують взаємодію між суб’єктами глоба-
лізаційних відносин5. Серед сфер дії глобалізаційних процесів важливе місце 
відводиться правовій сфері. Даний вплив має як позитивні, так і негативні на-
слідки, міждержавну та галузеву спрямованість. Серед позитивних наслідків 
глобалізаційних процесів у правовій сфері можна назвати створення єдиного 
правового простору, гармонізацію законодавства, що здійснюється за допомо-
гою таких способів, як адаптація, імплементація, стандартизація, а також за 
необхідності здійснення уніфікації норм права в різних групах суспільних від-
носин, на різних рівнях міжнародних відносин. Уніфікація законодавства може 
здійснюватись перед процесом гармонізації.

Н. М. Пархоменко підкреслює, що уніфікація права (франц. unification, 
від лат. unus – один і facere – робити) – процес приведення чинного права до 
єдиної системи, усунення розбіжностей і надання одноманітності правовому 
регулюванню подібних або близьких видів суспільних відносин. Зумовлена 
ускладненням суспільного життя і розвитком суспільних відносин. Стосується 
як правотворчості, так і правозастосування6.

Неосновні чинники переважно мають доповнюючий характер та суттєво не 
впливають на процес правового регулювання та дію його механізму.

У цьому контексті цікавою є думка вчених, які об’єктивні та суб’єктив-
ні чинники розглядають як самостійні, виокремлюючи поряд із зазначеними 
інші критерії класифікації, а саме: залежно від виду впливу – позитивні, які 
сприяють покращенню системи права, появі більш якісних досконалих зако-
нів, інших нормативно-правових актів, нормативних договорів, що сприяють 
ліквідації правотворчих та інших помилок, та чинники, які перешкоджають за-
значеному процесу (негативні чинники)7.

Дану думку поділяє Н. М. Пархоменко, виокремлюючи конструктивні та 
деструктивні чинники, які впливають на ефективність правового регулюван-
ня та його механізм. Вчена зазначає, що існує деструктивний підхід, сутність 
якого полягає у пошуку засобів виправлення наслідків негативного становища 
або його окремих недоліків, що є, по суті, непродуктивним шляхом. Конструк-
тивний підхід вимагає з’ясування насамперед причин, які призвели до неефек-
тивності або низької ефективності регулювання тих чи інших суспільних від-
носин, пошуку рішення, розробки плану дій та їх реалізації8.
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На нашу думку, поряд із зазначеними чинниками слід також виокремити за 

спрямованістю зовнішні та внутрішні, які справляють вплив на процес право-
вого регулювання та дію його механізму. До зовнішніх чинників належать: гло-
балізаційні та євроінтеграційні процеси, які мають місце в світі, геополітичні 
зміни, діяльність міжнародних неурядових організацій та ін. Серед внутрішніх 
чинників впливу слід виокремити такі: рівень розвитку громадянського су-
спільства та його інститутів, традиції та менталітет даної держави, спрямова-
ність правової політики, орієнтованої на використання різних типів правового 
регулювання, роль і значення суспільної думки, врахування інтересів та потреб 
суспільства загалом та окремих його суб’єктів, формування концепції право-
вого регулювання та використання дієвого інструментарію в процесі правово-
го регулювання, забезпечення наукової обґрунтованості, своєчасності, якості 
та ефективності законів, системної узгодженості законів і підзаконних актів, 
забезпечення ефективності правових та організаційно-управлінських форм ді-
яльності держави, ефективне функціонування механізму правотворчості, пра-
вового регулювання та правозастосування тощо9. Даний поділ чинників є умов-
ним, оскільки вони тісно переплітаються, є взаємопов’язаними та впливають 
на ефективність правового регулювання.

У цьому контексті чинники впливу на суспільні відносини залежно від 
сфери дії можуть мати політичний, економічний, соціальний, інформаційний, 
культурний, духовний характер тощо.

Зарубіжні вчені підкреслюють, що аналіз чинників, які впливають на ефек-
тивність комплексного правового регулювання, надають можливість дійти об-
ґрунтованого висновку про те, що не окремі чинники відіграють визначальну 
роль у формуванні ефективної моделі комплексних правових утворень, а їх 
комплекс, оскільки ці чинники взаємопов’язані між собою і наслідки їх впливу 
на комплексне правове регулювання однаково важливі10.

З огляду на зазначене можна дійти висновку, що забезпечення ефективності 
правового регулювання, дієвості його механізму вимагає врахування обґрун-
тованих теорією та підтверджених практикою чинників, які впливають на да-
ний процес. У сучасний період ця проблема набуває і практичного значення, 
оскільки від ефективності правового регулювання залежить і дієвість тих про-
цесів, які відбуваються на суспільному та державному рівнях.

Важливим аспектом аналізу правового регулювання та його механізму є на-
прями його вдосконалення.

Ключовою складовою розвитку державності та правової сфери є здійснен-
ня правової реформи. При цьому ключовою складовою розв’язання даної про-
блеми є залучення наукового потенціалу з метою формування наукової моделі 
здійснення правової реформи. На думку Н. М. Пархоменко, предметом право-
вої реформи є те, що підлягає перетворенню, зміні, удосконаленню і в нашому 
випадку – це право. Вчена проводить паралель між типами праворозуміння та 
поняттям права, виокремлюючи два підходи, згідно з якими право – це сукуп-
ність норм права і право – це сукупність елементів, які охоплюються понят-
тям «правова система», а саме: система права, система законодавства, правова 
культура, правова свідомість, правопорядок тощо.
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Відповідно змінюється зміст правової реформи, яку в першому випадку 
можна розглядати як удосконалення чинного законодавства, в другому – як си-
стему заходів, спрямованих на перетворення всіх елементів правової системи11.

Аналізуючи дану проблему, слід звернути увагу на якість самого закону як 
основного найважливішого джерела права. Якість закону не в останню чергу 
залежить від того, наскільки в його змісті врахована необхідність регулюван-
ня відповідних суспільних відносин та чи правильно цей зміст визначений з 
позиції вимог юридичної техніки. Крім того, на ефективність дії закону істот-
но впливає ще один чинник – введення закону в дію, тобто механізм втілення 
закону в життя, забезпечення його реального впливу на суспільні відносини12.

Якість норми права з точки зору соціального ракурсу – це її здатність чітко 
обумовлювати цілі правового регулювання, максимально враховувати суспіль-
ні, групові, індивідуальні потреби та інтереси, забезпечувати відповідність між 
обраними способи правового регулювання та формами реалізації норм пра-
ва. З юридичної точки зору, важливе значення відводиться конституційності, 
системності, прямій дії, техніко-юридичній досконалості прийнятого законо-
давства.

Зазначене свідчить, що створення правового закону є одним із важливих 
засобів у структурі механізму правового регулювання. Він повинен відпові-
дати правовій природі суспільних відносин, загальносоціальній сутності пра-
ва, бути результатом поєднання закону з правом, з його загальнолюдськими 
принципами, адекватними суверенній волі народу, як результат усвідомлення 
загальнолюдських цінностей на основі ідеології громадянського суспільства та 
демократичної, соціальної, правової держави.

На жаль, реалії свідчать, що дана проблема не розв’язання повною мірою, 
оскільки прийняті закони не завжди відповідають рівню розвитку суспільних 
відносин, більшою мірою відображають інтереси та потреби окремої групи су-
спільства, доволі часто вони характеризуються колізійністю, декларативністю 
тощо. Юридико-технічні недоліки, що мають місце в процесі правотворчої ді-
яльності та реалізації норм права, істотно знижують ефективність відповідних 
норм. А тому увага повинна бути приділена юридичній техніці як важливому 
чиннику ефективності механізму правового регулювання13.

Ю. О. Тихомиров зазначає, що аналіз ефективності дії закону повинен 
здійснюватись з точки зору його аналізу як багатогранного явища, починаючи з 
вивчення соціальної дійсності, найбільш типових ситуацій застосування зако-
ну, що дасть змогу виявити тенденції та чинники, які позитивно чи негативно 
впливатимуть на дію норми закону, виправданим є аналіз ефективності законо-
давчого інституту, вивчення закону в цілому з урахуванням специфіки регульо-
ваних ним відносин, оцінка ефективності законодавства в тій чи іншій сфері 
суспільного життя, важливе значення має також аналіз впливу норми закону на 
особистість, соціальні спільноти, на державні та громадські організації, спри-
яти реалізації норм закону14.

Серед напрямів, які впливають на процес правового регулювання та його 
ефективність, важливе місце відводиться правовому прогнозуванню. У науко-
вій літературі ведеться дискусія щодо співвідношення правового прогнозуван-
ня та правового передбачення. Більшість учених схильні розглядати передба-
чення як більш загальне поняття, у межах якого має місце прогнозування. Так, 
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О. І. Левченков, аналізуючи співвідношення правового передбачення та право-
вого прогнозування, зазначає, що, по-перше, воно ширше за обсягом і змістов-
ніше, ніж поняття «правове прогнозування». По-друге, результат прогнозуван-
ня – це те, що, можливо, буде. Результат передбачення – це те, що відбудеться15.

Також важливим напрямом удосконалення механізму правового регулюван-
ня є врахування ресурсозабезпеченості тих норм, що приймаються. За рівних 
умов більш ефективними вважаються ті засоби правового регулювання, які да-
ють змогу вирішувати відповідні соціальні завдання в коротший проміжок часу 
із залученням меншої кількості людських та матеріальних ресурсів16.

Серед напрямів удосконалення механізму правового регулювання можна 
виокремити також здійснення правового моніторингу, який використовує різні 
засоби та методи дослідження та спрямований на аналіз і оцінку ситуації в 
правовій сфері. І. І. Онищук зазначає, що отримані в результаті правового мо-
ніторингу факти також мають свої особливості. Йдеться про найважливіші ха-
рактеристики процесу вироблення дійсних знань, які формуються у результаті 
емпіричного пізнання та є фіксацією його результатів17.

У процесі функціонування різноманітних засобів у структурі механізму 
правового регулювання важлива роль відводиться тим засобам, які перебува-
ють поза сферою правового регулювання та отримали назву «правові форми 
діяльності держави». В юридичній літературі виокремлюються основні форми 
діяльності держави (правотворча, установча, правоохоронна, правозастосовна, 
контрольно-наглядова) та зазначається, що правова форма діяльності – це орга-
нізаційно-управлінська форма діяльності уповноважених на те суб’єктів, завж-
ди пов’язана зі здійсненням юридично значущих дій (розглядом юридичних 
справ) у порядку, визначеному законом18. Поряд з правовими виокремлюються 
неправові форми діяльності держави, в яких правом регламентується лише за-
гальна процедура здійснення організаційних дій (технічно-виконавча, органі-
заційно-підготовча тощо).

Важлива роль у вдосконаленні механізму правового регулювання належить 
механізму правозастосування, під яким у юридичній літературі розуміють си-
стему правових засобів, що здатна забезпечити вплив, контроль суспільства за 
державою19.

Узагальнюючи, слід підкреслити, що удосконалення механізму правово-
го регулювання вимагає врахування розроблених теорією та підтверджених 
практикою вимог, а саме: ціннісна орієнтація права шляхом узгодження спе-
цифічних інтересів, наукова обґрунтованість та належна зумовленість якості 
та ефективності закону, системна узгодженість законів та підзаконних актів, 
забезпечення формування та функціонування правового закону та організацій-
но-управлінських форм діяльності уповноважених на те суб’єктів, ефективне 
функціонування механізму правозастосування та механізму правового регулю-
вання тощо.
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Tarahonich T. I. Legal regulation in the conditions of social changes: factors of influ-
ence and directions of improvement

The purpose of this article is to obtain objective knowledge about the factors and directions 
of improving the legal regulation and its mechanism.

The processes of integration into the global European community, the implementation of 
systemic transformations within the state, provided an opportunity to rethink the traditional 
provisions of the domestic legal science with respect to a combination of factors that affect the 
process of legal regulation and directions for its improvement.

It is substantiated that the factors are a set of conditions affecting the process of legal 
regulation and the effectiveness of its mechanism. The existing scientific approaches are 
generalized and criteria of classification of factors in legal regulation are singled out. The 
main and secondary factors are identified, depending on the degree of their influence on the 
nature and content of legal regulation. The general characteristics of the main and minor 
factors are given. It is noted that the main factors are divided into objective and subjective. 
Also attention is drawn to debatable aspects of these classification criteria. Constructive and 
destructive factors are identified and characterized, both external and internal, which affect 
the effectiveness of legal regulation and its mechanism.
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It is emphasized that an important aspect of the analysis of legal regulation and its 

mechanism are the directions of its improvement. At the same time, one of the important aspects 
of solving this problem is to attract scientific potential with the aim of forming a scientific 
model for the implementation of legal reform.

Analyzing this problem, attention is paid to the quality of the law itself, as the main source 
of law. The quality of the norm of law is characterized from a social viewpoint as its ability to 
clearly specify the objectives of legal regulation, to take into account public, group, individual 
needs and interests as much as possible, to ensure compliance between the chosen methods of 
legal regulation and the forms of implementation of the norms of law.

Among the directions that affect the process of legal regulation and its effectiveness, an 
important place is given to legal forecasting and legal monitoring. In the structure of the 
functioning of the mechanism of legal regulation among its other means, an important role is 
also recognized of means that are beyond the scope of legal regulation and have been called 
the legal forms of state activity.

Key words: legal regulation, mechanism of legal regulation, legal reform, factors of legal 
regulation, directions of influence on the process of legal regulation, legal forecasting, legal 
monitoring.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ 
ГІДНОСТІ: УРОКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті аналізуються окремі питання стану громадянського суспільства України 
як перед Революцією гідності, так і після неї. Досліджуються проблеми взаємовідносин 
між державою та громадянським суспільством. Зазначаються причини його кризового 
стану після Революції гідності та визначаються шляхи виходу з цього становища.

 Ключові слова: громадянське суспільство, держава, демократія, права людини, 
соціальна аномія, державна мова, контроль.

Богинич О. Л. Гражданское общество Украины после Революции Достоинства: 
уроки и перспективы

В статье анализируются отдельные вопросы состояния гражданского общества 
Украины как перед Революцией достоинства, так и после нее. Исследуются проблемы 
взаимоотношений между государством и гражданским обществом. Указываются при-
чины его кризисного состояния после Революции достоинства и определяются пути 
выхода из этого положения.

Ключевые слова: гражданское общество, государство, демократия, права челове-
ка, социальная аномия, государственный язык, контроль.

Boginich O. L. Civil society in Ukraine after the revolution of Dignity: lessons and 
prospects

The article analyses certain issues of the state of civil society in Ukraine before the Revo-
lution of Dignity, and after it. The problems of relations between the state and civil society are 
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studied. The reasons of its crisis state after Revolution of Advantage are specified and ways of 
an exit from this provision are defined.

Key words: civil society, state, democracy, human rights, social anomie, the state lan-
guage, control.

У 2018 р. збігло чотири роки, як відбулась Революція гідності в Україні. У 
зв’язку з цим, як убачається, можливо зробити певні висновки на основі ана-
лізу тих подій та подій, які відбулися в політико-правовій сфері країни пізні-
ше – аж до сьогоднішнього часу. Чи досягла революція своєї мети, чи отримали 
задоволення своїх інтересів основні її сили – ось питання, на які маємо дати 
відповідь. А оскільки головним рушієм революції виступило громадянське 
суспільство в особі його найбільш активних членів, то наскільки тодішній та 
тереперішній його стан відповідає меті та результатам цієї революції?

Як відомо, Україна наприкінці 2013 р. наблизилась до системної дисфунк-
ції своєї політичної, правової, економічної сфер. Усі зазначені ділянки актив-
ності політичного та економічного класу були підпорядковані меті отримання 
прибутку у неправовий спосіб: політичний клас – шляхом отримання коруп-
ційної ренти, економічний – через монополізацію головних економічних сфер 
виробництва та збуту. У програші, як завжди, опинилася переважна більшість 
населення України, яке під тиском цих чинників фактично повстало проти іс-
нуючого порядку.

Однак слід зазначити, що не все громадянське суспільство узяло активну 
участь у революції. Більшість його членів займали пасивну позицію, спора-
дично підтримуючи найбільш ініціативних на Майдані (як головному осередку 
спротиву) шляхом проведення народних віче у вихідні. Певним винятком є на-
селення західних регіонів України, де від початку до участі у протидії офіцій-
ній владі залучались доволі великі групи людей. 

Першим загальним гаслом Майдану були політичні вимоги, спрямовані на 
переформатування влади, пізніше до них долучились і національні. Інакше ка-
жучи, соціальний протест переріс у національний, що зумовлювало певні ри-
зики поглиблення конфронтації.

Громадянське суспільство як таке щодо саме національної ознаки являє со-
бою індинферентну структуру, що складається з людей різних національнос-
тей. Національний характер йому може надати титульна нація, яка становить 
його більшість. Насамперед це реалізується шляхом визнання за мовою такої 
нації її статусу як державної, що є обов’язковою для певних сфер діяльності, 
пов’язаних передусім з функціонуванням публічної сфери. Водночас для кра-
їн, де мешкає багато різних національностей, передбачені певні преференції 
для використання їхніх рідних мов. Остання обставина сприяє національному 
миру та злагоді в таких країнах.

Характер взаємовідносин між громадянським суспільством і державою ви-
значається генетичними та функціональними зв’язками. Громадянське суспіль-
ство – це первинне утворення, яке шляхом об’єднання своїх членів у політич-
ний союз створює державу. Таким чином, держава є вторинним утворенням, 
яке покликане надавати першому певні послуги, за що отримує від нього плат-
ню у вигляді податків. Такими послугами, зокрема, виступають законодавча та 
виконавча діяльність, правоохоронна, охорона від зовнішнього ворога тощо.
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Головним призначенням будь-якої держави, яка претендує називатись пра-

вовою, є діяльність, пов’язана із забезпеченням реалізації прав громадян, пе-
редусім природних. Це, зокрема, право на життя, свободу, безпеку, власність, 
повагу до гідності. Ці права становлять той базовий рівень, який покликані 
захищати конституції держав. Уже на їхній основі з розвитком цивілізацій фор-
муються політичні, економічні, соціальні права, які за великим рахунком мають 
похідний характер від природних. Право на мову можна ідентифікувати як при-
родне право, складову права на повагу до гідності. Це дуже «тонка матерія», 
яку за важливістю можна прирівняти до права на свободу релігії, порушення 
якого, як відомо, упродовж багатьох століть було джерелом кривавих конфлік-
тів та розбратів. Тому виваженість у цих питаннях є запорукою громадського 
спокою, і потребує при їх вирішенні суспільного консенсусу та застосування 
вивірених міжнародною практикою стандартів у цій галузі.

На жаль, на сьогодні політична влада це завдання не вирішила. Розуміючи, 
що українська є мовою національної більшості держави (корінної нації) і по-
требує безперечної підтримки (особливо після радянського періоду, коли від-
бувалась примусова русифікація), водночас убачається, що її розвитку більше 
сприяло б поступове впровадження в усі сфери суспільного життя (а не тільки 
в публічну). Доречними тут є заходи заохочення, а імперативні приписи зако-
нів, навпаки, видаються контпродуктивними. 

Слід зазначити, що громадянське суспільство загалом сприйняло зазначе-
ний тренд влади, виявивши при цьому певну амбівалентність (підтримку укра-
їнської мови на офіційних заходах і використання російської в побуті). Зазна-
чене свідчить про певну штучність процесу, на який звертають увагу окремі 
його представники. Так, зокрема, на форумі громадянського суспільства, який 
відбувся 17 лютого 2018 р. у Києві, координатор громадського руху «Спільна 
справа» О. Данилюк заявив, шо політики вкотре хочуть нав’язати суспільству 
передвиборчий дискурс, відірваний від реальності. Хочуть загострити увагу 
на другорядних гуманітарних питаннях і зробити їх головною темою публіч-
них дискусій. Наше завдання, продовжив він, повернути їх на землю і почати 
говорити про те, від чого, без перебільшення, залежить існування України та 
українців. Якщо в наступні п’ять років в Україні не буде створено додатково 
1–2 мільйони якісних робочих місць – Україна буде приречена1. 

Як бачимо, українське громадянське суспільство напередодні та після Рево-
люції гідності пройшло певний шлях – від соціальних протестів до національно 
забарвлених. І градус останніх має тенденцію до підвищення з огляду на події 
на сході України. Що стосується соціальних протестів, які містять політичну 
та економічну складову, то вони не отримали логічного вирішення. А відтак 
завдання, які ставила перед собою громадськість, залишились не виконаними.

Продовжує залишатись високим рівень корупції, причому на вищих щаблях 
влади. Правоохоронна система, попри наявність нових антикорупційних орга-
нів, з цієї ж причини виявилась неефективною. Реформа судової влади прове-
дена на старих методологічних засадах юридичного позитивізму, де кількість 
науковців як головних адептів верховенства права була штучно обмежена від-
повідним законом. До цих вад функціонування політичної та правових систем 
додались недолугість економічної політики, що призвело до критичного зни-
ження рівня життя більшості громадян України, реформи пенсійної системи та 
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охорони здоров’я поставили на межу виживання літніх людей, молодь України 
стала масово виїжджати за кордон як на навчання, так і з метою працевлашту-
вання, втрачаючи надію на позитивні перспективи на батьківщині. Аналогічні 
процеси характерні й для людей середнього віку, які вже тривалий час шукають 
кращої долі за кордоном, і тепер ця тенденція з набуттям Україною так званого 
безвізу стрімко зростає.

Причини такого ганебного стану полягають у відсутності системних змін, 
насамперед у політичній системі України. Влада була безконтрольною упро-
довж понад чверть століття і залишається в цьому стані дотепер. Якщо перші 
роки незалежності характеризувались відсутністю громадянського суспіль-
ства, то після Помаранчевої революції та Революції гідності воно вже заявило 
про свою присутність. Але, на жаль, висновків зі своїх поразок воно не зро-
било. Громадянське суспільство продовжує сподіватись на «доброго», «чес-
ного», «розумного» царя, який після народного повстання почне виконувати 
свої обіцянки. Проте у разі їх порушення його не можна змінити (звільнити з 
посади) – відсутні відповідні правові механізми. Цей політичний і правовий 
нонсенс спеціально закладений у правову систему країни. Як відомо, до цього 
часу не прийнятий закон про імпічмент президенту, відсутні правові механізми 
відповідальності народних депутатів України перед своїми виборцями, і остан-
ні вимушені пасивно спостерігати як упродовж п’яти років їхні права масово 
порушуються представницькими органами. Питання про те, кому це вигідно – 
вочевидь риторичне.

Тож, зрозуміло, що демократія без зворотного зв’язку, відсутності постій-
ного контролю за діями влади з боку громадянського суспільства перетворю-
ється на свою фікцію, яка дає можливість корумпованим політикам збирати 
ренту, користуючись належністю до влади. Пропозиції щодо поліпшення ситу-
ації існують як у науковій літературі, так і висловлюються окремими опозиці-
йними політиками. Це, зокрема, створення мережі постійного діючого контр-
олю за владою з боку громадянського суспільства шляхом моніторингу її дій 
через сформовані для цього спеціальні організації (організацію). Наприклад, 
після Майдану було зареєстроване Всеукраїнське об’єднання «Майдан», яке б 
могло здійснювати ці функції. У випадку фіксації порушень своїх обов’язків з 
боку посадових осіб дане об’єднання могло б запропонувати громадянському 
суспільству ініціювати відставку такого політика або посадовця, застосовую-
чи механізми їх відповідальності, які повинні бути розроблені та внесені до 
Конституції України. Досягнення мети контролю за діяльністю влади сприяло 
б укладанню з вищими посадовими особами держави контрактів з представ-
никами громадянського суспільства, звітування перших раз на рік перед гро-
мадами, які їх обрали (перший рік каденції раз на півроку), у разі негативної 
оцінки передбачалося б усунення їх від посади. Для підвищення відповідаль-
ності влади перед суспільством доречною видається ідея введення криміналь-
ної відповідальності для депутатів усіх рівнів за шахрайські дії у випадку сві-
домого порушення ними передвиборчих обіцянок2. Існують пропозиції щодо 
зменшення терміну обрання народних депутатів України з п’яти до двох років, 
наділення опозиції, яка обрана до парламенту, повноваженнями контролю за 
правлячою партією шляхом обіймання посад голів окремих комітетів Верхов-
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ної Ради України або призначення на посаду Генерального прокурора пред-
ставника опозиції тощо3.

Очевидно, що реалізація зазначених пропозицій сприяла б оздоровленню 
політичної системи України, підвищила відповідальність політиків та держав-
них чиновників за здійснення владних повноважень.

Водночас, якщо наведені обставини можна віднести до об’єктивних чин-
ників, що викликають порушення принципів народовладдя та відповідально-
сті держави перед суспільством, то існують ще й суб’єктивні чинники, що не-
гативно впливають на їх здійснення. Це передусім слабкість громадянського 
суспільства, що проявляється у фрагментарності його активності, яка здійс-
нюється переважно окремими пасіонарними особистостями за пасивної біль-
шості. Причому результатами такої діяльності пасіонарних лідерів найчастіше 
користуються найменш гідні. Адекватною теорією, що пояснює феномен сьо-
годнішньої слабкості громадянського суспільства, на нашу думку, є соціологіч-
на теорія соціальної аномії.

Її розробником вважають французького філософа та соціолога Е. Дюркгей-
ма. Він розглядає аномію як різновид соціальної ентропії, коли розпадаються 
об’єктивні та суб’єктивні нормативно-ціннісні структури, що супроводжується 
послабленням чи повною атрофією їх регулятивних функцій. Це відбувається в 
умовах промислових, економічних та соціально-політичних криз, коли зайнята 
собою державна машина тимчасово усувається від вирішення нагальних соці-
окультурних, духовно-моральних завдань. У результаті цього у індивідів зни-
кає почуття спільності, а з ним – і дух солідарності. Дезорганізаційні процеси 
всюди переходять у деструктивні, які впливають на людську поведінку не як 
процес їх соціалізації, а переважно як процес їх десоціалізації. Сплячі в глиби-
нах людської підсвідомості агресивні зачатки, що перше успішно блокувались 
цивілізаційними нормативними структурами, тепер, коли останні виявляються 
напівзруйнованими, стають безконтрольними і активно свідчать про себе без-
ліччю різноманітних ексцесів імморального і протиправного характеру. Багато 
людей стають втягнуті в екстремальні умови, які загрожують їм моральними 
деформаціями, екзистенційними катастрофами, стражданнями, духовною і фі-
зичною загибеллю. Крім того, небажання дотримуватись моральних і правових 
норм залишає індивідів без внутрішніх гарантій від небезпеки втрати людяно-
сті. У результаті вони залишаються беззахисними як перед силами зовнішнього 
соціального зла, так і перед злом, властивим їх власній природі4. 

Теорію соціальної аномії розвинув американський дослідник Р. Мертон. 
Він установив, що в умовах кризи та дисфункції соціальної системи збільшу-
ється кількість індивідів, які для вирішення своїх життєвих завдань і досягнен-
ня власних цілей схильні використовувати засоби, що ведуть до успіху най-
коротшим шляхом. Найчастіше використовуються протиправні засоби5. Цей 
висновок автора є надзвичайно актуальним для сьогоднішніх умов України, де 
поширеною практикою стала участь окремих членів громадянського суспіль-
ства (часто під гаслом «колишніх членів Майдану» та «учасників АТО») у рей-
дерських захопленнях різноманітних об’єктів власності. 

Внаслідок цього різко зростає ступінь конфліктогеності соціальних від-
носин, відбувається масове падіння моралі, розгул злочинності, військові 
інциденти і т. п. Зло перетворюється на усюдисущу і часто анонімну силу. І 
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найнебезпечніше те, що відбувається небачений колись інтенсивний «проти-
природний» соціальний відбір, у результаті якого найкращі з громадян опиня-
ються на соціальному «дні» чи просто гинуть, а нагору спливають, знаходять 
багатство і владу гірші з них. Ті соціальні верстви, групи, індивіди, які в умовах 
стабільності перебували на соціальній периферії, тепер можуть бути виштовх-
нуті силою обставин і їх випадкових збігів у самий епіцентр подій і опинитися 
на ключових ролях у різних сферах і структурах6.

На жаль, і цей висновок має підтвердження у практиці функціонування як 
влади, так і громадянського суспільства України. Політична незрілість, інфан-
тилізм є характерними рисами більшості депутатського корпусу, який прийшов 
до влади після Революції гідності. Уже зазначалось, до яких катастрофічних 
наслідків можуть призвести так звані пенсійна та медична реформи, за яку 
проголосували народні депутати України. Не додає оптимізму і заплановане 
реформування освіти, де передбачається зменшення навчального навантажен-
ня учнів через об’єднання викладання «точних» дисциплін (математики, геоме-
трії, фізики, хімії, біології). 

Викликає багато запитань і практика широкого залучення зовнішнього кре-
дитування України міжнародними фінансовими структурами. Зрозуміло, що в 
умовах військового конфлікту та економічної рецесії без цих запозичень важко 
підтримувати як платіжний баланс, так і ефективне проведення всієї госпо-
дарської політики в державі. Водночас не можна забувати про існуючі ризики 
співпраці з цими інституціями. Загальновідомою є книга американського авто-
ра Дж. Перкінсона «Сповідь економічного вбивці», де дуже рельєфно показані 
наслідки взаємодії країн третього світу з Міжнародним валютним фондом, Сві-
товим банком, іншими міжнародними інституціями. Країни беруть кредити в 
цих установах, а потім не можуть за них розрахуватися, підпадаючи під вплив 
перших, а фактично під їх зовнішнє управління, тим самим втрачаючи власний 
суверенітет. З його слів, з початку 70-х – до початку 80-х років він працював у 
Еквадорі, Колумбії, Панамі, Перу, Індонезії, Єгипті, Індії. І всюди результати 
співпраці цих країн з цими структурами однакові: відбувається зростання зов-
нішньої заборгованості, спостерігається прогресуюча соціальна поляризація, 
економічна деградація та спрощення структури господарства, посилюється ко-
рупція, економіка йде в тінь7. На фоні недавніх укладених контрактів України зі 
Сполученими Штатами Америки (поставки вугілля, газу, електровозів) ці фак-
ти видаються принаймні такими, що підлягають серйозному аналізу, оскіль-
ки вкладаються в змальовану ним схему проникнення на ринки третіх країн 
американського капіталу. Крім цього, правдивість його слів вже підтверджує й 
практика взаємодії України з МВФ, коли нашій державі нав’язують проведення 
економічних реформ за рецептом цього фонду. Доволі тільки пригадати ініціа-
тиви останнього щодо підвищення пенсійного віку, збільшення для населення 
платні за газ тощо.

Взагалі країнам третього світу, а Україна швидко наближається до цього 
рівня, треба уважно спостерігати за діяльністю не тільки міжнародних еко-
номічних організацій, а й за діяльністю транснаціональних компаній, які вже 
виявляють інтерес до України. Йдеться, зокрема, про таку відому корпорацію, 
як «Монсанто». У 2001 р. вийшла книга німецьких авторів Вернера Клауса та 
Вайса Ганса «Чорна книга корпорацій», де останні закликали не вірити таким 
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міжнародним компаніям, оскільки вони мають на меті тільки свої інтереси, 
експлуатують дешеву робочу силу третіх країн, включаючи працю дітей, руй-
нують природне середовище.

Так, вони пишуть: «Транснаціональні корпорації говорять, що створюють 
робочі місця, рухають вперед економічний розвиток і підвищують рівень життя 
в країнах, де вони працюють. Не вірте. На кожне створене ними робоче місце 
припадає декілька ними зруйнованих. Вони витрачають мільйони на свій піар, 
але шкодують зайвий цент працівникам. Реалізуючи свій товар на світовому 
ринку, корпорації зацікавлені, щоб зарплата в країнах, де вони розгортають 
виробництво, залишалася гранично низькою. Вони заперечують проти соці-
альної підтримки населення, протестують проти спроб обмежити їх право за-
бруднювати навколишнє середовище». Стосовно компанії «Монсанто» автори 
заявляють, що концерн спільно з партнерами прагне підпорядкувати своїм ко-
мерційним інтересам світовий аграрний ринок. Тим самим постачання сотень 
мільйонів людей продуктами харчування ставиться в залежність від свавілля 
мультимільйонерів8.

Таким чином, останнє дає можливість фіксувати існуючу на цьому етапі 
розвитку незрілість громадянського суспільства України. Дозволяючи владі 
внаслідок відсутності контролю за її діяльністю укладати міжнародні контрак-
ти, які несуть певний ризик для країни, воно тим самим ставить під загрозу 
власне існування як у фізичному, так і духовному сенсі. Вихід убачається тіль-
ки один – посилення контролю за функціонуванням влади, причому його здійс-
нення необхідно проводити на постійній основі шляхом впровадження відпо-
відних механізмів у Конституцію та законодавство України. Тобто збереження 
України можливе лише на шляху найбільш повної реалізації конституційного 
принципу народовладдя, оскільки представницька демократія у тій формі, що 
існує в Україні, містить дефекти у справі захисту прав громадян.

1. Бизнес-ассоциации объединились против предвыборного популизма. URL: https://
ghall.com.ua/2018/02/20/biznes-associacii-obedinilis-protiv-predvybornogo-populizma1/ 
(дата звернення 02.03.2018). – Назва з екрана. 2. Богініч О. Л. Український досвід 
розбудови держави: деякі теоретичні аспекти // Правова держава: щорічник науко-
вих праць. 2015. Вип. 26. С. 93–101. 3. Война до последнего украинца: [бесіда з на-
родним депутатом України Є. Мураєвим / спілкувалась Лідія Денисенко]. URL: http://
www.2000.ua/v-nomere/forum/mnenie/vojna-do-poslednegorukraincaa6-1_1486118447.
htm (дата звернення 02.03.2018). – Назва з екрана. 4. Цит. за: Руйнування суспільства. 
Аномія / Соціологія. Навчальні матеріали онлайн. URL: http://pidruchniki.com/14940807/
sotsiologiya/_sotsiologiya_haosa (дата звернення 03.03.2018). – Назва з екрана. 5. Руй-
нування суспільства. Аномія / Соціологія. Навчальні матеріали онлайн. URL: http://
pidruchniki.com/14940807/sotsiologiya/_sotsiologiya_haosa (дата звернення 03.03.2018). – 
Назва з екрана. 6. Руйнування суспільства. Аномія / Соціологія. Навчальні матеріали 
онлайн. URL: http://pidruchniki.com/14940807/sotsiologiya/_sotsiologiya_haosa (дата звер-
нення 03.03.2018). – Назва з екрана. 7. Перкінсон Д. Исповедь экономического убийцы. 
URL: http://lifeinbooks.net/chto-pochitat/ispoved-ekonomicheskogo-ubiytsyi-dzhon-perkins/ 
(дата звернення 03.03.2018). – Назва з екрана. 8. Клаус В. та Вайс Г. Черная книга кор-
пораций. URL: https://royallib.com/read/verner_klaus/chernaya_kniga_korporatsiy.html#0 / 
(дата звернення 03.03.2018). – Назва з екрана.



70 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 29

Boginich O. L. Civil society in Ukraine after the revolution of Dignity: lessons and 
prospects

Cause “Maidan” in Ukraine in late 2013, was the system dysfunct its political, legal, 
economic spheres. All of the above areas of activity of the political and economic class were 
subordinated to the purpose of profit in an illegitimate way: the political class is, by obtaining 
corrupt rents, economic – for the monopolization of the main economic areas of production 
and marketing. The losers were the vast majority of the population of Ukraine, which under the 
pressure of these factors decided on the actual rebellion against the existing order. 

‘First the slogan “Maidan” was political demands aimed at the reformation of the 
government, later joined national. In other words, social protest grew into a national that 
carried certain risks deepening the confrontation.

Civil society in Ukraine before and after the revolution of Dignity was held a certain way 
– from social protests to the national painted. And the degree of the latter tends to its increase, 
especially in the light of events in the East of Ukraine. With regard to the social protests that 
have a political and economic component, the latter have not found their logical resolution. 
So, the tasks that were put before the public, remained unfulfilled. 

Continues to be high levels of corruption, and at the highest levels of government, 
law enforcement system, despite the presence of new anti-corruption bodies, for the same 
reason proved ineffective, reform of the judiciary is held on the old methodological basis 
of legal positivism, where the number of scientists as the main adherents of the rule of law 
was artificially limited by applicable law. To these shortcomings of the functioning of the 
government, law enforcement system, despite the presence of new anti-corruption bodies, for 
the same reason proved ineffective, reform of the judiciary is held on the old methodological 
basis of legal positivism, where the number of scientists as the main adherents of the rule of 
law was artificially limited by applicable law. To these shortcomings of the functioning of the 
political and legal systems have added to the failure of the economic policies that have led to 
critical decline in living standards of the majority of citizens of Ukraine, reforms of the pension 
system and health care put on the brink of survival, the elderly, the youth of Ukraine has begun 
to travel abroad, how to study, and for the purpose of employment, losing hope for a positive 
Outlook at home. Similar processes are characteristic of middle-aged people who were always 
looking for a better life abroad, but now this trend with the acquisition of Ukraine’s so-called 
“besso” rapidly increased.

The reasons for this shameful state are the lack of systemic changes in the first place, the 
political system of Ukraine. Power was uncontrolled for more than a quarter of a century, and 
remains in this state until this time. If the first years of independence were characterized by the 
absence of civil society after the Orange revolution and the revolution of Dignity, the first have 
already announced their presence. But, unfortunately, the conclusions from the defeats it did 
not. Civil society continues to hope for “good”, “fair”, “smart” a king who after a popular 
uprising starts to deliver on its promises. However, in the case of the latter it is impossible 
to change (dismiss) – there are no appropriate legal mechanisms. This political and legal 
nonsense is specifically incorporated into the legal system of the country. As you know, before 
this time adopted the law on impeachment of the President, there are no legal mechanisms of 
accountability of MPs to their constituents and they are forced to passively watch as within 5 
years of their rights massively violated on the part of the representative bodies. Question: who 
benefits from it - obviously rhetorical.

Thus, it is clear that democracy without feedback, the lack of permanent control over the 
actions of the government by civil society turns into its fiction, which allows corrupt politicians 
to collect the rent, using the affiliation to power.

Key words: сivil society, state, democracy, human rights, social anomie, the state lan-
guage, control.
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МОВА ВОРОЖНЕЧІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ 

У статті розглядаються проблеми однозначного визначення поняття «мова во-
рожнечі» (hate speech), яке є доволі новим у правовому дискурсі. Вивчаючи критерії 
розпізнавання цього явища, наголошується на існуючій дилемі його ідентифікації, яка 
полягає у тому, що одні вважають законодавче закріплення «hate speech» порушенням 
свободи слова, а інші – захистом людини від проявів ворожнечі та дискримінації. З ог-
ляду на це аналізується міжнародне та українське законодавство. 

Ключові слова: мова ворожнечі, національна безпека, образа, рівність, свобода сло-
ва, цінності.

Львова Е. Л. Язык вражды: теоретико-правовой анализ понятия
В статье рассматриваются проблемы однозначного определения понятия «язык 

вражды» (hate speech), которое является достаточно новым в правовом дискурсе. Изу-
чая критерии распознавания этого явления, отмечается существующая проблема его 
идентификации, которая заключается в том, что одни считают законодательное за-
крепление «hate speech» нарушением свободы слова, а другие – защитой человека от 
проявлений вражды и дискриминации. В связи с этим анализируется международное и 
украинское законодательство.

Ключевые слова: язык вражды, национальная безопасность, оскорбление, равен-
ство, свобода слова, ценности.

Lvova O. L. Hate speech: Theoretical and legal analysis of the concept
The article deals with the problems of unambiguous definition of the concept of «hate 

speech», which is quite new in legal discourse. Studying the criteria for recognizing this 
phenomenon, there is an existing problem of its identification, which consists in the fact that 
some consider the legislative consolidation of «hate speech» as a violation of freedom of speech, 
and others - the protection of a person from manifestations of hostility and discrimination. In 
this connection, international and Ukrainian legislation is analyzed.

Key words: hate speech, national security, insult, equality, freedom of speech, values.

Сьогодні термін «мова ворожнечі» є терміном, вживаним, як правило, у 
сфері журналістики. Поза тим у міжнародному законодавстві дане поняття 
знаходиться у площині правового регулювання. Оскільки європейський курс 
держави передбачає узгодження норм національного законодавства з нормами 
європейського, то, відповідно, актуальним постає питання вивчення цього і по-
няття, і явища в контексті українського правотворення.

В українській правничій науці таке явище, як «мова ворожнечі» (hate speech, 
мова ненависті) лише останнім часом стає об’єктом наукових розвідок таких 
учених, як С. Лихова, Г. Рибальченко, М. Медведєва та ін., і досліджується, 
як правило, у міжнародно-правовому аспекті чи через призму кримінального 
покарання за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, на-
ціональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими озна-
ками. Найважливіші аспекти досліджуваної проблеми зайняли належне місце 
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в царині журналістики та засобів масової інформації, що висвітлено у публіка-
ціях Р. Кухарчука, В. Савончака та ін.

Потреба у філологічному зрізі змісту поняття «мови ворожнечі» виявляєть-
ся з огляду на те, що даний термін відсутній в енциклопедичній літературі, хоча 
існують тлумачення окремих складових даного словосполучення (О. Кочмар, 
К. Сєдов та ін.).  

З огляду на це метою статті є теоретико-правовий аналіз змісту поняття 
«мова ворожнечі» та критеріїв розпізнавання цього явища, а також його місця 
у правовому полі.

Оскільки тлумачні словники не надають роз’яснення досліджуваного по-
няття, ми з’ясуємо значення окремих його складових, зокрема поняття «мова», 
«ворожнеча» та ін.

Мова – це частина соціальної пам’яті, сукупність значень, що становлять 
орієнтовну основу діяльності, вона дає можливість передавати певні світогляд-
ні настанови та соціальні настрої з покоління в покоління. 

З позиції філософії мова поряд із культурою та релігією виступає найваж-
ливішою передумовою абсолютної моральності як підстави природного права. 
Поява ж позитивного права як формально визначених, графічно та текстуально 
оформлених приписів нерозривно пов’язана з виникненням слова. Право не 
може виникнути без слова. З появою абетки з’явилася можливість виражати 
слово, за допомогою якого стало реальним висловлення думки. Завдяки мові 
природне право, як об’єкт ідеальний, набуло матеріальної форми1.

Новий словник української мови визначає мову як здатність людини гово-
рити, висловлювати свої думки, сукупність довільно відтворюваних загаль-
ноприйнятих у межах даного суспільства звукових знаків для об’єктивно іс-
нуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування у 
процесі вираження думок2.

Терміну «мова ворожнечі» за змістом кореспондує таке синонімічне понят-
тя, як ксенофобія, що має місце в тлумачних словниках і визначається як «не-
нависть до чого-небудь, кого-небудь незнайомого, чужого. Ворожість або страх 
по відношенню до іноземців»3. 

Зокрема, у стилістичному словнику існує визначення терміна «мовна агре-
сія», під якою розуміють використання мовних засобів для виразу неприязні, 
ворожості, манери мови, що ображає чиїсь честь та гідність4.

З огляду на ці визначення цілком очевидно, що мова, яка є способом виразу 
світоглядних настанов, соціальних настроїв, моралі тощо, відповідно до свого 
змісту може мати відповідне емоційне забарвлення, що надаватиме їй відповід-
них характеристик. Отже, термін «мова ворожнечі» має негативно-емоційний 
характер, який загострюється поняттями «ворожнеча» та «ненависть».

Ворожнеча – відносини і дії між ким-небудь, пройняті ненавистю, недобро-
зичливістю, ворогування5.

Ненависть – почуття великої неприхильності, ворожості до кого-, чого-не-
будь, нелюбов, ворожість, ворожнеча, ненависть6.

Тобто, виходячи із філологічного тлумачення наведених слів, можна кон-
статувати, що таке їх сполучення, як «мова ненависті» (чи «мова ворожнечі») 
за своїм змістом виражає дію, яка полягає у висловлюванні думок, які пройняті 
ненавистю, недоброзичливістю, ворожістю до кого-небудь чи чого-небудь, що 
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сприяє формуванню негативних світоглядних настанов та соціальних настроїв 
тощо. Тобто має негативні наслідки для суспільства (окремої особи чи групи 
осіб)

Інтернет-портали в сфері протидії расизму, ксенофобії та нетерпимості в 
Україні зазначають, що «мова ворожнечі» (hate speech) у широкому розумінні – 
це будь-яке самовираження з елементами заперечення принципу рівності всіх 
людей у здійсненні їх права. Мова ворожнечі описує, ієрархічно зіставляє різ-
номанітні групи людей та оцінює особисті якості конкретних осіб на підставі 
їх належності до тієї або іншої групи7.

У законодавстві зазначене може займати місце, очевидно, з огляду на вну-
трішню особливість права, його «емоційну» складову, яка виявляється в ха-
рактері заборонених виразів, а також щодо характеру шкоди, яка виправдовує 
таку заборону. Також однією з особливостей законодавчого визначення і регу-
лювання «мови ворожнечі» є труднощі у доказуванні причинно-наслідкового 
зв’язку між пропагандою ненависті і спричиненою шкодою. Тому тлумачення 
і здійснення права бути вільним від шкоди, спричиненої мовою ненависті, ви-
магає здійснення тонкого балансу між правами на рівність і свободу тих, хто 
говорить, і тих, хто слухає8. 

В яких саме діях, на підставі чого і стосовно кого може виражатися мова 
ворожнечі? 

У літературі відмічають, що «мова ворожнечі» може бути: 
– продуктом як консервативного, так і революційно-утопічного світогляду; 
– маніфестацією ксенофобії або ж авторитаризму чи садизму загалом; 
– елементом наукової картини світу, істиною підручників, уявленням здоро-

вого глузду (анкети етнографічного опитування, поради політтехнолога); 
– елементом національного чи міжнародного законодавства та інших норм 

будь-якого рівня (внутрішні інструкції правоохоронців, розпорядження ректо-
рів); 

– конкретизована в термінах рас, народів, біологічної спорідненості та 
каст; країни походження або наявності громадянства; релігій та переконань; 
мов, культур і цивілізацій; стану здоров’я, віку, статі та гендерної ідентичності; 
сексуальної орієнтації; соціального становища, професії і способів заробітку; 
інтелекту, темпераменту, особливостей поведінки, зовнішнього вигляду та сма-
ків. 

В. Савончак, виходячи із зазначеного аналізу та керуючись численними ви-
значеннями «мови ворожнечі», формулює одне узагальнене поняття, яке опи-
сує це явище як «спосіб мовного конструювання моделей і практик соціальної 
нерівності». Таке визначення, на його переконання, відрізняється тим, що не 
передбачає обов’язкового заперечення рівності людей у правах у конкретному 
висловлюванні9. 

Анн Вебер пише, що встановлення фактів, які можна кваліфікувати як 
«мову ненависті», ускладняється тим, що висловлювання подібного типу не 
обов’язково містять вислови, що виражають «ненависть» або емоції. «Мова не-
нависті» може бути замаскована у висловлюваннях, які здаються, на перший 
погляд, раціональними та слушними. З іншого боку, аналізуючи відповідну 
літературу і принципи, присутні у прецедентному праві Європейського суду 
та інших органів, можна зустріти параметри для знаходження різниці між ви-
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словлюваннями, які хоч і є образливими за своєю природою, однак захищені 
правом на свободу вираження поглядів, та висловлюваннями, на які цей захист 
не поширюються10.

Отже, хоча єдиного визначення терміна «мова ненависті» в міжнародному 
законодавстві не існує, однак низка міжнародних правових документів визна-
чає критерії розпізнавання «hate speech».

Це, зокрема, Конвенція про захист національних меншин; Додатковий 
протокол до Конвенції про кіберзлочинність, присвячений протидії расизму 
і ксенофобії в Інтернеті; Рекомендація Ради Європи щодо «мови ненависті» 
№ 97 (20) та ін. Так, у додатку до Рекомендації № R (97) 20 Комітету Міністрів 
Ради Європи державам-учасницям з питань «розпалювання ненависті» від 30 
жовтня 1991 р. визначаються принципи їх застосування до випадків прояву 
розпалювання ненависті. З метою застосування зазначених принципів термін 
«розпалювання ненависті» трактується як поняття, що покриває всі форми са-
мовираження, які включають поширення, провокування, стимулювання або 
виправдання расової ненависті, ксенофобії, антисемітизму або інших видів не-
нависті на основі нетерпимості, включаючи нетерпимість у вигляді агресивно-
го націоналізму або етноцентризму, дискримінації та ворожості щодо меншин, 
мігрантів та осіб з емігрантським корінням»11. 

У цьому сенсі поняття «мова ненависті» поширюється на всі висловлюван-
ня, спрямовані проти особи або групи осіб. Водночас існує думка, що під кате-
горію «hate speech» має підпадати не лише агресивна лексика, що закликає до 
дискримінації чи принижує, а й така, що створює негативні стереотипи щодо 
певних соціальних груп населення12.

Незважаючи на відсутність точного визначення терміна «мова ворожне-
чі», міжнародним правом захищаються люди, проти яких використовується 
дана термінологія. Так, Рада Європи ухвалила договори, серед яких, зокрема, 
Європейська соціальна хартія та Рамкова конвенція про захист національних 
меншин. Ними охоплюються питання захисту від усіх форм дискримінації, та-
ких, як вияви нетерпимості до людей з відмінним кольором шкіри, раси чи 
релігії. Не менш вагоме значення відіграє Додатковий протокол до Конвенції 
про кіберзлочинність, який набрав чинності у 2006 р. Він стосується питання 
переслідування расистської та ксенофобської діяльності в комп’ютерних мере-
жах. Усі держави, які підтримали даний документ, мають вживати відповідних 
заходів законодавчого характеру. Водночас потрібно проводити межу між сво-
бодою вираження поглядів, мовою ворожнечі та правом на недискримінацію13.

У даному ракурсі слід звернути увагу на існуючу дихотомію між США і Єв-
ропою з приводу регулювання мови, яка випливає з незгоди стосовно основних 
прав. Так, тоді як Сполучені Штати, зокрема їх Верховний суд, розглядають 
свободу слова майже в абсолютному розумінні, європейські країни і міжна-
родне співтовариство прагнуть просувати такі цінності, як гідність і рівність 
вище за інші права. В даний час Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, 
Італія, Швеція, Швейцарія та Сполучене Королівство, зокрема, мають закони 
про мову ненависті в тій чи іншій формі. 

Із цих законів випливають дві відмінні риси європейського підходу. По-пер-
ше, європейські правила і суди використовують заснований на цінностях підхід 
до мови, балансуючи такі принципи, як гідність і рівність з правом виразу лю-
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дини. Коли ці два принципи перетинаються, визнані цінності мають пріоритет 
перед промовою. Хоча всі країни гарантують свободу вираження, вони також 
визнають верховенство індивідуальної гідності і рівності. По-друге, європей-
ські уряди беруть на себе відповідальність за реалізацію цих цінностей. Тому 
держава не лише зобов’язана уникати порушення законних прав, а й має захи-
щати певні цінності від порушень14. 

Зазначене, по суті, вказує на існуючі обмеження щодо свободи слова. У кон-
тексті цього слід звернути увагу на положення ст. 19 Загальної декларації прав 
людини про право на свободу переконань та свободу їх вираження. Водночас 
ст. 29 даної Декларації проголошує, що при здійсненні своїх прав і свобод кож-
на людина може бути піддана таким обмеженням, які встановлені законом ви-
ключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших 
і задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального 
добробуту в демократичному суспільстві15.

Дослідники звертають увагу на те, що декілька прав, які однаковою мірою 
захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, 
можуть у даному випадку конкурувати одне з одним. Так, право на свободу 
вираження поглядів може бути обмеженим правом на свободу думки, совісті та 
релігії. Розглядаючи справи про нападки на релігійні вірування, Європейський 
суд з прав людини підкреслив, що дане питання пов’язане «з встановленням 
балансу між конфліктуючими інтересами, які викликані здійсненням двох ос-
новних свобод: з одного боку, правом заявника повідомити суспільству свої 
погляди щодо певної релігійної доктрини, з другого – правом інших осіб на 
повагу до їхньої свободи думки, совісті та релігії». За певних обставин свобода 
вираження поглядів може також загрожувати праву на повагу до приватного 
життя. І, нарешті, існує ризик виникнення конфлікту між свободою виражен-
ня поглядів і забороною всіх форм дискримінації у випадках, коли здійснення 
цієї свободи спричиняє розпалювання ненависті в суспільстві і набуває ознак 
«мови ненависті»16.

Право на свободу вираження поглядів передбачає свободу дотримання сво-
їх поглядів, одержання і передавання інформації та ідеї без втручання органів 
державної влади і незалежно від кордонів. Водночас здійснення цих свобод 
може підлягати таким умовам, обмеженням або санкціям, які встановлені за-
коном і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної 
безпеки17.

З огляду на такий суттєвий аспект, як національна безпека, слід звернути 
увагу на положення ст. 1 Закону України «Про основи національної безпеки»18, 
відповідно до якої національна безпека визначається як «захищеність життє-
во важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої 
забезпечуються сталий розвиток суспільства» тощо. А під національними ін-
тересами розуміються «життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні 
цінності Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в 
Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує 
державний суверенітет України та її прогресивний розвиток» і т. п.  

З огляду на дані законоположення стають очевидними, на нашу думку, деякі 
критерії розмежування здійснення права на свободу слова від такого явища, як 
«мова ненависті». Зокрема, не можна вважати «мовою ворожнечі» коректні, 
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справедливі висловлювання, які сприяють виявленню і попередженню нега-
тивних чи протиправних тенденцій у суспільному житті. Протилежними є такі 
висловлювання, які суперечать національним інтересам чи загрожують націо-
нальній безпеці.

Дана мета захисту національних інтересів убачається у змісті терміна «роз-
палювання ненависті», що є синонімічним досліджуваному нами поняттю 
«мова ненависті». Зокрема, покарання за вказане діяння передбачено у ст. 161 
Кримінального кодексу України «Порушення рівноправності громадян залеж-
но від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності 
та за іншими ознаками»19. 

У міжнародній літературі розглядаються правила «мови ворожнечі» відпо-
відно до міжнародного права, серед яких вказують на такі три ключових аспек-
ти, як наміри, підбурювання та заборонені результати (насильство, дискримі-
нація, злочин та ін.)20.

У контексті вказаного постає питання, чи може критика форм ризикованої 
чи аморальної поведінки (наприклад, проституції, наркоманії, гомосексуаліз-
му, засудження радикального ісламу тощо) тлумачитися як «мова ворожнечі»? 

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» 
прояви обмеження свободи слова та доступу до публічної інформації, поши-
рення засобами масової інформації культу насильства, жорстокості та порно-
графії на сучасному етапі є основними реальними та потенційними загрозами 
національній безпеці України в інформаційній сфері.

Водночас європейський досвід свідчить, що критичні висловлювання щодо 
зазначеного можуть класифікуватися як «мова ворожнечі» і санкції можуть 
бути різними – від звільнення з роботи до кримінальної відповідальності, що 
свідчить про загрозу основоположним правам і свободам людини і громадяни-
на21.

На думку деяких експертів, принципово важливо розрізняти, що мова во-
рожнечі – це не тільки те, що являє собою склад злочину за ст. 161 Кримі-
нального кодексу. Насправді, це поняття набагато ширше, ніж те, що в кодексі 
мається на увазі під розпалюванням міжнаціональної або міжрелігійної ворож-
нечі. Мовою ворожнечі прийнято вважати будь-який некоректний вислів сто-
совно якоїсь групи22. 

Однак законодавчо мають визначатися критерії так званої коректності чи 
ворожості, які б розмежовували словесні висловлювання як об’єктивну оцінку 
існуючих явищ у суспільстві, що є свободою слова, та висловлювання як прояв 
ненависті чи ворожнечі, що принижує гідність людини (чи групи осіб). В ос-
танньому випадку «мовою ненависті» можна вважати звичайну образу.

Образою згідно зі ст. 126 Кримінального кодексу УРСР 1960 р., що втратив 
чинність, вважалося приниження честі і гідності особи, виражене в непристой-
ній формі23. 

Аналогічне визначення «образи» міститься в енциклопедичній літературі. 
Зокрема, визначається, що це також вживання інвективної (різкої, лайливої) 
лексики, застосування непристойних жестів, міміки тощо. Образа може відпо-
відати або не відповідати дійсності24. 

Існує думка про віднесення образи до оціночних суджень. З приводу цього 
Європейський суд з прав людини, вирішуючи справи щодо оціночних суджень, 
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які містять образу, звертає увагу на співвідношення тих фактів, які спричинили 
грубе й образливе висловлювання, та «жорсткості» самого висловлювання25. 

Отже, можна припустити, що скасоване кримінальне покарання за образу 
та наклеп сьогодні можуть повернути під таким поняттям, як «мова ворожне-
чі», і встановити певні обмеження для свободи слова в Україні.

Зокрема, народний депутат Євгеній Мураєв 19 серпня 2016 р. вніс до Вер-
ховної Ради законопроект № 5034 «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України (щодо уточнення відпові-
дальності за вчинення злочинів проти волі, честі та гідності особи)»26. Цей до-
кумент пропонував доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями 
1511 та 1512, що мали на меті встановити кримінальну відповідальність за на-
клеп та образу відповідно.

Отже, мова ворожнечі – поняття оціночне, оскільки в міжнародному пра-
ві не існує загальноприйнятої концепції щодо цього. Критерії для визначення 
мови ворожнечі також є доволі суперечливими тому, що міжнародні та регіо-
нальні документи передбачають різні стандарти. 

На сьогодні українське законодавство сформувало такі ознаки «мови во-
рожнечі», які диференціюються в Законі України «Про інформацію», як скла-
дову «неприпустимості зловживання правом на інформацію»: заклики до по-
валення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України; 
пропаганда війни, насильства, жорстокості; заклики до розпалювання міжет-
нічної, расової та релігійної ворожнечі; заклики до вчинення терористичних 
актів. Положення Закону України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні» додають до наведених ще один пункт: заклики до пропаган-
ди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітар-
них режимів та їхньої символіки27.

Оскільки термін «мова ворожнечі» не має єдиного, загальноприйнятого ро-
зуміння та критеріїв визначення такого характеру мови, що визначало б потре-
бу у правому захисті, то при постановці даної проблеми в українському законо-
давстві необхідно, на наше переконання, виходити із охоронної функції права. 

Право не тільки охороняє загальнопозитивні, фундаментальні суспільні 
відносини, а й спрямоване на подолання сторонніх конкретному суспільству 
відносин. Домінантним спрямуванням охоронної функції слід вважати не 
стільки викорінення небажаних явищ, скільки саме охорону тих відносин, які 
такої охорони потребують. Саме охороняючи такі відносини, право природньо 
попереджає, карає дії, що порушують умови нормального розвитку і супере-
чать інтересам суспільства, держави та громадян28. 

Виходячи з такого тлумачення охоронної мети права, очевидно, що воно 
покликане захищати не лише інтереси найслабкіших чи найменш чисельних 
груп суб’єктів права, а функціонувати в інтересах усього суспільства.

Тому, говорячи про потребу законодавчого формулювання поняття «мова 
ворожнечі», яке у праві іноземних законодавств, як правило, межує з розумін-
ням дискримінації, слід визнати, що дана проблема ще потребує ретельного 
вивчення й наукового правового обґрунтування у контексті саме української 
правової традиції та культури.
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Lvova O. L. Hate speech: Theoretical and legal analysis of the concept.
The article deals with the problems of unambiguous definition of the concept of “hate 

speech”, which is quite new in legal discourse. Studying the criteria for recognizing this phe-
nomenon, there is an existing problem of its identification, which consists in the fact that some 
consider the legislative consolidation of “hate speech” as a violation of freedom of speech, 
and others – the protection of a person from manifestations of hostility and discrimination. In 
this connection, international and Ukrainian legislation is analyzed.

It is emphasized that the term “hate speech” in terms of content is such synonymous 
concept as xenophobia, which is defined as “hatred of something, someone stranger, someone 
else. “Based on the philological interpretation of “hate speech” it is determined that this 
concept in its content expresses the effect of expressing thoughts that are imbued with hatred, 
hostility, hostility to someone or something that promotes the formation of negative ideological 
ideas and social sentiment etc. That is, it has negative consequences for a society (an individual 
or a group of people).

Attention is paid to establishing facts that can be classified as “hate speech”. It is noted 
that this is complicated by the fact that such statements do not necessarily express “hatred” or 
emotions. In the case law of the European Court of Justice and other bodies, there are options 
to find the difference between statements that are at least offensive in nature, but are protected 
by the right to freedom of expression, and statements that this protection does not apply.

In the Council of Europe’s Recommendation on Hate speech No. 97 (20), “hate speech” 
is defined as all kinds of expressions that spread racial hatred, xenophobia, anti-Semitism and 
other forms of hatred caused by intolerance, including in the form of aggressive nationalism 
and ethnocentrism, discrimination against minorities and hostile attitudes towards them, as 
well as immigrants.

The right to freedom of expression includes the freedom to observe its views, to receive 
and impart information and ideas without interference by public authorities and regardless of 
frontiers. At the same time, the exercise of these freedoms may be subject to such conditions, 
restrictions or sanctions, which are established by law and are necessary in a democratic 
society in the interests of national security.

Given these rules, it becomes obvious, in our opinion, that “hate speech”, correct, fair 
statements that contribute to the detection and prevention of negative or illegal tendencies 
in public life can not be considered. The oppositions are statements that contradict national 
interests or threaten national security. This goal of protecting national interests is observed 
in the content of the term “incitement to hatred”, which is synonymous with the term “hate 
speech” which we are investigating. In particular, punishment for the specified act is provided 
for in Article 161 of the Criminal Code of Ukraine. “Violation of equality of citizens depending 
on their race, nationality, religious beliefs, disability and other grounds”.

Consequently, the language of hostility is a notion of value, since in international law there 
is no generally accepted concept in this regard. To date, Ukrainian legislation has formed 
the following signs of “hate speech”, which are differentiated in the Laws of Ukraine “On 
Information” On printed mass media (press) in Ukraine”.

Key words: hate speech, national security, insult, equality, freedom of speech, values.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ІНТЕРПРЕТАЦІЮ  
ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА КУЛЬТУРА»

У статті проаналізовано сучасні підходи щодо інтерпретації поняття «правова 
культура», які розкривають його залежно від обраних концептуальних основ її розумін-
ня, зокрема, правова культура розглядається: як сукупність правових явищ, що існують 
у суспільстві; відповідно до суб’єктів; правові культури ототожнюються з правовими 
системами і сім’ями країн і народів; як правова спадщина.

Ключові слова: правова культура, суб’єкти правової культури, правова система, 
правова сім’я, правова спадщина.

Макаренко Л. О. К вопросу об интерпретации понятия «правовая культура»
В статье проанализированы современные подходы к интерпретации понятия 

«правовая культура», которые раскрывают его в зависимости от избранных концеп-
туальных основ ее понимания, в частности, правовая культура рассматривается: как 
совокупность правовых явлений, которые существуют в обществе; в соответствии с 
субъектами; правовые культуры отождествляются с правовыми системами и семьями 
стран и народов; как правовое наследие.

Ключевые слова: правовая культура, субъекты правовой культуры, правовая систе-
ма, правовая семья, правовое наследие.

Makarenko L. О. To the question about interpretation of concept “legal culture”
In the article modern approaches are analysed in relation to interpretation concepts “le-

gal culture”, that exposed him depending on select conceptual bases of her understanding, in 
particular, a legal culture is examined: as totality of the legal phenomena that exist in society; 
in accordance with subjects; legal cultures equate with the legal systems and families of coun-
tries and people; as a legal inheritance.

Key words: legal culture, subjects of legal culture, legal system, legal family, legal inher-
itance. 

Як відомо, органічною складовою загальної культури суспільства є правова 
культура. Що являє собою таке поняття, як правова культура? Безумовно, по-
няття це – надзвичайно широке, складне, багатоаспектне. Кожна з його складо-
вих може бути предметом спеціального дослідження. Юридичній науці відомі 
різні підходи до визначення поняття, властивостей та ознак правової культури. 

Цілком очевидно, що правова культура – явище соціальне та історичне. За-
кономірністю розвитку правової культури є те, що вона завжди є «зліпком» 
певної історичної епохи. 

Вагомий внесок у дослідження різноманітних аспектів правової культури 
зробили відомі українські та російські вчені: С. Алексєєв, В. Бабкін, В. Голов-
ченко, О. Данильян, Г. Клімова, М. Козюбра, А. Колодій, О. Костенко, О. Лит-
винов, О. Лукашова, С. Максимов, О. Менюк, Є. Назаренко, Ю. Оборотов, 
Н. Оніщенко, М. Панов, П. Рабінович, В. Сальніков, В. Співак, Ю. Шемшучен-
ко, I. Яковюк та ін. 



РОЗДІЛ 1 • Проблеми теорії держави і права  81
Дійсно, дослідження, що здійснені різними авторами щодо проблематики 

правової культури, становлять чимале надбання в правовій сфері та відзнача-
ються розмаїтістю наукового пошуку. 

Нині термін «правова культура» широко використовують вчені, законодав-
ці, політичні діячі, пересічні громадяни. Однак у суспільстві не існує єдиного 
розуміння цього феномена. Плюралізм думок не лише не сприяє розв’язанню 
проблеми, а й вносить до певної міри плутанину в юридичну науку, спричиня-
ючи проблеми як наукового, так і практичного характеру.

Багатоаспектний підхід до визначення поняття «правова культура» є над-
звичайно важливим. Сьогодні, стверджував В. Селіванов, необхідним є пе-
реосмислення традиційної (для радянської юридичної науки і практики) 
державоцентристської правової ідеології (людина для держави), її зміну на лю-
диноцілеспрямовану (держава для людини), інтенсивне розроблення новітніх 
ідей праворозуміння, сучасних проблем методології й теорії пізнання право-
вої дійсності. Це пов’язано безпосередньо із складним процесом формування 
нового гуманітарного суспільного світогляду й сучасної правосвідомості, де 
елементи вітчизняного права мають становити органічну складову демокра-
тичної правової культури, яка має змінити правову культуру, «успадковану» від 
колишнього радянського державного устрою, політичного режиму і правового 
порядку, спрямованих на захист інтересів держави1. 

У 1960–1970-х роках існував двосторонній підхід до розуміння правової 
культури, а саме: відповідно до ідейно-правового стану суспільства на певному 
етапі його розвитку2; з точки зору з’ясування сукупності таких компонентів, як 
розуміння права, вміння застосовувати закон та поважати його3. У наведених 
визначеннях поняття правової культури простежується те, що вони ґрунтува-
лися на марксистсько-ленінській ідеології і виходили з принципів партійності, 
класовості та тлумачення права як волі панівного класу. Таким чином, спосте-
рігається крайня ідеологізація правової культури4. 

У 1980–1990-х роках увагу вчених привернула розробка методологічної 
складової зазначеного поняття. Зокрема, комплексному дослідженню феноме-
на «правова культура» були присвячені праці В. Сальнікова, в яких правова 
культура розглядається з двох позицій: по перше, як характеристика рівня роз-
витку правових явищ на певному етапі розвитку суспільства (правова культура 
суспільства); по-друге, як якісна характеристика сприйняття права і правової 
поведінки окремої особистості (правова культура особистості)5.

У 2000-х роках увага вчених зосереджувалася на розробці проблематики 
правової культури – на теоретичному і прикладному напрямах, пов’язаних з 
нормотворчістю. У першому випадку досліджуються проблеми, пов’язані з 
осмисленням залежностей, що виникають між змістом правових положень і 
цінностями цивілізації (політичними, моральними, естетичними тощо). У дру-
гому – йдеться, як правило, про те, як саме конкретні законодавчі норми, визна-
чаючи поведінку індивіда в суспільстві, забезпечують дотримання і реалізацію 
природних прав людини. 

Особливість сучасних підходів до розуміння правової культури передусім 
виражається в інтегрованості точок зору дослідників, у прагненні не описати 
правове явище, а розкрити його сутність у взаємозв’язку з іншими галузями 
наукових знань. 
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Так, на думку Ю. Шемшученка, правова культура є необхідною умовою 
розвитку інтелектуального, духовного потенціалу народу, утвердження ціліс-
ної системи світоглядно-ціннісних орієнтацій, передусім сучасного юридично-
го світогляду, правових ідеалів, сучасного праворозуміння. Право і культура є 
взаємопов’язаними, взаємодіючими категоріями, оскільки право є елементом 
культури суспільства, його соціальною цінністю6. 

З точки зору Є. Назаренко, правова культура являє собою сукупність до-
сягнень суспільства у сфері регулювання суспільних відносин, що забезпечує 
верховенство права в суспільному житті, тобто панування правових принципів 
справедливості й гуманізму, захист прав і свобод людини, її честі та гідності, 
реальне забезпечення місця людини як найвищої соціальної цінності7. 

Поряд з тим Р. Сербин поняття правової культури визначає як категорію фі-
лософії права, яка характеризує зумовлене природним правом, всім соціальним, 
духовним, політичним, економічним ладом правове життя людини й людства, 
що полягає у досягнутому рівні розвитку правової діяльності, правосвідомості 
та загалом у рівні правового розвитку суб’єктів (людини, різних груп, всього 
населення, людства взагалі), і забезпечує верховенство права в суспільному 
житті, дієвість гуманістичних принципів справедливості, свободи й гуманізму, 
людини як найбільшої соціальної цінності, захист її честі й гідності, а також 
гарантованість державою, міжнародними інституціями захисту прав і свобод, 
загальнолюдських цінностей8.

Доречно навести думку С. Максимова, який стверджує, що правова куль-
тура є інтегральною характеристикою розвитку правової системи. Важливий 
показник правової культури – рівень розвитку правової діяльності, що склада-
ється з теоретичної продуктивної (діяльність учених юристів) і репродуктивної 
(юридична освіта у всіх її видах і установах), а також практичної – правотвор-
чої і правореалізувальної, у тому числі правозастосовної діяльності9. 

«… Правнича культура – це ідеї, цінності, очікування і ставлення до права і 
юридичних інститутів, яких дотримується певне суспільство або певна частина 
суспільства»10. Упродовж тривалого часу, зазначає С. Головатий, саме таке ро-
зуміння цього поняття підтверджувало свою корисність. І саме тому «правнича 
культура» сприймається як ключ до усвідомлення судових рішень узагалі, бо 
саме вона становить дух того, що потім іменується як «право», де відсутня 
ідеологія11.

Отже, враховуючи зазначені та існуючі в юридичній науці інтерпретації 
правової культури, спробуємо визначити сучасні підходи до її розуміння. 

Правова культура розглядається як сукупність правових явищ, що існують 
у суспільстві. Правова культура будь-якого суспільства включає законодавство 
(юридичні приписи), юридичні установи, юридичну практику (як діяльність 
офіційних державних органів, так і правову поведінку громадян, їх організа-
цій), правову свідомість. Отже, проявами зазначеного феномену є інституціо-
нальні, поведінкові, інтелектуальні12. 

Правова культура розглядається відповідно до суб’єктів. Правова культура 
внутрішньо динамічна, розвивається і вдосконалюється за власною логікою, за 
своїми внутрішніми законами завдяки її носіям (суб’єктам), які, створюючи, 
розвиваючи і зберігаючи правові надбання, самі перебувають під їхнім впли-
вом13.
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Т. Бачинський, керуючись оціночно-позитивним критерієм, пропонує для 

обговорення таку дефініцію: правова культура – це сукупність таких елементів 
державно-юридичної (правової) системи, які, відповідаючи принципам при-
родного права, є корисними (цінними) для існування і розвитку індивідів, їх 
груп, об’єднань та зрештою усього суспільства14.

Правову культуру суспільства і правову культуру особи, зазначає О. Скакун, 
не можна розглядати окремо одну від одної, адже вони справляють взаємовплив 
та взаємодоповнення одна на другу. Правова культура суспільства – це система 
правових цінностей (форм, норм, принципів і інститутів), накопичених і таких, 
що постійно розвиваються юридичною наукою, освітою і практикою з метою 
забезпечення якісного стану правового життя особи і суспільства15. Правова 
культура особи – це усвідомлення конкретною людиною наявної системи пра-
ва і правових знань узагалі та правомірне дотримання їх у своєму житті. Вона 
характеризує певний рівень знання права членами суспільства, їх поважливе 
ставлення до права, престижність права в суспільстві, стан правової свідомості 
учасників суспільного життя16. 

Між правовою культурою суспільства і правовою культурою особи є пра-
вова культура певної соціальної групи індивідів (наприклад, молоді або пенсіо-
нерів), під якою слід розуміти одну із форм правової культури, що виділяється 
своїми особливими характеристиками: соціально-демографічними, регіональ-
ними, професійними, соціально-майновими, конфесійними тощо.

Правові культури ототожнюються з правовими системами і сім’ями країн 
і народів. На думку О. Краснокутського, правова культура визначається як окре-
ма категорія для позначення правової системи, що історично склалася, інститутів 
державно-організованого суспільства, які з нею корелюють, а також зумовлених 
їх діяльністю правових знань і мотивів, форм, способів і методів правової діяль-
ності, цінностей, оцінок, із необхідністю притаманних кожному народу, класу, 
нації, іншій соціальній групі, окремій особистості на певному етапі їх розвитку17. 

Говорячи про категорію «правова система», слід наголосити на її співвід-
ношенні з категорією «правова сім’я», що охоплює групи країн, об’єднаних 
спільністю правової традиції, джерел права, правових інститутів, які історич-
но склалися. Для з’ясування цього співвідношення достатньо звернутися до 
відомої праці Р. Давида, який зазначає, що хоча в сучасному світі існує безліч 
правових систем, вони можуть бути зведені в обмежену кількість сімей18. 

Оскільки правова культура є одним з визначальних чинників становлен-
ня і розвитку правових систем, які на підставі схожості у змісті права і зов-
нішніх формах його виразу, юридичної практики, правової ідеології прийня-
то об’єднувати у відповідні сім’ї (типи), можна виділити романо-германську, 
англо-американську, традиційно-релігійну (мусульманську, індуську, іудейську 
та ін.) типи правової культури. Як особливі типи в рамках даної класифікації 
можна виокремити також міжнародну правову культуру і правову культуру Єв-
ропейського Союзу19.

Різноманіття підходів щодо поняття і змісту правової культури породжує 
різні типології культур. Проте під типом культури можна розуміти сукупність 
тісно взаємозв’язаних рис, зразків, моделей, які мають певний набір кількісних 
і якісних характеристик, а також істотних ознак.
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Визначення та дослідження типів культур наштовхується на чималі трудно-
щі. Тип – це ідеальна абстрактна конструкція, яка в узагальненому вигляді ви-
ражає деякі суттєві («типові») риси культур, відволікаючись від їх специфічних 
особливостей. Проте кожна реальна культура унікальна, і віднести її до того чи 
іншого типу вдається лише з якимись спрощеннями та застереженнями. Кон-
кретні культури, що існували історично, лише приблизно відповідають тому чи 
іншому типу. Вони можуть відходити від його типових рис і включати в себе 
риси інших типів.

Характеристики, властиві культурам одного типу і відрізняють їх від іншого 
типу культур, можна виділяти по-різному. Взявши ті чи інші з них як критерій, 
культурологи будують різні типології. Існують варіанти типології культури, в 
основі яких лежать географічний принцип (локалізація в просторі), хроноло-
гічний принцип (локалізація у часі), особливості релігії, мови, економіки та 
ін. Одна з найважливіших проблем полягає у виборі основної типологічної 
одиниці, тобто вихідної форми культурних утворень, які поділяються на різні 
типи. За таку типологічну одиницю доцільно прийняти культуру як цілісну і 
автономну систему, що являє собою продукт історичного розвитку будь-якого 
народу – культуру етносу або нації. Тоді типи являтимуть собою класи або гру-
пи етнічних і національних культур (метакультури), а також різновиди куль-
турних форм всередині етнічних і національних культур (субкультури)20.

Тип правової культури певного суспільства зумовлений етнонаціональним 
розвитком тієї або іншої спільноти, її правовим менталітетом, особливостями 
культурно-історичної спадщини. Отже, правову культуру можна класифікувати 
за цивілізаційним та національним критеріями – правова культура «східного» 
та «західного» типу21. 

Отже, в основі культурно-історичного підходу до світової правової культу-
ри лежить ідея культурно-історичних типів, що дає підстави виділити стільки 
типів правових культур, скільки існувало в минулому та існує нині відповідних 
материнських культурно-історичних типів, материнських цивілізацій.

У межах будь-якої формації існують різні цивілізації; останні, розвиваю-
чись, переходять з однієї формації в іншу або зникають, або деякі з них зупиня-
ються у своєму розвитку, залишаючись у межах однієї формації. 

Кожен тип культури, на думку П. Сорокіна, має власну систему знань; фі-
лософію і світогляд; свою релігію і стандарти «святості»; власні уявлення про 
те, що правильно і неправильно; форму мистецтва і літератури; власну мораль; 
закони, норми поведінки; домінуючі форми соціальних відносин; економічну 
і політичну організацію; свій власний тип людської особистості з особливим 
менталітетом і поведінкою22 

Правова культура, наголошують українські вчені, будується на менталітеті 
певного народу, а тому може розглядатися як один з критеріїв ідентифікації 
національних правових систем19. Подібної думки дотримується й О. Братусєва, 
яка типологізує правову культуру відповідно до типу правового менталітету, 
зосереджуючи увагу на тому, що саме правовий менталітет необхідно визнати 
основним критерієм типології сучасних правових культур. Пояснюючи дану 
позицію, авторка наголошує, що оскільки розвиток правових культур на су-
часному етапі відбувається під впливом глобалізації, інші критерії не дають 
змоги виокремити класифікаційні групи, що характеризуються принциповими 
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індивідуальними властивостями. Вияв особливостей правового менталітету 
конкретного суспільства є єдиним шляхом пізнання його духовної і матеріаль-
ної культури, а також пояснення її розвитку в умовах глобалізації. Внесення 
в національну правову культуру будь-яких елементів, які не узгоджуються з 
правоментальними установленнями та цінностями, передбачає виникнення 
внутрішніх протиріч, зниження ступеня системності правової культури24.

Правова культура розглядається як правова спадщина. С. Станік слушно 
зазначає, що правова культура будь-якого державно-організованого суспільства 
не тільки продумує свої сучасні «продукти», а й містить у собі певну правову 
спадщину минулого25. Правова спадщина – це сукупність зв’язків, відносин і 
результатів правового розвитку минулих історичних епох у межах окремої пра-
вової культури, правової системи чи правової сім’ї. Правова спадщина втілена 
в сукупності правових цінностей, закладених в основу будь-якої правової сис-
теми, за допомогою яких існує, функціонує й розвивається право. Національна 
правова культура в кожний конкретний момент містить у собі правову спадщи-
ну і творить її26. 

Існує література, живопис, архітектура, музика, інші види культурної спад-
щини, створені і заповідані нам нашими предками, збереження яких забезпе-
чують бібліотеки, музеї, фонди архівних сховищ. Формою вираження правової 
культурної спадщини є пам’ятки права, створені різними народами в різні іс-
торичні періоди. 

На думку О. Копієвської, культурна спадщина є сукупністю всіх матеріаль-
них і духовних культурних досягнень суспільства, його історичний досвід, со-
ціальний капітал, що зберігається в арсеналі національної пам’яті. Як важлива 
складова розвитку будь-якої цивілізації, культурна спадщина формує особли-
вий національний менталітет, стверджує спадкоємність духовних, моральних, 
етичних та гуманістичних цінностей27. Культурна спадщина не є чимось не-
змінним: культура будь-якої історичної епохи завжди, у кожний даний момент 
і включає культурну спадщину, і творить її. Культурні зв’язки, що виникають 
сьогодні, і культурні цінності, що сьогодні створюються, виростаючи на ґрунті 
освоєння певної культурної спадщини, завтра самі перетворюються на складо-
ву культурної спадщини, що дістається новому поколінню28.

Збереження і примноження культурних цінностей належать до пріоритет-
них напрямів політики держави у сфері культури. Відповідно до ратифікованих 
Верховною Радою України міжнародних конвенцій охорона культурної спад-
щини є міжнародно-правовим зобов’язанням нашої держави перед світовою 
спільнотою29. 

Підсумовуючи, зазначимо, що нами визначено такі сучасні підходи щодо 
інтерпретації поняття «правова культура». Зокрема, правова культура розгля-
дається: як сукупність правових явищ, що існують у суспільстві; відповідно до 
суб’єктів; правові культури ототожнюються з правовими системами і сім’ями 
країн і народів; як правова спадщина.
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Makarenko L. О. To the question of the interpretation of the concept of «legal culture»
Studies by various authors on the issue of legal culture, is a considerable asset in the legal 

field and diversity of scientific research. 
Currently, the term «legal culture» is widely used by scientists, legislators, politicians, and 

ordinary citizens. In society there is no single understanding of this phenomenon. Pluralism 
not only does not solve the problem, but introduces, to some extent, confusion in legal science, 
causing problems as a scientific and practical nature. 

In the 1960-1970 of XX century there was a two-pronged approach to understanding legal 
culture, namely in accordance with the ideological and legal state of society at a certain stage 
of its development; from the point of view of ascertaining the aggregate of such components as 
understanding of the law, ability to apply the law and respect it.

In 1980-1990 attracted the attention of scientists to develop the methodological 
implications of the concept. In particular, the complex research of the phenomenon of «legal 
culture» was dedicated to the works of scientists, whose legal culture is considered from 
two perspectives: first, as a characteristic of the level of development of legal phenomena 
at a certain stage of development of society (the legal culture of the society); secondly, as a 
qualitative characteristic of the perception of law and legal behavior of the individual (legal 
culture of the personality).

In 2000, the attention of scientists is focused on the development of the problems of the 
legal culture associated with the following directions, namely, theoretical and applied, related 
to the rulemaking. In the first case examines the problems related to the comprehension of 
dependencies that occur between the content of legal provisions and values of the civilization 
(political, moral, aesthetic, etc.). In the second case, it is usually about how exactly a specific 
legislative norms defining the behavior of the individual in society to ensure compliance and 
implementation of natural human rights. 

Given these and existing in legal science of the interpretation of legal culture, the article 
attempts to identify and analyze current approaches to its understanding.

Legal culture of any society includes the legislation (legal regulations), legal institutions, 
legal practice (as an activity of official government agencies, and legal behavior of citizens, 
their associations), legal consciousness. 

Legal cultures are internally dynamic, evolving and improving according to its own logic, 
its own laws through its bearers (actors - individuals, society, social groups of individuals 
(youth, pensioners)), which, creating, developing and maintaining the legal domain, are 
themselves influenced by them. 

Legal culture is defined as a separate category to refer to the legal system historically 
developed institutions of state-organized society, with which it is correlated, but also due 
to their activities of legal knowledge and motives, forms, techniques and methods of legal 
activities, values, estimates, by need inherent in every people, class, nation, another social 
group, individuals at some stage of their development.

Legal culture of any state-organized society is not only contemplating their modern 
products, but also contains some legal legacy of the past.

In summary, the article states that there are the following modern approaches to the 
interpretation of the concept of legal culture, including legal culture is considered: as a set of 
legal phenomena existing in the society; accordingly to the actors; and legal culture identified 
with the legal systems and families of countries and peoples; as legal inheritance.

Key words: legal culture, the subjects of legal culture, legal system, legal family, legal 
inheritance.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД СУЧАСНОЇ 
ПРАВОВОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ

Стаття присвячена дослідженню основних засад сучасної правової конвергенції. 
Наголошується, що сучасна правова конвергенція зумовлюється економічним чинником, 
вираженим у моделі вільного ринку. Обґрунтовується думка, що правова конвергенція 
може бути ефективною лише тоді, коли вона засновується на духовній складовій від-
повідної культури, яка виражається насамперед через морально-релігійну систему ко-
ординат.

Ключові слова: правова конвергенція, мораль, релігія, економіка, політика, держава.

Сунегин С. А. К вопросу об определении основных начал современной правовой 
конвергенции

Статья посвящена исследованию основных начал современной правовой конверген-
ции. Указывается, что современная правовая конвергенция обуславливается экономи-
ческим фактором, который выражается в модели свободного рынка. Обосновывается 
мысль, что правовая конвергенция может быть эффективной только тогда, когда она 
основывается на духовной составляющей соответствующей культуры, прежде всего в 
её нравственно-религиозной системе координат.

Ключевые слова: правовая конвергенция, мораль, религия, экономика, политика, го-
сударство.

Sunegin S. To the question about the definition of the basic prerequisite of modern 
law convergence

The article is devoted to the study of the basic prerequisites of modern law convergence. 
It is pointed out that modern law convergence is determined by the economic factor that is 
expressed in the free market model. The author substantiates the idea that law convergence 
can be effective only when it is based on the spiritual component of the corresponding culture, 
primarily in its moral-religious system of coordinates.

Key words: law convergence, moral, religion, economy, policy, state.

Однією з найактуальніших та водночас найскладніших проблем сьогодення 
є забезпечення ефективного зближення між правовими системами України та 
Європейського Союзу, що здійснюється, зокрема, за допомогою таких засобів, 
як гармонізація законодавства та уніфікація у праві. Адже неоднозначність 
соціальних наслідків такого зближення об’єктивно зумовлює потребу у здійс-
ненні відповідних наукових пошуків, присвячених, серед іншого, визначенню 
основних засад сучасної правової конвергенції, виражених у відповідних чин-
никах суспільного життя, зміст яких, у свою чергу, формується за допомогою 
певного ідеологічного обґрунтування. Саме тому метою цієї статті є визначен-
ня основних засад сучасної правової конвергенції та тих ідей, які покладені в 
її основу.

Якщо звернутися до сучасного наукового доробку вітчизняних і зарубіж-
них учених, то можна пересвідчитися, що різноманітні питання правової кон-
вергенції неодноразово були предметом доктринального осмислення, зокрема, 
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таких учених, як Г. Дж. Берман, С. Бобровник, О. Львова, Г. Мальцев, В. Нер-
сесянца, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, А. Поляков, О. Тихоми-
ров, С. Шевчук, Ю. Шемшученко та ін. Утім, реалії сьогодення переконли-
во доводять необхідність переосмислення основних засад сучасної правової 
конвергенції, наслідки якої, на жаль, дедалі більше втрачають свій зв’язок або 
узгодженість із заявленою метою її здійснення.

Переходячи до безпосереднього висвітлення основного змісту даної статті, 
потрібно зауважити, що поняття «правова конвергенція» розуміється як процес 
зближення складних правових явищ, у результаті якого формуються їх загальні 
або тотожні властивості1. Правова конвергенція передбачає два взаємопов’я-
заних між собою аспекти її втілення або практичної реалізації – зовнішній та 
внутрішній. При цьому зовнішня правова конвергенція здійснюється або внас-
лідок досягнення взаємної згоди щодо її основних параметрів між державами, 
правові системи яких підлягають зближенню, або внаслідок крос-культурної 
взаємодії різних країн, їх народів чи формування національного законодавства 
з урахуванням світових тенденцій у сфері правового регулювання суспільних 
відносин. Внутрішня правова конвергенція здійснюється в межах окремої дер-
жави та її національної правової системи, а її основу становить цілеспрямована 
діяльність відповідних суб’єктів, спрямована насамперед на забезпечення сис-
тематизації законодавства.

У сучасній науковій літературі справедливо зазначається, що правова кон-
вергенція повинна здійснюватися на відповідних принципах, які є всеохопни-
ми та пронизують її зовнішній і внутрішній аспекти. У заявленому контексті 
йдеться насамперед про принципи обґрунтованості та ефективності правової 
конвергенції, недотримання яких, на думку автора, призводить до соціальної 
деструкції, що може виражатися в різноманітних формах. Так, принцип об-
ґрунтованості правової конвергенції означає, що її основу повинні складати не 
суб’єктивні бажання та інтереси відповідних суб’єктів, а визначені об’єктивні 
передумови, при чому не лише виключно економічного характеру, на що зазви-
чай робиться акцент у сучасному соціогуманітарному дискурсі, а й політич-
ного, ментального, психологічного, морально-релігійного та іншого характеру, 
які є тісно взаємопов’язаними між собою, внаслідок чого їх не можна штуч-
но відокремлювати та розглядати ізольовано одна від одної. Щодо принципу 
ефективності правової конвергенції, то він означає, що діяльність, спрямована 
на зближення національних правових систем, систематизацію та реалізацію 
законодавства тощо, зумовлюється необхідністю удосконалення правового 
регулювання суспільних відносин2, а не, наприклад, особистими чи корпора-
тивними інтересами. При цьому правова конвергенція, на думку автора, може 
бути ефективною лише за умови дотримання двох вимог, а саме: 1) по-перше, 
якщо відповідні засади або чинники, які зумовлюють правову конвергенцію 
та спрямовують її відповідні процеси у певному для розвитку держав напрямі, 
історично розвивалися в межах однієї системи координат, що визначається за 
допомогою як духовних, так і матеріальних, у тому числі природних параме-
трів; 2) по-друге, ефективність правової конвергенції безпосередньо залежить 
від визначення її правильної основи або того головного, що є свого роду «локо-
мотивом» її здійснення (наприклад, економіка, культура тощо).
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У заявленому контексті потрібно відзначити, що основною ідейною пере-
думовою або засадою сучасної правової конвергенції, як і глобалізації в цілому, 
є економічний розвиток на засадах капіталістичної, ринкової моделі економі-
ки. Іншими словами, відповідні процеси зовнішньої та внутрішньої правової 
конвергенції спрямовані здебільшого на забезпечення належного юридичного 
унормування відповідних ринкових економічних процесів. Щодо цього можна 
погодитися з думкою, що економічна сфера життя суспільства, яка виступає 
ядром або квінтесенцією будь-якої інтегративної активності сучасного світу, 
використовує можливості національної, міжнаціональної та наднаціональної 
юриспруденції з метою упорядкування різноманітних процесів конвергенції 
таким чином, щоб першочергово досягався саме економічний ефект3, що ви-
ражається в сучасних умовах за допомогою єдиного та головного критерію – 
надприбутку. Адже з історії відомо, що становлення і утвердження у якості 
панівної в суспільстві та державі капіталістичної моделі економічного розвит-
ку зумовило своєрідну ціннісну інверсію, внаслідок якої вищі ідейно-духовні 
засади були виключені з чинників формування та розвитку економічних від-
носин і були заміщені іншим головним критерієм для прийняття економічних 
рішень – збільшення капіталу або отримання прибутку. Сучасна капіталістична 
економіка, яка претендує на всеохопний, глобальний масштаб свого утверджен-
ня та панування у світі, визнає матеріальний достаток самодостатнім благом та 
остаточною метою людської діяльності, тобто, іншими словами, визнає безу-
мовний примат матеріального над духовним у суспільному житті. При цьому 
слід відзначити, що в різних суспільствах питання примату матеріального над 
духовним і навпаки вирішується далеко неоднозначно, що зумовлюється різ-
ними обставинами, зокрема, ментальними і світоглядними характеристиками 
відповідного суспільства, які склалися історично.

У зв’язку з цим у науковій літературі небезпідставно висловлюється об-
ґрунтована думка, що економіка визначається не лише трудовими, фондовими 
і ресурсними потенціалами, а й дією історичних, релігійних, національних, 
державних, ментально-ціннісних, ідейно-духовних, природних факторів. Саме 
тому просторові, кліматичні, природо-ресурсні, геоекономічні особливос-
ті певної держави не надають такої можливості, щоб будь-які скопійовані з 
досвіду інших країн «рецепти» були б настільки ефективними, як і в країнах 
наслідування4. Це означає, що економіку як головну засаду сучасної правової 
конвергенції та глобалізації в цілому не можна розглядати спрощено, тобто як 
світову або планетарну економіку, як «ринок всього світу» або як багаторівне-
ву глобальну систему господарювання, яка на основі міжнародного розподілу 
праці та за допомогою системи міжнародних економічних відносин об’єднує 
національні економіки країн світу. Адже у більшості сучасних держав внаслі-
док особливостей їх історико-культурного розвитку склалися відповідні вну-
трішні економічні системи, в окремих випадках навіть повністю самодостатні.

Беззаперечним слід визнати, що, зокрема, в українському суспільстві, а точ-
ніше у свідомості його представників, вагоме місце в регулюванні суспільних 
відносин завжди займали традиційні моральні принципи та норми, які для біль-
шості людей підкріплювалися ще й авторитетом багатовікової християнської 
православної традиції. Зазначене, на думку автора, є однією з причин того, що 
переважна більшість громадян навіть сучасної України на, так би мовити, мен-
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тальному, підсвідомому не може до кінця зрозуміти та відчути конкретні пе-
реваги так званої ринкової економіки, навіть попри те, що вказана економічна 
модель, як прийнято вважати, вже давно більш-менш успішно функціонує на 
Заході. Адже результатом впровадження відповідних соціально-економічних 
реформ в Україні є те, що економіка продовжує «працювати» не на загально-
соціальне благо або загальний добробут людей, а на максимізацію прибутку 
окремих індивідів чи груп осіб.

Очевидно, що зазначене не в останню чергу пов’язано з тим, що вільна 
ринкова економіка, в основі якої перебуває принцип свободи підприємництва, 
є несумісною з принципами і нормами традиційної принаймні для нашого су-
спільства моралі та релігії, які, серед іншого, забороняють збагачуватися чи 
підвищувати свої прибутки за рахунок інших людей. З урахуванням зазначе-
ного окремі сучасні дослідники справедливо зауважують, що «ринок епохи 
капіталізму вступив у конфронтацію з традиційною мораллю за багатьма на-
прямами, що викликало у підсумку спроби морально реабілітувати діяльність 
успішно функціонуючих бізнесменів, побудувати штучну етику ринку, що ви-
правдовує мотиви, які так чи інакше сприяють досягненню високого економіч-
ного результату»5.

Така колізійність основних положень ринкової економіки з морально-релі-
гійними принципами побудови взаємовідносин між людьми ще на етапах за-
родження капіталізму в «західному суспільстві» обумовила появу так званої 
пуританської моралі, заснованої на ідеях протестантизму як одного із напрямів 
християнської думки. Узагальнено формулу такої пуританської моралі можна 
виразити так: «соціальне, фізичне та матеріальне благополуччя людини є свід-
ченням його моральних чеснот та прихильності до нього Бога» або, іншими 
словами, якщо людина є успішною, то це є свідченням її Божого благословен-
ня, і навпаки – якщо людина є невдахою, бідною, нещасливою тощо, то вона 
відкинута Богом.

Зрозуміло, що така надзвичайно спрощена модель розуміння багатоманіт-
ної та складної соціальної дійсності, яка випливає з протестантського віровчен-
ня, не могла не відбитися на відповідних принципах розбудови взаємовідносин 
між індивідами, в яких вже не знаходилося місця для тих моральних чеснот або 
якостей, які не приносять конкретної особистої користі, вигоди або успіху. Це 
означає, що для цієї моральної системи, яка, починаючи з епохи Відродження, 
поступово та цілеспрямовано закладалася в морально-релігійне обґрунтування 
капіталізму, етичність або моральність певного вчинку, діяльності чи поведін-
ки прямо пропорційна корисності її результату для конкретного індивіда, яку 
можна і потрібно певним чином відчути або виміряти. Відтак, пуританська 
або капіталістична мораль, не заперечуючи моральну цінність добрих справ, 
 зокрема, благодійництва, проте підміняє їх мотиваційну складову та зміщує її, 
по суті, у бік обґрунтування необхідності задоволення особистих егоїстичних 
прагнень (наприклад, підвищення особистої ділової репутації, досягнення еко-
номічного успіху), для чого вже не потрібно самовіддано любити ближнього, 
жертвувати своїми благами заради нього, бути солідарним з ним тощо.

Незважаючи на те, що така морально-релігійна система координат є ха-
рактерною не для всього світу, тобто не для всіх держав і суспільств, сучасна 
правова конвергенція за допомогою відповідних способів і засобів, насампе-
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ред гармонізації законодавства та уніфікації у праві, забезпечує одноманітність 
та єдність правового регулювання економічних відносин саме на засадах так 
званого вільного ринку, який звільнений передусім від обмежень традиційної 
для багатьох держав морально-релігійної складової суспільного розвитку. При 
цьому йдеться про правову конвергенцію не лише в межах так званих західних 
країн, у яких капіталістична економіка розвивалася за відповідним їй мораль-
но-релігійним світоглядом, а й тих держав, у яких економічна система неза-
лежно від її конкретного різновиду формувалася і розвивалася з урахуванням 
вагомого значення норм та принципів традиційної моралі у суспільному житті. 
У заявленому контексті йдеться, зокрема, й про Україну з її міцною тисячоліт-
ньою православною традицією, яка упродовж багатьох століть справляла сут-
тєвий вплив на формування системи традиційної моралі українського суспіль-
ства. Адже загальновідомо, що відповідно до вітчизняної морально-релігійної 
системи координат бідність у її матеріальному вимірі ніколи не визнавалася 
людською вадою або свідченням відсутності божественного благословення. 
Водночас православна християнська традиція та сформована на її основі мо-
раль завжди виступала проти жадібності, скнарості, корисливості, пріоритету 
матеріальних цінностей над духовними тощо.

Більше того, навіть у контексті розвитку так званих західних суспільств, 
для яких модель вільної ринкової економіки є традиційною і прийнятною, у 
тому числі з точки зору особливостей її морально-релігійного обґрунтування, 
про що зазначено вище, дедалі частіше висловлюється думка, згідно з якою 
орієнтація на пріоритети матеріального багатства і особистої користі не розв’я-
зує всі проблеми цих суспільств, а в нинішніх умовах навіть створює додаткові 
соціальні ризики і загрози, пов’язані з втратою свого значення трансценден-
тальної етики або моралі. З цього приводу американський соціолог Д. Белл 
зауважує, що «ціннісна система капіталізму відтворює ідеї благочестя, але на 
сьогодні вони стали порожніми, оскільки суперечать реальності – гедоністич-
ному способу життя, який насаджується самою системою. Культурна криза на 
відміну від політичної не може бути вирішена шляхом включення або виклю-
чення певної соціальної групи; вона перебуває в самому характері цінностей, 
здатних або нездатних підтримувати систему. Технократичне суспільство не 
здатне облагородити людину, оскільки матеріальні блага надають лише швид-
коплинне задоволення або породжують примітивне почуття переваги перед 
тими, які їх не мають. Постіндустріальне суспільство не здатне забезпечити 
трансцендентальну етику, а відсутність міцно вкорінених у ньому моральних 
принципів є культурним протиріччям цього суспільства, найсильнішим викли-
ком для нього»6.

Водночас, незважаючи на те, що саме економічний чинник і дотепер за-
лишається найважливішим та найвпливовішим у різноманітних процесах пра-
вової конвергенції в цілому, не можна не помітити, що його, так би мовити, 
«капіталістична» або «вільноринкова» формула суттєво трансформує зміст 
інших чинників, які спрямовують правову конвергенцію у визначеному напря-
мі, ставлячи останні в залежність від основного та самодостатнього принципу 
сучасної капіталістичної економіки – необмеженого підвищення матеріального 
достатку. Адже економіка, якою б вона не була, потребує відповідного ідеоло-
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гічного обґрунтування, вираженого, зокрема, через політику як одну з найваж-
ливіших складових сучасного суспільного розвитку.

Так, ні для кого не є секретом, що сучасним політичним ідеалом суспіль-
ного розвитку є демократична, правова, соціальна держава, в якій визнається 
лише одна найвища соціальна цінність – права і свободи людини, тобто лише 
цінність індивідуалізму. Саме такий підхід повною мірою відповідає капіталіс-
тичній моделі розвитку економіки, в якій система фактично всіх взаємовідно-
син між суб’єктами розглядається і оцінюється з позиції вартості, матеріальної 
вигоди або чуттєвого задоволення. Інші ж соціальні цінності, зокрема такі, як 
загальносоціальне благо, любов та сім’я, народження і виховання дітей, зв’язок 
та наступність поколінь, поєднання традиційності з інноваційністю та прогре-
сом у соціальному житті, колективність та взаємодопомога, совість, соціальна 
відповідальність та моральність людини, соціальна справедливість тощо, на 
жаль, не знаходять свого насамперед конституційного закріплення, а тому мо-
жуть визнаватися лише як другорядні.

У зазначеному контексті слід відзначити, що установка на індивідуалізм та 
його безапеляційний пріоритет над колективізмом рано чи пізно неминуче при-
зводить до суспільного регресу, соціальної деградації, оскільки в її основі пе-
ребуває протиставлення того, що насправді є єдиним органічним цілим. Адже 
кожна особистість може проявити притаманну їй індивідуальність та неповтор-
ність лише в суспільстві та державі, тобто в певній колективній свідомості, за 
допомогою якої можна, зокрема, оцінити відповідні індивідуальні дії, вчинки, 
діяльність особи, її наміри і мотиви тощо. Закріплення ж безумовного примату 
індивідуального над колективним призводить до нічим необґрунтованої, штуч-
но створеної роз’єднаності людини і суспільства, держави і громадянина, до їх 
відчуженості, ворожості по відношенню одне до одного.

Якщо уявити, що індивідуальне має пріоритет над колективним або права 
людини є вищими за права відповідного колективного утворення або асоціації, 
зокрема, держави, яка є найвищою формою організації людського життя, то 
сама ідея відповідного об’єднання втрачає свій смисл. Так само як і права та 
інтереси, наприклад, окремого працівника не можуть бути вищими за права 
підприємства, в якому він працює, оскільки у цьому випадку втрачається орга-
нізаційна єдність як необхідна передумова функціонування підприємства, зав-
дяки якій можна планувати його діяльність, керувати та управляти нею у від-
повідних соціально корисних напрямах. Навіть якщо погодитися з так званою 
договірною теорією походження держави, згідно із якою люди у далекому ми-
нулому свідомо і добровільно створили державу, то потрібно тоді буде визнати, 
що вони так само свідомо і добровільно зобов’язалися підкорити їй свою волю, 
обмежити особисту свободу відповідними правилами, закріпленими у законах, 
а також взяти на себе певні обов’язки перед суспільством і державою. Нато-
мість вони отримують від держави певні права і свободи, які у зв’язку із са-
мою природою подібного договору a priori не можуть бути вище прав створеної 
ними держави. Саме тому постановка питання про пріоритет приватного або 
індивідуального над колективним або суспільним, що у юридичній площині 
виражається у формулі примату прав людини над повноваженнями держави, є 
необґрунтованою і такою, що в підсумку спрямована на посилення різноманіт-
них процесів дивергенції у суспільстві, наслідком яких може бути стан анархії.
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Наведені ж вище важливі методологічні засади обґрунтовують зовсім інше, 
а саме: колективне передує індивідуальному, є необхідною умовою розкриття 
індивідуального, так само як завдяки єдиному цілому функціонують його ча-
стини, які мають смисл лише у контексті усвідомлення цілого7.

Таким чином, якщо держава є формою організації суспільства, то вона 
оформляє також права і обов’язки людини, у тому числі так звані природні 
права, але таке оформлення здійснюється з урахуванням всієї палітри духов-
них і матеріальних чинників народного життя, які у своєму особливому по-
єднанні формують саму державу, утворюючи разом з нею єдину субстанцію. 
І в цьому сенсі так звані загальнолюдські або універсальні цінності, такі як, 
зокрема, права і свободи людини, що виступають юридичним «локомотивом» 
сучасної правової конвергенції, завуальовано приховують спроби окремих 
суб’єктів нав’язати всім суспільствам і державам, які їх оформлюють, чітко ви-
значену особливу систему соціонормативних координат, у тому числі моралі 
та релігії. Перенесення ж подібних «універсальних демократичних цінностей» 
на особливий соціокультурний тип конкретної держави і суспільства, зокрема, 
запозичення правових надбань західної цивілізації (правових стандартів ЄС) 
в історично відмінні та особливі українські умови, виражені, серед іншого, у 
специфіці морально-релігійної системи координат українського суспільства, 
об’єктивно не може принести очікуваної користі та сприяти зміцненню сус-
пільного організму Української держави. Скоріше, навпаки, і практика це вже 
доводить, впровадження правових стандартів ЄС у вітчизняну політико-пра-
вову дійсність, яка історично розвивалася своїм особливим, унікальним шля-
хом, поступово призводить до зворотного процесу – поширення різноманітних 
ілюзій, розмивання традиційної моралі та релігії у відповідних абстракціях, до 
морального розбещення тощо.

З огляду на наведене можемо зробити такі висновки.
1. Основною ціннісною засадою здійснення сучасної правової конвергенції 

є безумовний пріоритет індивідуалізму над колективізмом, а також матеріаль-
ного над духовним, у зв’язку із чим зближення національних правопорядків 
між собою відбувається насамперед в економічних взаємовідносинах на за-
садах вільного ринку. Водночас таке зближення потребує свого морально-ре-
лігійного та політико-ідеологічного обґрунтування, які завжди, так само як і 
економіка та культура в цілому, мають конкретну історичну специфіку в межах 
певного суспільства і держави, що зумовлює об’єктивну неможливість об’єд-
нання в єдине ціле цивілізацій з неоднаковими морально-релігійними система-
ми координат без одночасної втрати відповідної самобутності однією з них та 
розчинення її у визначених абстрактно-ілюзорних формулах.

2. Правова конвергенція в її зовнішньому аспекті, тобто в контексті зближен-
ня різних національних правопорядків між собою, може бути обґрунтованою 
та ефективною лише у тому випадку, якщо відповідні державно-організовані 
суспільства історично розвивалися в межах однакових духовних параметрів, 
представлених насамперед у особливостях релігійного світогляду. Адже саме 
релігія складає духовну основу того чи іншого суспільства та держави і саме 
вона здатна повною мірою обґрунтувати повноцінний взаємозв’язок між ре-
альним та ідеальним, абсолютним (метафізичним) та відносним (емпіричним). 
Будь-яка соціокультурна система завжди знаходить відповідне обґрунтування 
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у особливостях того чи іншого релігійного світогляду, який внаслідок дії іс-
торичних причин не є і не може бути однаковим або універсальним у межах 
усього світу.
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Sunegin S. To the question about the definition of the basic prerequisite of modern 
law convergence

The article is devoted to the study of the basic prerequisites of modern law convergence. 
It is pointed out that modern law convergence is determined by the economic factor that is 
expressed in the free market model. The author substantiates the idea that law convergence 
can be effective only when it is based on the spiritual component of the corresponding culture, 
primarily in its moral-religious system of coordinates.

According to the author, law convergence can be effective only if two requirements are met, 
namely: 1) firstly, if the relevant principles or factors that lead to law convergence and direct 
its relevant processes in a direction for development in the countries, historically evolved with-
in a single coordinate system, which is determined by both spiritual and material, including 
natural parameters; 2) secondly, the effectiveness of law convergence directly depends on the 
definition of its proper basis or the main one, which is a kind of “locomotive” of its implemen-
tation (for example, economy, culture, etc.).

The main ideological-and-valuable prerequisite for the implementation of modern law 
convergence is the unconditional priority of individualism over collectivism, and material over 
spiritual, in connection with which the convergence of national law orders among themselves 
occurs, first of all, in economic relations based on the principles of a free market. At the 
same time, such a convergence requires its moral-religious and politico-ideological justifica-
tion, which always, as well as the economy and culture as a whole, have a specific historical 
specificity within a certain society and the state, which causes the objective impossibility of 
uniting in a single whole civilizations with unequal moral-religious coordinate systems with-
out simultaneous loss of a corresponding identity of one of them and its dissolution in certain 
abstract-illusory formulas.

The installation of individualism and its impenetrable priority over collectivism sooner 
or later inevitably leads to social regression, social degradation, because it is based on the 
opposition of what is actually the only organic whole. After all, every person can show the 
individuality and originality inherent in her only in society and in the state, that is, in a certain 
collective consciousness, by means of which one can, in particular, evaluate the individual 
actions, activities of the person, their intentions and motives, etc. The consolidation of the 
unconditional primate of the individual over the collective leads to unreasonable artificially 
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created division of man and society, state and citizen, to their alienation, hostility in relation to 
each other. If the state is a form of organization of society, then it forms the rights and duties of 
man, including the so-called “natural rights”, but such a design is carried out taking into ac-
count the entire palette of spiritual and material factors of national life, which in its particular 
combination form the very state, forming with it the only substance. And in this sense, the so-
called universal or universal values, such as, in particular, human rights and freedoms, acting 
as the legal “locomotive” of modern law convergence, covertly conceal attempts by individual 
entities to impose on all societies and states that execute them, a well-defined special system of 
socio-regulatory coordinates, including morals and religions.

Law convergence in its external aspect, that is, in the context of the convergence of differ-
ent national law orders, can be justified and effective only if the corresponding state-organized 
societies have historically evolved within the same spiritual parameters, presented primarily 
in the peculiarities of the religious outlook. After all, religion itself is the spiritual basis of a 
society and state, and it is capable of fully justifying the complete relationship between real 
and ideal, absolute (metaphysical), and relative (empirical). Any sociocultural system always 
finds the appropriate justification in the features of a religious outlook that, due to historical 
causes, is not and cannot be the same or universal in the whole world.

Key words: law convergence, moral, religion, economy, policy, state.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК  
ГУМАНІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Досліджуються питання гуманістичної спрямованості будівництва держави. Про-
аналізовано юридичну відповідальність держави перед людиною у сфері забезпечення 
її прав та свобод. Розглянуто загальносоціальні та юридичні гарантії забезпечення і 
реалізації прав та свобод людини і громадянина. Розглянуто міжнародно-правові та 
національні гарантії прав людини. Підкреслено, що застосування інституту юридичної 
відповідальності Української держави зумовлено вимогами Конвенції про захист прав 
людини і основновоположних свобод та відповідних зобов’язань держави. На національ-
ному рівні юридична відповідальність держави виступає у формі забезпечення консти-
туційних прав і свобод людини і громадянина, що відображені в Конституції України. 

Ключові слова: права людини, юридична відповідальність держави, міжнарод-
но-правові та конституційно-правові гарантії. 

Васецкий В. Ю. Юридическая ответственность государства как фактор гумани-
зации правовой системы в сфере обеспечения прав и свобод человека

Исследуются вопросы гуманистической направленности государственного стро-
ительства. Проанализирована юридическая ответственность государства перед 
личностью в сфере обеспечения прав и свобод человека. Рассмотрены общесоциаль-
ные и юридические гарантии по обеспечению и реализации прав и свобод человека и 
гражданина. Рассмотрены международно-правовые и национальные гарантии прав 
человека. Подчеркнуто, что применение института юридической ответственности 
Украинского государства обусловлено положениями Конвенции о защите прав человека 
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и основных свобод и соответствующих обязательств государства. На национальном 
уровне юридическая ответственность государства выступает в форме обеспечения 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые отображены в Кон-
ституции Украины.

Ключевые слова: права человека, юридическая ответственность государства, 
международно-правовые и конституционно-правовые гарантии. 

Vasetsky Viacheslav Yuriyovych. Legal responsibility of the state as a factor of human-
ization of the legal system in the sphere of human rights and freedoms

In this paper the questions of humanistic orientation of state building are investigated. 
The legal responsibility of the state in relation to person in the sphere of human rights and 
freedoms is analyzed. The general social and legal guarantees of rights and freedoms of the 
person and the citizen are considered. International and national legal guarantees of human 
rights are considered. It is noted that the application of the institute of legal responsibility of 
the Ukrainian state is conditioned by the ratification of the European Convention on Human 
Rights and Fundamental Freedoms and related obligations of the state. At the national level, 
the legal responsibility of the state is in the form of ensuring the constitutional human rights 
and freedoms which are reflected in the Constitution of Ukraine.

Key words: human rights, legal responsibility of the state, international and national legal 
guarantees.

Права людини – це одна з основних ознак правової держави поряд з верхо-
венством права, забезпеченням свободи та гідного існування людини, розпо-
ділом влади та забезпеченням розвитку громадянського суспільства, а також 
визнання людини найвищою соціальною цінністю, захист її прав і свобод1.

На сьогодні дедалі гостріше постає проблема взаємовідносин людини і дер-
жави, що й зумовлює її активне дослідження науковцями. Теоретичні аспекти 
цього питання розглядають Н. Оніщенко, О. Зайчук, П. Рабінович, В. Керимов, 
А. Назаренко, Т. Котарбинський, М. Власенко, Д. Горький, А. Олійник, Є. Корж 
та ін. 

Актуальність даної проблеми зумовлена багатьма чинниками. Наприклад, 
Ю. Шемшученко головним призначенням права вважає забезпечення згоди та 
миру в суспільстві у контексті прав людини. Якщо в суспільстві починають па-
нувати ідеї, які не відповідають загальнолюдським цінностям, моралі, правам 
людини, то, своєю чергою, роль і значення права неминуче знецінюються. В 
історії людства є достатньо свідчень того, що будь-яке суспільство може про-
цвітати та оптимально розвиватися лише за умови правової організації життя, 
коли визначено верховенство права. 

Саме це зумовлює необхідність активізації людського чинника, що відобра-
жається у понятті людиноцентризму як гуманістично орієнтованої політики й 
практики створення держави. Людиноцентризм у праві покликаний гаранту-
вати почуття захищеності кожного та гарантованості прав та законних інтере-
сів, він покликаний протистояти сваволі у процесі впорядкування суспільних 
відносин, забезпечити безсумнівну дію механізмів щодо правового порядку в 
усіх сферах суспільного життя, гарантувати дію системи безпеки. Важливим є 
врахування потреб пересічної людини і відчуття імпульсів, що надає громадян-
ське суспільство.

Водночас замість людиноцентризму може з’явитися етноцентризм у праві, 
на заваді якому стане ствердження таких ціннісних юридичних категорій, як 
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честь, гідність, мораль тощо. Зазначена проблема й надалі може бути об’єктом 
дослідницьких пошуків у вітчизняній юридичній науці2.

Гуманістична спрямованість будівництва держави пов’язана з таким важ-
ливим у сучасному праві елементом, як юридична відповідальність держави 
перед людиною у сфері забезпечення її прав та свобод. Це питання необхідно 
розглядати в контексті загальних процесів глобалізації, що передбачають ство-
рення єдиних правових стандартів, зближення національних правових систем, 
насамперед у сфері прав людини. Дослідження цих проблем становлять осно-
вну мету статті.

Серед чинників, що актуалізують проблему відповідальності держави пе-
ред особою, А. Олійник виділяє місце та роль особистості в політичному житті 
суспільства, а також права й свободи людини, її обов’язки тощо3. На нашу дум-
ку, одним з чинників посиленої уваги до юридичної відповідальності держави 
перед людиною є те, що в умовах глобального світу права, свободи, обов’язки 
людини і громадянина виявляються найважливішими серед інших правових 
явищ4. 

Якою б не була держава за своєю природою, який би режим не панував – 
права та свободи людини, їх взаємодія з державою завжди мали практичне зна-
чення, оскільки без урахування цієї взаємодії неможливо було б встановити в 
суспільстві порядок, необхідний для панівної еліти або для демократично обра-
них представників народу. У розвитку державності України як демократичної 
європейської країни ключове місце належить формуванню правової системи, 
одним із головних елементів якої є права людини з позицій як внутрішньодер-
жавного, так і загальносвітового значення. Тому актуальною постає проблема 
удосконалення законодавчої бази щодо розвитку та становлення інституту за-
хисту прав людини – одного з основних пріоритетів правової держави5.

На сьогодні актуальним є питання щодо з’ясування співвідношення між 
правами і свободами людини, а також юридичною відповідальністю держави, 
яка виступає у формі юридичних гарантій із забезпечення конституційних прав 
і свобод людини і громадянина, правовими гарантіями в системі забезпечення 
прав і свобод людини, відображеними в Конституції України. При цьому треба 
насамперед мати певну визначеність стосовно понять, які використовуються у 
дослідженні, а саме «права», «свободи», «юридична відповідальність» щодо 
юридичних гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина. Змісту прав 
людини властиві моральні, політичні, соціально-економічні, духовні, релігійні 
і правові чинники. Стосовно співвідношення прав і свобод людини і держави 
передусім виступають правові або юридичні аспекти проблеми6.

Під юридичною відповідальністю традиційно розуміють застосування в 
особливому процесуальному порядку до особи, яка вчинила правопорушення, 
засобів державного примусу, передбачених санкцією правової норми7. Існує 
низка особливостей правових гарантій, якими держава забезпечує права і сво-
боди людини і громадянина.

Насамперед відзначимо, що свободи людини і громадянина утворюють ін-
ститут конституційного права, який містить норми, що визначають взаємовід-
носини держави і особи. Тому, як зауважують П. Рабінович і М. Хавронюк, 
«гарантії реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина – це 
умови та засоби, принципи та норми, які забезпечують здійснення, охорону і 
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захист зазначених прав, є запорукою виконання державою та іншими суб’єкта-
ми правовідносин тих обов’язків, які покладаються на них для реалізації кон-
ституційних прав та свобод людини і громадянина»8.

Зазначені гарантії формують відповідну систему, яка й забезпечує захист 
прав і свобод людини і громадянина. Усі можливі гарантії по забезпеченню і 
реалізації прав та свобод людини і громадянина поділяють на загальносоціаль-
ні (загальні) та власне правові, юридичні (спеціальні).

Загальносоціальними є ідеологічні, політичні, економічні, власне соціаль-
ні, організаційні гарантії. Ті чи інші загальні гарантії завжди пріоритетні у сфе-
рі реалізації відповідної групи прав людини і громадянина.

Правові (юридичні) гарантії реалізації прав та свобод людини і громадяни-
на, до яких належить і юридична відповідальність, – це встановлені державою, 
із наданням їм формальної (юридичної) обов’язковості принципи та норми, що 
забезпечують здійснення зазначених прав і свобод за допомогою належної рег-
ламентації порядку їхнього здійснення, а також їх охорони та захисту. 

Особливе місце в системі правових гарантій реалізації конституційних прав 
та свобод людини і громадянина є юридична відповідальність. Її специфіка по-
лягає у тому, що захист і охорона прав та свобод людини і громадянина забезпе-
чується шляхом гарантування виконання органами державної влади, місцевого 
самоврядування, їх посадовими і службовими особами своїх обов’язків, що 
кореспондують зазначеним правам та свободам9. Тобто йдеться передусім про 
юридичну відповідальність держави в особі органів державної влади, а також 
посадових і службових осіб.

З іншого боку, юридична відповідальність передбачає функцію по забезпе-
ченню виконання обов’язків людини і громадянина, які є складником правово-
го статусу людини і громадянина.

А. Олійник зазначає, що розуміння захисту прав і свобод людини та гро-
мадянина містить категорії забезпечення, гарантування та здійснення суб’єк-
тивного права. На його думку, забезпечення конституційних свобод і недотор-
канності людини та громадянина в Україні – це створення сприятливих умов 
для їх здійснення, охорона, захист суб’єктивних свобод від правопорушення, 
відновлення порушеного права компетентними державними органами чи ор-
ганами місцевого самоврядування, їх посадовими або службовими особами та 
об’єднаннями громадян, здійснення матеріальних чи процесуальних юридич-
них заходів10. 

Залежно від рівня юридичного статусу правових гарантій розглядають між-
народно-правові і національні гарантії, які, своєю чергою, поділяють на кон-
ституційні та галузеві.

Міжнародно-правові гарантії обумовлені міжнародними договорами, 
обов’язковими для України. Так, відповідно до Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод держава повинна не лише мати законодавство, 
яке якнайповніше забезпечує дотримання конвенційних прав і свобод, а й вжи-
вати всіх необхідних заходів для того, щоб воно реально діяло. 

Принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина, кон-
ституційні норми, в яких визначені повноваження відповідних органів держав-
ної влади щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина, а також їх 
відповідальність, формують конституційні гарантії.
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У системі правових гарантій із забезпечення захисту прав і свобод людини 
і громадянина в Україні, як зазначають дослідники, норми права, особливо га-
лузевого, є дещо розрізненими, часто неузгодженими з відповідними нормами 
Конституції України та іншими законами. «Частково це є проявом відсутності 
належних політичних, економічних та інших загальних гарантій їх здійснення, 
частково – відсутністю чітких концептуальних засад розвитку вітчизняного за-
конодавства»11.

На сьогодні, на нашу думку, значну увагу варто приділяти правовому ас-
пекту соціальної політики. На жаль, через корупцію, недобросовісну конкурен-
цію, зловживання службовим становищем та інші негативні явища соціальна 
політика займала і продовжує займати останню позицію в ієрархії державної 
політики, оскільки розглядалася як політика для найбільш уразливих категорій 
населення. Ні в якому разі не відкидаючи потребу адресної допомоги, розумію-
чи, що це на сьогодні пріоритетний напрям уваги держави в соціальній сфері; 
особливо щодо учасників АТО, членів їхніх сімей, вимушених переселенців, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, тих, 
хто терміново потребує складної комплексної медичної терапії тощо, хочемо 
наголосити, що розуміння соціальної політики повинно бути об’ємнішим, 
більш сучасним, цивілізованим щодо влаштування європейського співжиття у 
«просторі свободи, безпеки і правосуддя».

Окрім цього, особливу увагу варто зосереджувати на таких питаннях, як: 
– диференціація права, тобто відповідна пільгова політика, правомірне по-

легшення правового становища в межах чинного законодавства для тих катего-
рій населення, які на це заслуговують;

– розробка концепції, згідно з якою держава повинна мотивувати, здійсню-
вати програму стимулювання активнішого розвитку соціальної політики. Це 
підтримка новаторських проектів розвитку, можливостей використання по-
тенціалу соціально-активної, талановитої молоді тощо. Сьогодні зазначається 
нагальна необхідність підготовки високотехнологічних спеціалістів у державі. 
Втім, без серйозної політики в цьому напрямі розмірковувати, прогнозувати 
розвиток потужного науково-технічного комплексу в майбутньому неможливо. 

Про потребу необхідних зрушень у цьому напрямі неодноразово наголо-
шувалося. Так, до напрямів соціальної політики ЄС належить те, що Євро-
парламент та Рада «можуть ухвалювати заходи, щоб заохотити співпрацю 
держав-членів шляхом ініціатив, спрямованих на поглиблення знань, розвиток 
обміну інформацією та найкращими практиками, сприянням інноваційним під-
ходам та досвіду оцінювання» (п. 2 а ст. 153 Договору про функціонування 
Європейського Союзу)12.

Загалом сучасний етап розвитку України, її прагнення приєднатися до єв-
ропейського співтовариства цивілізованих країн передусім щодо захисту ос-
новних прав і свобод людини і громадянина, реалізується із застосуванням ін-
ституту юридичної відповідальності Української держави, зокрема виконання 
зобов’язань держави за Конвенцією про захист прав людини і основновопо-
ложних свобод. 

На сьогодні українські дослідники виокремлюють такі аспекти захисту 
прав людини як елементу відповідальності держави перед особою в україн-
ському правовому просторі: 
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– захист прав переміщених осіб в Україні;
– втручання у право власності в контексті дотримання принципу правотвор-

чості;
– кваліфікаційна юридична допомога та доступне правосуддя;
– реалізація принципів захисту інтелектуальної власності;
– удосконалення інституту оподаткування у співвідношенні з європейськи-

ми стандартами;
– розв’язання проблеми пенсійного забезпечення населення;
аналіз та вдосконалення міжнародно-правового захисту інституту прав лю-

дини в Україні;
– вдосконалення системи судочинства через розв’язання проблеми вну-

трішнього переконання судді при ухваленні рішень.
Отже, питання гуманізації правової системи України, яке визначається як 

людиноцентризм у праві, стає першорядним за важливістю для вирішення. Гу-
маністична спрямованість правової політики пов’язана з важливим у сучасно-
му праві елементом – юридичною відповідальністю держави перед людиною у 
сфері забезпечення її прав та свобод.

Одним із найважливіших чинників сьогодення є боротьба з корупцією, вдо-
сконалення системи правосуддя України, приведення її до європейських стан-
дартів, здійснення соціально орієнтованої політики та пов’язаних з нею змін 
у правовій сфері, що на державному рівні сприятиме становленню України як 
вільної і незалежної держави. 
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Vasetsky Viacheslav Yuriyovych. Legal responsibility of the state as a factor of human-

ization of the legal system in the sphere of human rights and freedoms
In this paper the questions of humanistic orientation of state building are investigated.

The main purpose of the paper is to study the problem of the humanistic orientation 
of the state in connection with the following two actual problems: the mutual influence of 
legal systems in the conditions of globalization, which involves the creation of common legal 
standards; legal responsibility of the state to a person in the field of human rights and freedoms.

The legal responsibility of the state in relation to person in the sphere of human rights and 
freedoms is analyzed. The general social and legal guarantees of rights and freedoms of the 
person and the citizen are considered. International and national legal guarantees of human 
rights are considered. It is noted that the application of the institute of legal responsibility of 
the Ukrainian state is conditioned by the ratification of the European Convention on Human 
Rights and Fundamental Freedoms and related obligations of the state. At the national level, 
the legal responsibility of the state is in the form of ensuring the constitutional human rights 
and freedoms which are reflected in the Constitution of Ukraine.

Specificity of legal liability of the state in relation to guarantees of protection of human 
rights consists in warranting of human rights at the constitutional and legislative levels. Their 
performance is obligatory for public authorities, local government, officials.

It is made the conclusion that the humanization of the legal system of Ukraine today is one 
of the most important problems. Humanist orientation of legal policy in the modern conditions 
of globalization and tendencies of convergence of legal systems are universal principles that 
reflect the movement towards the recognition of man as one of the highest values of civilization 
and related with important element in modern law - the legal responsibility of the state to a 
person in the field of human rights and freedoms.

The important factor in the possibility of joining of Ukraine to the European community is 
positive progress in overcoming corruption, improving the judicial system of Ukraine, bringing 
it to European standards, implementing a socially oriented policy and related changes in 
the legal sphere that will help at the state level in the formation of Ukraine, as a free and 
independent state.

Key words: human rights, legal responsibility of the state, international and national 
legal guarantees.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ (АКАДЕМІКІВ)  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ:  

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІСТЬ

У статті розглядаються проблеми формування та етапи розвитку правового ста-
тусу дійсних членів (академіків) НАН України як найбільш видатних вітчизняних учених 
з моменту заснування в 1918 р. Української академії наук і до нашого часу. Простежу-
ється еволюція правового статусу протягом радянського періоду, вплив ідеології та 
партійного керівництва на його функціонування. Значна увага приділена вдосконаленню 
правого статусу дійсних членів (академіків) у період незалежності, проаналізована су-
часна нормативно-правова база забезпечення його функціонування.

Ключові слова: Національна академія наук України, дійсний член (академік), пра-
вовий статус, етапи становлення, засади функціонування, права та обов’язки дійсних 
членів академії.

Скрипнюк А. В. Правовой статус действительных членов (академиков) Нацио-
нальной академии наук Украины: этапы развития и современность

В статье рассматриваются проблемы формирования и этапы развития правового 
статуса действительных членов (академиков) НАН Украины как наиболее выдающихся 
отечественных ученых с момента создания в 1918 г. Украинской академии наук и до 
нынешнего времени. Прослеживается эволюция правого статуса на протяжении со-
ветского периода, влияние идеологии и партийного руководства на его функционирова-
ние. Значительное внимание уделено совершенствованию правового статуса действи-
тельных членов (академиков) в период независимости, проанализирована современная 
нормативно-правовая база обеспечения его функционирования.

Ключевые слова: Национальная академия наук Украины, действительный член 
(академик), правовой статус, этапы становления, основы функционирования, права и 
обязанности действительных членов академии.

Skrypniuk O. V. Legal Status of the Acting Members (Academicians) of National 
Academy of Sciences of Ukraine: Stages of Development and Present

In article problems of formation and stages of development of legal status of the acting 
members (academicians) of NAS of Ukraine as most outstanding domestic scientists from the 
moment of creation in 1918 of the Ukrainian academy of Sciences and till today are consid-
ered. Evolution of the legal status throughout the Soviet period, influence of ideology and the 
party management on its functioning is described. Considerable attention is paid to improve-
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ment of legal status of the acting members (academicians) in the period of independence, the 
modern standard and legal base is analyzed.

Key words: National Academy of Sciences of Ukraine, the acting member (academician), 
legal status, stages of formation, a basis of functioning, the right and a duty of the acting 
members of academy.

Правовий статус дійсних членів (академіків) НАН України вироблено сто-
літньою практикою і на сьогодні закріплено в Законі України «Про науково-тех-
нічну діяльність» та Статуті Національної академії наук України. Він базуєть-
ся на принципах, спільних для наукового співтовариства багатьох країн світу. 
Обрання вчених до складу НАН України є найвищою формою громадського 
визнання їх наукових досягнень і наукової кваліфікації, їх внеску в розвиток 
економіки, освіти та культури України. 

Формування окремого статусу для найбільш видатних учених та критері-
їв їх визнання розпочалося з моменту заснування Української академії наук 
1918 р. Зокрема, параграф 8 Статуту Української академії наук передбачав 
звання дійсного члена (академіка)1. У розділі IV Статуту Академії 1918 р. у за-
гальних рисах було визначено критерії до зазначеної категорій осіб. У докумен-
ті сформульовано основне завдання членів Академії: «Обертати всенькі свої 
сили на розвивання науки, а також керувати діяльністю тієї наукової установи, 
що на її чолі він стоятиме».

Дійсними членами Академії за Статутом 1918 р. могли бути обрані вчені, 
відомі своїми науковими працями. Дійсні члени Академії поділялися на штат-
них, які перебували на утриманні Державної скарбниці, і позаштатних, чисель-
ність яких обмежувалась рішенням Спільного Зібрання, але не могла станови-
ти більше трьох осіб та Відділ. 

Закон Директорії УНР «Про зміну Статуту Академії наук у Києві» 3 січня 
1919 р. містив положення про те, що дійсні члени Академії при затвердженні 
повинні скласти присягу на вірність УНР. Із установленням радянської влади у 
1919 р., яка на той час лояльно ставилась до Академії наук, така зміна до Ста-
туту формально не була скасована, хоча фактично ігнорувалася2. 

Подальші зміни у статусі та видах членів Академії були зумовлені прийнят-
тям Положення Ради народних комісарів про Всеукраїнську академію наук. У 
цьому документі закріплювався поділ на штатних і позаштатних членів Акаде-
мії наук усіх категорій. Передбачалося, що дійсні члени Академії затверджу-
ються Наркомосом. Вони користуються правами, які випливають з вищого на-
укового ступеня, і можуть виконувати інші обов’язки з дозволу Академії наук3. 

До Статуту Академії наук УРСР 1936 р., були внесені певні зміни з пи-
тання членства в Академії. Дійсними членами Академії могли бути обрані на 
Загальних зборах Академії вчені, які збага тили науку працями першорядного 
наукового значення і сприяли соціалістичному будівництву в СРСР. Дійсні чле-
ни Академії наук щороку мусили звітувати про свою діяль ність, брати участь 
у роботах Загальних зборів Академії, відповід них відділів і груп, виконувати 
доручення Академії і нести наван таження у її діяльності з підготовки кадрів. 
Вони могли входити водночас до складу її різних відділів і груп. Відділи, які 
складалися із фахівців, висували кандидатів на дійсного члена, але не обирали 
його, як було за статутами і прак тикою 1918–1928 рр. Статутом передбачало-
ся, що кіль кість дійсних членів Академії встановлює Рада народних комісарів 
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УСРР за поданням Академії. Про вакансії повідомлялося у пресі («Известиях 
ЦИК СССР» та «Віснику ЦВК УСРР»). Науковим установам надавалося право 
протягом двох місяців з дня публікації сповіщати Академію наук письмово з 
від повідним мотивуванням про імена кандидатів з-поміж видатних учених за 
відповідною спеціальністю. Ці імена публікувалися у пресі4.

Попереднє обговорення кандидатів покладалося на відповідні групи Акаде-
мії наук, які мали подавати відповідним відділам свої висновки про тих канди-
датів, яких вони визнали гідними для обрання  дійсними  членами. Відділи на 
своїх засіданнях провадили обрання кандидатів. Обраними вважалися ті, хто 
одержав не менше двох третин загальної кількості голосів. Згодом вони обира-
лися на Загальних зборах Академії через набрання простої більшості голосів 
від присутніх на засіданні не менше двох третин усіх її дійсних членів.

Новацією Статуту 1936 р. була стаття, яка передбачала позбавлення зван-
ня дійсного члена за постановою Загальних зборів, якщо його діяльність була 
спрямована на шкоду державі. На цій підставі 21 серпня 1936 р. Президія 
Академії виключила зі складу Академії І. Й. Агола як «контрреволюціонера, 
дворушника і ворога партії, уряду і радян ського народу», а згодом з таким 
самим формулюванням було виведено зі складу Академії С. Ю. Семковсько-
го (Бронштейна), М. X. Орлова, Й. І. Ліберберга, О. П. Дзеніса. А 1937 р. з 
формулюванням уже як «ворога народу» було виключено Н. А. Кагановича, 
В. М. Смольного, I. С. Фінкельштейна, О. М. Асаткіна, Г. О. Ручко, Д. О. Бєлін-
га, А. А. Хвилю. 2 липня 1937 р. Президія Академії всупереч чинному Ста-
туту прийняла постанову про виведення із її складу та звільнення з посади 
віце-президента М. Г. Світальського як «ворога народу». А 1938 р. такі поста-
нови Президії Академії були прийняті стосовно II своїх членів: В. П. Берпаць-
кого, В. П. Затонського, Д. Ю. Письменного, М. В. Птухи, О. Н. Соколовсько-
го, П. М. Супруненка, М. П. Кравчука, О. І. Лейпунського, В. П. Теплицького, 
Г. О. Хармадар’яна, О. Г. Гольдмана (одночасно з посад члена Президії і се-
кретаря відділу). Мотивуваннями цих постанов були арешти зазначених осіб 
органами НКВС. Зняття звання членів Академії з ряду директо рів інститутів 
мало своїм наслідком репресії з боку Президії Академії стосовно науковців цих 
установ та перевірки діяльності останніх5.

Наприкінці 1944 р. РНК УРСР прийняла постанову про додат кові вибори 
дійсних членів. 8 вересня 1944 р. Президія Академії затвердила інструкцію 
про проведення виборів до Академії. Згідно з цією інструкцією всі матеріали 
по кандидатурах мали подаватися на розгляд відповід них експертних комісій, 
склад яких затверджувався Президією. Комісії відбирали найбільш гідних кан-
дидатів відкритим голосу ванням. Про свої висновки комісії доповідали на за-
сіданнях від повідних відділів. Вибори провадилися шляхом закритого голосу-
вання. Обраними вважалися особи, які одержали не менше двох третин голосів 
від загальної кількості членів відділу Академії6.

Подальші зміни у правовому статусі членів Академії були зумовлені поло-
женнями нового Статуту Академії наук УРСР, затвердженого Постановою РНК 
УРСР від 6 лютого 1945 р.7. 

Невдовзі після цього було прийнято постанову Раднаркому СРСР «Про 
встановлення акаде мічних звань», яка проголошувала, що звання «академік» 
можуть носити лише члени Академії наук СРСР. У зв’язку з цим Раднарком 
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УРСР 18 грудня 1947 р. вніс відповідні зміни до тексту Статуту, який передба-
чав існування звання дійсного (почесного) члена Академії наук УРСР».

Статут 1945 р. зберіг положення Статуту 1936 р., але було вилучено пункт 
про те, що дійсні члени Академії наук можуть водночас входити до складу різ-
них відділів Академії.

Складною проблемою було додержання статутних вимог щодо праці дійс-
них членів Академії наук УРСР в її установах та активної участі у роботі За-
гальних зборів Академії і засідань відділів. Насамперед це стосувалося дійсних 
членів Академії, які були державними і партійними функціо нерами, а також 
тих, які перебували поза межами України8.

Тому серед документів, які вимагалися з грудня 1945 р від кожного кандида-
та у дійсні члени, передбачалося письмове зобов’язання кандидата про переїзд 
після виборів для роботи в Україну у системі АН УРСР як на основну роботу. 
Рада Міністрів УРСР 2 серпня 1956 р. з метою закріплення у республіці ви-
сококваліфікованих наукових кадрів рекомендувала Академії наук допо внити 
п. 13 Статуту таким положенням: виплата встановлених винагород за звання 
дійсного члена Академії наук УРСР  провадиться лише тим уче ним, обраним 
до складу дійсних членів, які працюють в Академії або в будь-якій іншій уста-
нові республіки і беруть активну участь у роботі Академії наук УРСР.

На виконання зазначених рекомендацій Ради Міністрів УРСР Президія 
Академії наук УРСР 10 серпня 1956 р. прийняла відповідну постанову та вне-
сла відповідні зміни до Статуту АН УРСР9.

Із прийняттям Статуту Академії 1945 р. значно було спрощено порядок об-
рання дійсних (почесних) членів. Список кандидатів у дійсні члени і думка 
про них установ, організацій та осіб доповідалася на засіданні від повідного 
відділу Академії наук, після чого на наступному засідан ні відділу провадилося 
обрання кандидатів у дійсні члени таємним голосуванням, обраними кандида-
тами вважалися ті, що набрали не менше 2/3 загальної кількості голосів відді-
лу. На най ближчому засіданні Загальних зборів Академії наук повідомлялися 
імена намічених відділами кандидатів і провадилось їх обрання у дійсні члени 
Академії таємним голосуванням. Обраними вважа лися особи, які одержали 
просту більшість голосів10. Для проведення виборів дійсних членів Академії 
наук УРСР необхідна була присутність на засіданні Загальних зборів не менше 
2/3 усіх дійсних членів Академії.

Постановою Ради Міністрів УРСР від 25 червня 1948 р. відповід но до про-
позицій Академії наук УРСР було внесено зміни до поряд ку обрання дійсних 
членів. Відтоді обрання кандидатів у дійсні члени провадилося на тому самому 
засіданні, на якому доповідався список кандидатів у дійсні члени. На відміну 
під порядку обрання провадилося відкритим голо суванням і обраними вважа-
лися ті особи, які дістали просту більшість голосів. 

Наступним етапом еволюції правового статусу дійсних членів Академії 
наук став Статут Академії наук УРСР, затверджений Постановою Ради Міні-
стрів УРСР 17 серпня 1963 р.11. До складу Академії наук УРСР за цим Статутом 
входили дій сні члени (академіки АН УРСР), але вже не було положення про 
наукових співробітників, які працюють в установах Академії.

Передбачалося, що дійсними членами (академіками) могли бути обрані вче-
ні, які збагатили науку працями першорядного наукового значення. З існуючим 
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статусом Академії наук доводилося миритися керівни цтву правлячого кола 
партії. Навіть за часів М. С. Хрущова з його суб’єктивістським та волюнта-
ристським підходом, членами Академії обиралися, як правило, найбільш гідні 
науковці12.

Статут Академії мав новий, спеціальний розділ про права і обов’язки ака-
деміків, що спрямовувалось на підвищення як їхньої ролі, так і відповідально-
сті за розвиток науки. Основний обов’язок полягав у збагаченні науки нови ми 
досягненнями і відкриттями шляхом здійснення членами Академії досліджень, 
організації колективних розробок провідних наукових проблем і наукового 
керівництва цими розробками. Відповідно до вимог Статуту академіки мали 
забезпечуватися умовами, необхідними для проведення наукових робіт. До 
обов’язків академіків було також відне сено завдання активно сприяти впро-
вадженню досягнень науки у народне господарство і використання їх у куль-
турному будівництві, вести роботу з підготовки і підвищення кваліфікації нау-
кових кадрів та виконувати доручення Президії і відповідного відділу13. Вони 
мали брати участь у роботі Загальних зборів Академії і загаль них зборів від-
повідного відділу. Кожний академік мав право бути членом одного з відділів 
Академії наук відповідно до своєї наукової спеціальності, але за згодою іншого 
відділу міг одночасно перебувати і в ньому. Але під час виборів до Академії 
академіки користувались правом ухвального голосу тільки в одному відділі.

Відповідно до Статуту 1963 р. академіки щороку мали звітувати про свою 
діяльність на засіданнях бюро відділу або на засіданнях Президії АН УРСР.

Збереглося також положення про можливість позбавлення звання академіка 
за постановою Загальних зборів АН УРСР, якщо діяльність відповідних осіб 
була спрямована на шкоду Союзові РСР. Але було внесено нове допо внення, 
що при цьому діє порядок голосування, передбачений при виборах.

Новелою Статуту були ряд уточнень і змін. Встановлювалося, що вибори 
академіків АН УРСР проводяться не рідше одного разу на два роки і мають 
призначатися Президією АН УРСР за погодженням з Президією АН СРСР у 
межах наявних вакансій. Повідомлення Президії АН УРСР про проведення ви-
борів публікувалося в цен тральній республіканській пресі не пізніш як за два 
місяці до про ведення виборів. Статут розширював перелік організацій, яким 
надавалось право висунення кандидатів у дійсні члени (академіки). До них те-
пер належали державні інституції, ради наукових установ і вищих навчальних 
закладів, гро мадські організації, дійсні члени Академії.

Статут встановлював, що вибори академіків АН УРСР проводяться Загаль-
ними зборами Академії наук з-поміж кандидатів, обраних загальними зборами 
відділів. При ньому зазначалося, що при обговоренні враховуються рекоменда-
ції АН СРСР. Правда, постановою Ради Міністрів УРСР від 7 травня 1968 р. 
останнє положення було виключене. 

На Загальних зборах Академії при проведенні виборів право ухвального го-
лосу мали лише академіки АН УРСР. Загальні збори Академії правомочні були 
проводити вибори, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 всіх академіків АН 
УРСР. Вибори проводилися таєм ним голосуванням, і обраними вважалися осо-
би, які одержали не менше 2/3 голосів академіків АН УРСР, які брали участь 
у голо суванні.
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На виборах кандидатів у академі ки на загальних зборах відділів право ух-
вального голосу мали лише дійсні члени (академіки АН УРСР), які входили до 
даного відділу. Вибори були правомочні за наявності не менше 2/3 спіл кового 
складу дійсних членів. Обраними вважалися особи, за яких при таємному го-
лосуванні голосувало не менше 2/3 академіків даного відділу, які брали участь 
у голосуванні.

До Статуту була включена новела, яка передбачала, що до спис кового 
складу відділу не включаються члени АН УРСР, які перебували під час про-
ведення виборів у закордонних відрядженнях. Крім того, Президія АН УРСР 
спеці альною ухвалою у виняткових випадках могла не включати до спискового 
складу тих академіків АН УРСР, стан здоров’я яких або інші виняткові обста-
вини перешко джали їх участі в засіданнях та голосуванні14.

Статутом Академії наук 1976 р. були уточнені окремі положення щодо ви-
борів дійсних членів15. Був вилучений пункт про те, що при обговоренні кан-
дидатів, висунутих для обрання академіками, вра ховуються рекомендації АН 
СРСР. До нового Статуту було внесено й норму про те, що протокол лічильної 
комісії по виборах затверджується Загальними зборами АН УРСР за наявності 
не менше 2/3 спискового складу дійсних членів АН УРСР. На Загальні збори 
Академії було поширено вимогу (яка раніше стосувалася загальних зборів від-
ділень) про те, кого, з яких причин можна не включати до спіл кового складу 
дійсних членів АН УРСР (перебування в закордон них відрядженнях, за станом 
здоров’я тощо).

Згодом було внесено ще деякі доповнення і зміни до порядку виборів дійс-
них членів АН УРСР. У серпні 1979 р. було встановлено, що повідомлен ня 
Президії АН УРСР про проведення виборів публікується в рес публіканській 
пресі не пізніш як за три місяці до проведення виборів. Право повідомляти 
письмово імена кандида тів надавалось дійсним членам академій наук. Резуль-
тати виборів мали публікуватися у республі канській пресі. У трав ні 1983 р. 
було встановлено, що вибори академіків АН УРСР проводяться не рідше од-
ного разу на три роки. 

Деякі зміни стосувалися прав і обов’язків дійсних членів, які тепер обов’яз-
ково мали брати участь у роботі Загальних зборів Академії і зборів відповідних 
відділень, їм нада валось право переходити з одного відділення до іншого за 
рішен ням Президії Академії.

Правовий статус членів Академії у період незалежності України був кон-
кретизований нормами Статуту 1992 р.16 Було визначено види та загальні ви-
моги до членів Академії. Передбачалося, що дійсними членами Академії наук 
України обираються вчені України, які збагатили науку працями першорядного 
наукового значення. 

Було встановлено, що вибори дійсних членів проводяться не рідше одного 
разу на три роки і призначаються Президією Академії наук України у межах наяв-
них вакансій. Після досягнення дійсними членами Академії наук України віку 
75 років відкриваються вакансії для виборів нових дійсних членів Академії наук 
України17.

Повідомлення Президії Академії наук України про прове дення виборів академі-
ків публікується в пресі не пізніш як за три місяці до про ведення виборів. Вченим 
радам наукових установ і вищих навчальних закла дів, державним і громадським 
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організаціям, дійсним членам Академії наук України надається право вису вати 
кандидатів в академіки і члени-кореспонденти Академії наук України із зазначе-
них у публікації галузей науки й протягом одно го місяця від дня публікації пись-
мово повідомляти Академії наук України з відповідним мотивуванням їх імена.

Списки висунутих і зареєстрованих кандидатів у академіки публікуються у 
пресі не пізніш як за місяць до дня виборів.

Вибори академіків проводяться у два етапи – на загальних зборах відділень, 
а потім на Загальних зборах Академії наук України. Загальні збори Академії 
наук про водять вибори з-поміж кандидатів у члени Академії, обраних загаль-
ними зборами відділень, у межах оголошених вакансій.

Вибори кандидатів у дійсні члени Академії наук України на загальних збо-
рах відділення проводяться таємним голосуванням дійсних членів Академії 
наук України у даному відділенні, а також канди датів у члени-кореспонденти – 
таємним голосуванням дійсних членів. Вибори вважаються дійсними в разі на-
явності на зборах не менше 2/3 спискового складу відповідно дійсних членів 
або дійсних членів, які входять до складу відповідного відділення.

Кандидатами у члени Академії наук України вважаються обраними особи, 
за яких проголосувало не менше 2/3 членів Академії наук України у даному 
відділенні, які брали участь, у голо суванні.

Вибори дійсних членів Академії наук України на Загальних зборах Акаде-
мії наук України проводяться таємним голосуванням дійсних членів Академії 
наук України. Вибори вважають ся правочинними за наявності на зборах не 
менше 2/3 спискового складу дійсних членів.  

Академіками Академії наук України вважаються обраними особи, за яких 
проголосувало не менше 2/3 відповідно дійсних членів, які брали участь у 
голосу ванні. Результати виборів публікуються у пресі.

У Статуті Національної академії наук України від 5 квітня 2002 року від-
булася подальша трансформація правового забезпечення членства у Академії. 

Із цього Статуту була вилучена норма, яка встановлювала вікове обмеження 
для дійсних членів Академії та передбачала, що після досягнення ними віку 
75 років відкриваються вакансії для виборів нових дійсних членів Академії наук 
України. Також до Статуту 2002 р. додано нове положення про те, що дійсні  
члени,  після досягнення 65-річного віку можуть за їх бажанням та рішенням 
Президії НАН України бути призначені радниками при дирекції відповідної 
наукової установи НАН України.

Подальшого розвитку правовий статус дійсних членів (академіків) НАН 
України набув у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність»18 
та Статуті НАН України від 14 квітня 2016 р.19. 

Положеннями Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
та пунктами 5.2–5.4 Статуту НАН України визначено вимоги до осіб, які мо-
жуть бути обрані дійсними членами, та їх кількість – не більш як 200 осіб. 

Щодо наведених вимог стосовно дійсних членів Академії, то вони, на нашу 
думку, потребують конкретизації критеріїв та параметрів. Зокрема, такі вимоги 
як «запропонували підхід до розв’язання наукових проблем, що мають велике 
теоретичне чи практичне значення», «мають визнаний вітчизняною та світо-
вою науковою спільнотою науковий доробок», «розв’язали наукову проблему, 
що має вагоме теоретичне чи практичне значення», «провадять активну науко-
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во-громадську діяльність» не набули роз’яснення у документах НАН України. 
Очевидно, що за таких обставин одним із варіантів розв’язання такої проблеми 
могло б бути встановлення певних вимог щодо наукових публікацій кандидата 
або інших чітких параметрів оцінки наукових досягнень. Загалом вимоги щодо 
здійснення передвиборної кампанії та процедури здійснення виборів академі-
ків не зазнали змін порівняно з існуючими до прийняття згадуваного Закону. 

Новелою сучасного правового статусу членів НАН України є процедура 
позбавлення членства в Академії, виключення зі складу НАН України є винят-
ковою компетенцією Загальних зборів Академії. Дійсний член (академік) може 
бути позбавлений цього статусу за рішенням Загальних зборів НАН України: за 
власним бажанням; за неодноразового грубого порушення вимог Статуту НАН 
України або вчинення дій, які завдали значної шкоди авторитетові НАН Укра-
їни – на підставі подання відповідного відділення НАН України або Президії 
НАН України. При позбавленні статусу членів НАН України діють процедура 
та порядок голосування, передбачені для їх обрання.

Донедавна серед членів НАН України перебували особи, діяльність яких 
була спрямована проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держа-
ви. Відсутність механізму позбавлення членства у НАН до 2016 р. була зумов-
лена тим, що підстава «завдання шкоди державі чи Академії» використовува-
лася у період СРСР як спосіб боротьби із нелояльними до політичного режиму 
вченими, оскільки за радянських часів можливість виключення вчених зі скла-
ду Академії наук СРСР і академій наук союзних республік передбачалася лише 
за політичними, а не науковими мотивами20. 

У новому Статуті НАН України набули більш чіткої регламентації права та 
обов’язки членів Академії. 

Окремим аспектом правового статусу дійсних членів НАН України є перед-
бачене п. 6.7. Статуту право на отримання довічної плати. На сьогодні розмір 
такої плати та особливості її виплати визначені постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 жовтня 2007 р. № 1229 «Про збільшення розміру довічної плати 
за звання дійсного члена (академіка) Національної академії наук і національ-
них галузевих академій наук»21. Відповідно до п. 1 цієї постанови за звання 
дійсного члена (академіка) Національної академії наук установлена щомісячна 
довічна плата у розмірі відповідно 5112 гривень. 

Із 23 листопада 2016 р. цей документ доповнено положеннями, які стосу-
ються особливостей виплати довічної плати особам із окремих районів Доне-
цької та Луганської областей. Зокрема, особам, які проживають у населених 
пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної 
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також на тимчасово оку-
пованій території України, щомісячна довічна плата виплачується лише після 
повернення такої території під контроль органів державної влади. 

Щомісячна довічна плата внутрішньо переміщеним особам встановлю-
ється і виплачується за умови взяття особи на облік відповідно до Порядку 
оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної осо-
би, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. 
№ 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».  

Таким чином, правовий статус дійсного члена (академіка) НАН України 
сформувався у процесі багатоетапного розвитку і наразі загалом відповідає ви-



РОЗДІЛ 2 • Проблеми конституційного права та місцевого ...  111
могам і завданням, які висувають до видатних вчених держава і суспільство. 
Водночас з урахуванням сучасних тенденцій організації та розвитку науки в 
інших країнах, діяльності іноземних наукових співтовариств, напрацьованого 
ними позитивного досвіду існують перспективи подальшого удосконалення 
правового статусу членів НАН України.  
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Skrypniuk O. V. Legal Status of the Acting Members (Academicians) of National 
Academy of Sciences of Ukraine: Stages of Development and Present

In article centenary experience of formation and development of legal status of the acting 
members (academicians) of NAS of Ukraine are investigated. Formation of the special status 
for the most outstanding domestic scientists and criteria of their definition began in 1918 in the 
Ukrainian state with creation of the Ukrainian Academy of Sciences. Evolution of this status at 
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the time of UNR, USSR, the period of independent Ukraine, determination of category of the 
academic scientists, their rights and duties are traced. 

In the conditions of the Soviet academic system there was a class approach to formation 
of the case of academicians and ideological factors of activity of academy. During the Soviet 
period there were several stages of improvement and specification of legal status of the acting 
members of academy, an order of stages and conditions of their election, forms of their activity.

Considerable attention is paid to realization of the status of the acting members of acade-
my during mass repressions to which many famous scientists of Ukraine underwent. The gov-
ernmental decrees and other normative legal acts of the post-war period directed to improve-
ment of legal status of academy of Sciences of USSR, its members, authorized requirements 
and tasks for the purpose of activization of activity of academicians in scientific institutions 
are analyzed.  

The important place is allocated for the analysis of provision of the Charter of Academy of 
USSR about deprivation of an academic degree for the activity of the acting members directed 
to “harm” to the USSR. Despite existence of negative tendencies, the academies concerning 
activity and its members during mass terror, ideologization of scientific process, subjectivistic 
and forcible methods and management of the academic science, academicians were chosen, as 
a rule the most worthy scientists of Ukraine.  

Legal status of members of NAS of Ukraine in the period of independence was defined by 
standards of the charter 1992, 2002 and 2016. It is noted that a legislative basis of modern 
legal status of academicians of NAS of Ukraine is the Law of Ukraine “About scientific and 
technical activity” of April 14, 2016. Legal status of the acting members (academicians) of 
NAS of Ukraine is based on the principles which are the general for academies and national 
scientific organizations of the majority of the countries of the world.

Key words: National Academy of Sciences of Ukraine, the acting member (academician), 
legal status, stages of formation, a basis of functioning, the right and a duty of the acting 
members of academy.
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МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ  
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Статтю присвячено дослідженню муніципально-правових проблем підвищення 
ефективності функціонування громадянського суспільства в Україні. Акцентується 
увага на необхідності удосконалення та зміцнення правового статусу місцевого само-
врядування як основоположного інституту громадянського суспільства. Розглянуто 
сучасну теорію місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства, 
визначено його роль у забезпеченні стабільності конституційного ладу і розвитку кон-
ституціоналізму в Україні. Проаналізовано основні теорії самоврядування, запропоно-
вано визначення місцевого самоврядування як однієї з основних форм народовладдя та 
конституційного засобу обмеження державної влади в умовах формування громадян-
ського суспільства. 
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суспільство, питання місцевого значення, сучасний муніципалізм, муніципальна влада, 
децентралізація.

Батанов А. В. Муниципально-правовые проблемы повышения эффективности 
функционирования гражданского общества в Украине

Статья посвящена исследованию муниципально-правовых проблем повышения эф-
фективности функционирования гражданского общества в Украине. Акцентируется 
внимание на необходимости совершенствования и укрепления правового статуса мест-
ного самоуправления как основополагающего института гражданского общества. Рас-
смотрена современная теория местного самоуправления как института гражданского 
общества, определены его роль в обеспечении стабильности конституционного строя 
и развития конституционализма в Украине. Проанализированы основные теории са-
моуправления, предложено определение местного самоуправления как одной из основ-
ных форм народовластия и конституционного средства ограничения государственной 
власти в условиях формирования гражданского общества.

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальная громада, граждан-
ское общество, вопросы местного значения, современный муниципализм, муниципальня 
власть, децентрализация.

Batanov O. V. Municipal and legal problems of increasing the effectiveness of civil 
society in Ukraine

The article is devoted to research of municipal and legal problems of increasing the ef-
ficiency of functioning of civil society in Ukraine. The emphasis is on the need to improve 
and strengthen the legal status of local self-government as the fundamental institution of civil 
society. The current theory of local self-government as an institution of civil society, to de-
termine its role in ensuring the stability of the constitutional system and the development of 
constitutionalism in Ukraine. The local self-government is being assessed as sphere of self-or-
ganizational and self-governmental, which is a political by nature, processes. This helps pass 
difference between terms «self-organization» and «self-government», find depending between 
them and to recognize their as basis of democratization political system of power and a mere 
of the Ukrainian society. Analyzed the basic theory of self-government, proposed the definition 
of local government as one of the main forms of democracy and constitutional means to limit 
state power in the formation of civil society. The dialectical connection of between the types of 
law understanding and basic concepts about the origin of the local self-government is shown.

Key words: local self-government, territorial hromada, civil society, questions of local 
impotence, modern municipalism, municipal power, decentralization.

Розвиток України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної 
правової держави, в якій людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека на конституційному рівні визнаються найвищою цінністю, 
стає ефективним лише за умови існування, функціонування та перманентного 
становлення громадянського суспільства та його інститутів. Саме громадян-
ське суспільство та його інститути у XXI ст. стали надійними партнерами дер-
жави і водночас суб’єктами, що забезпечують громадський контроль і здійсню-
ють інші конституційні форми впливу на органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Громадянське суспільство нині є 
центром відомої ціннісної тріади конституціоналізму «людина – суспільство – 
держава», а його визначальною властивістю стає перманентний розвиток і вод-
ночас збереження сталого функціонування1.
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Сьогодні перед українською державою постає важливе завдання – створен-
ня законодавчих умов для формування громадянського суспільства та прояву 
громадських, самодіяльних засад у локально-територіальному та індивідуаль-
но-особистісному вимірі. Саме умов, а не рамок, оскільки такі прояви можливі 
лише за наявності спільного інтересу та свободи участі.

Так у абзаці другому п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 ли-
стопада 2008 р. № 976 «Про затвердження порядку сприяння проведенню гро-
мадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»2 вказується, що під 
інститутами громадянського суспільства слід «розуміти громадські об’єднан-
ня, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, організації роботодавців 
та їх об’єднання, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації на-
селення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі то-
вариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства». У ст. 5 Закону 
України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р.3 
визначено засади внутрішньої політики у сфері формування громадянського 
суспільства і вперше законодавчо закріплено категорію «інститут громадян-
ського суспільства».

Свідченням того, що держава прагне за допомогою законодавства сформу-
вати правові умови розвитку громадянського суспільства, була Стратегія дер-
жавної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та 
першочергові заходи щодо її реалізації4 та є чинна на сьогодні Національна 
стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–
2020 роки5, в основу якої закладено принцип, згідно з яким «активне, впливове і 
розвинене громадянське суспільство є важливим елементом будь-якої демокра-
тичної держави та відіграє одну з ключових ролей у впровадженні нагальних 
суспільних змін і належного врядування, в управлінні державними справами 
і вирішенні питань місцевого значення». Як зазначається у цьому документі, 
метою Стратегії є «створення сприятливих умов для розвитку громадянсько-
го суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, 
забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод 
людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів з використанням різ-
номанітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації».

Однак ці норми і задуми багато в чому залишаються декларацією. Динамі-
ки, механізму функціонування більшості інститутів громадянського суспіль-
ства, насамперед територіальних громад та їх самоорганізованих структур, 
без яких існування та перспективний розвиток громадянського суспільства є 
неможливим, створити не вдалося. Сучасні дослідження свідчать, що в процесі 
формування громадянського суспільства дійсно існує проблема досягнення необ-
хідного балансу між державою та механізмами її впливу на нього, з одного боку, та 
громадянським суспільством і його механізмами саморозвитку і соціального контр-
олю – з другого. Такий баланс є необхідним для побудови демократичної, правової, 
соціально орієнтованої держави, оскільки дає змогу уникнути двох неприпусти-
мих станів у розвитку країни – зведення до мінімуму або громадських свобод, або 
впливу держави6. Втім, чинне законодавство є демонстрацією суто позитивіст-
ського та етатистського підходу держави до інституціоналізації громадянсько-
го суспільства. З цих та інших причин доктринальні основи громадянського 
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суспільства нібито втратили чіткість кордонів та орієнтирів, а його правова, 
економічна, територіальна, інституційна, функціональна, суб’єктно-об’єктна 
та інші основи залежать тільки від свавільного умогляду політиків.

Слід розуміти, що основні завдання та функції громадянського суспільства 
та його інститутів – явища відносно стабільні, однак вони не є незмінними. 
Незважаючи на вкрай інертний рух багатьох реформ або завищені соціальні 
очікування щодо їх миттєвих результатів, вони безперервно розвиваються та 
вдосконалюються в ході їх здійснення. Загальною тенденцією їх розвитку в 
сучасних умовах повинно стати підвищення ролі людського чинника у процесі 
вирішення питань суспільного значення. Як зазначається у сучасній філософ-
ській літературі, ключовим елементом еволюції громадянського суспільства є 
міра здійснення свободи людини в різних сферах. Індивід, сукупність індиві-
дів, соціальні спільності становлять основу виникнення, функціонування та 
розвитку громадянського суспільства. Саме на фундаменті своїх особистих ін-
тересів, їх єдності та спільних проблем, що постають на шляху реалізації цих 
інтересів, індивіди утворюють певні громадські об’єднання7. 

Громадянське суспільство, яке засноване на самоврядуванні та самооргані-
зації, не може бути і не повинне бути заформалізованим. Роль держави повинна 
мати прояв не в штучному інспіруванні громадянського суспільства та його 
інститутів, а у партнерській його підтримці у вирішенні суспільно значущих 
справ. Система громадянського суспільства має постати як результат суспіль-
но-політичної творчості населення, з одного боку, та цілеспрямованих зусиль 
і підтримки держави – з другого. Тому розширювати права і функції грома-
дянського суспільства та його суб’єктів, насамперед територіальних громад та 
інших інститутів місцевого самоврядування, слід насамперед там, де найбіль-
ший ефект приносить громадська ініціатива.

Категорія ефективності функціонування громадянського суспільства – 
складне, багатофакторне явище, яке, на жаль, не набуло належного висвітлен-
ня в літературі. Вважаємо, що доктринальне дослідження феномену грома-
дянського суспільства як певного рівня соціального розвитку цивілізації, який 
взаємодіє із державою не взагалі, а лише з її конкретним типом, створеним та 
функціонуючим на засадах демократії і права, а також законодавчу інституці-
оналізацію механізму взаємозв’язку та взаємодії між державою, суспільством 
та людиною у розрізі проблем ефективності функціонування громадянського 
суспільства та його окремих інститутів, доцільно проводити у тісному взаємо-
зв’язку з категоріями «суспільні інтереси», «цінність життя», «гідність життя», 
«якість життя», «спосіб життя» тощо. Адже головною метою самоорганізації, 
самодіяльності та функціонування інститутів громадянського суспільства і є 
підвищення якості життя, удосконалення відносин, які виникають між різними 
щаблями публічної управлінської ієрархії. Не випадково, у деяких визначеннях 
громадянське суспільство характеризується як «середовище, у якому громадянин 
має максимум свободи, завдяки якій він вільно вибирає не тільки місце проживан-
ня, а й рід занять, якими задовольняє свої особисті потреби»8. Ці лексичні фор-
мули виконують соціально-оціночну функцію та покликані відбивати ступінь 
задоволення потреб і запитів громадян, що не піддаються прямому кількісному 
виміру. До показників якості життя, його гідності належать характер і зміст 
праці та дозвілля, задоволеність своїм приватним життям, ступінь задоволено-
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сті людини своїм станом як вільної особистості, суспільною та політичною ак-
тивністю, спілкуванням, самовираженням і саморозвитком, ступінь комфорту в 
праці й у побуті, ступінь реалізації моральних цінностей тощо.

Поряд з тим основними соціально-антропологічними цінностями станов-
лення громадянського суспільства мають бути свобода, справедливість, рів-
ність, гідність, концентрацією яких є основна цінність «права людини». Зга-
дані цінності уможливлюють таку цінність, як «солідарність» і забезпечують 
соціальну інтеграцію в суспільстві. Особливими цінностями, характерними 
для української ментальності, які виділяються на основі праць сучасних ві-
тчизняних авторів, є індивідуалізм, антропоцентризм, світоглядна толерант-
ність, кордоцентризм, глибинний оптимізм, відповідальність. Громадянське 
суспільство повноцінно функціонуватиме лише за умов реалізації всіх складо-
вих, що й є, на нашу думку, базовими його цінностями, але які й можливі лише 
за наявності індивіда.

Історія розробки концепції громадянського суспільства у західній суспіль-
но-політичній думці, як і реальний процес формування і розвитку самого гро-
мадянського суспільства, свідчать, що ключовим моментом його становлення 
є врахування всіх вищеназваних складових суспільної свідомості, яка формує 
справжнього громадянина своєї держави. Громадянина, який має визначений 
комплекс прав і свобод, і несе відповідальність перед суспільством за свої дії, 
тобто постає як самостійний і усвідомлюючий себе у цьому статусі індивіду-
альний член суспільства, діяльність якого скоординована ідеєю загального бла-
га9.

Отже, оскільки громадянське суспільство – це багатовекторне (організа-
ційно-політичне, господарсько-економічне, соціально-культурне, управлінське 
тощо) явище, процес розвитку та підвищення його функціональності складний 
і багатогранний. Враховуючи соціокультурні, господарсько-економічні, полі-
тичні та інші передумови становлення громадянського суспільства10, а також 
характер, сутність, зміст, систему його функцій11, можна спроектувати і основні 
«магістральні» шляхи підвищення ефективності механізму його функціонуван-
ня, а саме: вдосконалення соціально-культурних та організаційно-структурних 
механізмів, матеріально-технічної та бюджетно-фінансової бази громадянсько-
го суспільства, а також нормативно-правове закріплення цих перетворень.

Насамперед необхідним є подолання ментальної прірви у свідомості гро-
мадян між справами, що вирішуються кожним окремим пересічним жителем 
(«свої» справи), і справами, що вирішуються на загальнодержавному рівні і 
сприймаються ним, як політичні і абстрактні, до яких пересічному жителю 
майже немає діла, бо все одно він на них майже не впливає («чужі» справи). 
Тобто, йдеться про формування поля «наших» справ, створення організацій-
но-правових і економічних засад для залучення жителів до повсякденної участі 
в суспільних справах за місцем проживання («наші» справи) поза межами влас-
ної квартири чи подвір’я (під’їзд у місті, прилегла частина вулиці у селі), чи бу-
динок, чи вулиця, чи квартал або куток села, селища міста, мікрорайон тощо12.

Збільшення кількості інституцій, які спеціалізуються на наданні соціаль-
них послуг населенню, активізація їх діяльності, розвиток децентралізації та 
самоорганізації також вимагає кардинальних змін у поглядах на муніципаль-
но-правову природу та значення публічно-самоврядних багатьох інститутів 
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громадянського суспільства. Їх завдання як локального інституційного ядра 
громадянського суспільства насамперед повинно полягати в акумуляції та ге-
нерації місцевих інтересів, виявленні важливих потреб населення, встановлен-
ні пріоритетів, пошуку оптимальних шляхів забезпечення питань місцевого 
значення, здійсненні громадського контролю за якістю соціальних послуг.

У зв’язку зі змінами законодавства, що регламентує відносини у сфері ор-
ганізації та функціонування громадянського суспільства, зокрема, про громад-
ські організації, соціальне партнерство, місцеве самоврядування, поступовим 
розширенням його функцій та сфери правового регулювання життєдіяльності 
суспільства, особливої уваги набуває проблема відповідного кадрового та нау-
кового забезпечення відповідних процесів. Професійна і психологічна кадрова 
непідготовленість, недосконале знання сучасних управлінських технологій є 
однією з найбільш суттєвих причин гальмування реформ і процесів у сфері 
організації та функціонування громадянського суспільства. Тому доцільним є 
впровадження механізмів періодичного спеціалізованого навчання представ-
ників громадськості та службовців, депутатів та інших, проведення відповід-
них семінарів, форумів за їх активної участі тощо.

Гарантованість прав людини – члена громадянського суспільства – це своє-
рідний зовнішній механізм обмеження свавілля державних і місцевих чиновни-
ків, а також централістських «випадів» державної влади, яка завжди прагне до 
розширення та посилення своєї присутності у всіх сферах суспільного життя. 
Відтак потрібно створювати нові та вдосконалювати існуючі механізми орга-
нізаційного та правового характеру проти зловживання публічною владою, у 
тому числі та насамперед шляхом зміцнення правозахисного потенціалу тери-
торіальних громад13. Тому особливий інтерес викликає запровадження інсти-
туту соціальних громадських інспекторів. Вважаємо цілком правильною про-
позицію створення такої громадської інституції, метою якої стало б залучення 
органів самоорганізації населення та громадських об’єднань до активної робо-
ти з надання соціальної допомоги та запровадження відповідного громадського 
контролю.

Зарубіжний досвід свідчить про гнучкість інституту соціальних громад-
ських інспекторів, його здатності пристосовуватися до місцевих умов. Запро-
вадження інституту соціальних громадських інспекторів стало б важливим 
кроком у розвитку демократичних процесів організації та функціонування гро-
мадянського суспільства, насамперед спрямованих на зміцнення системи міс-
цевого самоврядування, децентралізацію соціальної політики, захист особи – 
члена територіальної громади, посилення гарантій реалізації муніципальних 
прав людини, сприятиме покращенню управління територіями та гуманізації 
відносин у форматі «особа – орган самоорганізації населення – представниць-
кий орган місцевого самоврядування (місцева рада) – громадянське суспіль-
ство – держава», що, безумовно, матиме позитивний вплив на підвищення 
ефективності організації та функціонування громадянського суспільства.

У контексті проблем підвищення ефективності організації та функціону-
вання громадянського суспільства заслуговує на особливу увагу конституцій-
но-правовий інститут народного захисника, або омбудсмана, який успішно діє 
в багатьох країнах світу. На сьогодні у багатьох державах інститут омбудсмана 
став невід’ємною частиною юридичної системи, який виражає точку зору гро-
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мадянського суспільства та доводить її до відома виконавчих та законодавчих 
органів. Особлива популярність та авторитет даного інституту зумовлені бага-
тьма демократичними рисами, які характеризують його статус та забезпечують 
ефективність його діяльності: незалежним становищем у системі державних 
органів; незмінюваністю протягом усього строку повноважень парламенту, 
яким він призначається, в ряді країн – правом законодавчої ініціативи; відкри-
тістю та доступністю для всіх громадян, які потребують захисту прав і свобод; 
відсутністю формалізованих процедур розгляду скарг і звернень; безоплатні-
стю надання допомоги тощо. Всі ці принципи та процедури сприяють вико-
нанню омбудсманом функцій захисту прав людини від зловживань та свавілля 
з боку державного апарату та посадових осіб. Причину інтересу до інституту 
омбудсмана, як зазначає Д. Роует, знайти неважко: вона криється у необхідності 
додаткового захисту прав громадян «проти адміністративного свавілля у сучас-
ній демократичній державі»14.

Втім, як свідчить світовий досвід, загальнодержавний омбудсман як одна 
особа не завжди здатен охопити своєю діяльністю всі сфери та рівні держав-
ного та місцевого життя, в яких порушуються (можуть порушуватися) права 
окремої людини. Тому в деяких країнах передбачені посади представників за-
гальнонаціональних омбудсманів на місцях, у зв’язку з чим особливий інтерес 
викликає інститут регіонального та місцевого уповноваженого з прав терито-
ріальних громад15.

Запровадження інституту муніципальних омбудсманів, на нашу думку, дало 
б змогу усунути існуючі прогалини у сфері функціонування механізмів захисту 
прав людини, стало б важливим кроком у розвитку демократичних процесів, 
спрямованих на зміцнення механізмів правового захисту людини – члена те-
риторіальної громади, сприяло б покращенню муніципального управління та 
підвищенню дієздатності територіальних громад, що, з одного боку, безумовно 
мало б позитивний вплив на ефективне здійснення функцій не лише місцевого 
самоврядування, а й громадянського суспільства, з другого – не лише доповню-
вало б існуючу систему гарантій прав громадян, а й стало новим органом, який 
забезпечує жителям – членам територіальних громад ще один правозахисний 
канал у разі порушення або обмеження їхніх прав.

Також процес розвитку громадянського суспільства об’єктивно вимагає 
вдосконалення інститутів прямого волевиявлення, особливо в місцевому само-
врядуванні та на мікролокальному рівні, тобто безпосередньо за місцем про-
живання населення. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»16 
фактично обмежується лише встановленням таких форм, відносячи до них 
загальні збори громадян (ст. 8), місцеві ініціативи (ст. 9) та громадські слухан-
ня (ст. 13). Кожна з означених форм безпосередньої муніципальної демократії 
потребує окремої детальної регламентації та відіграє вагому роль у процесі 
самоорганізації населення. Така ситуація суттєво ускладнює впровадження 
цих форм у практику територіальних громад і не сприяє подальшому розвитку 
самоорганізації населення, залученню жителів до участі у вирішенні питань 
місцевого значення. Дискусійними залишаються форма і рівень нормативної 
регламентації таких муніципальних заходів.

Водночас слід констатувати, що доволі негативний розвиток законодавства 
в Україні, що має прояв у тому, що нормативні акти, які діють на загально-
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державному рівні, не лише не ліквідували наявні прогалини щодо створення 
та діяльності багатьох суб’єктів громадянського суспільства, а ще більше за-
плутують ситуацію, свідченням чого є, наприклад, Закон України «Про органи 
самоорганізації населення»17, який суперечить Конституції України та Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні». Тому, попри вагомий по-
тенціал законодавчого регулювання профільних суспільних відносин у сфері 
муніципальної безпосередньої демократії та самоорганізації населення, акцен-
туємо на значенні та особливій ролі статутної регламентації видів прямої муні-
ципальної демократії18 як найбільш оптимальної та гнучкої форми нормотвор-
чості, яка, «відтворюючи норми законів та адаптуючи їх до місцевих умов», 
подає норми законодавства в «упорядкованому вигляді, полегшуючи роботу 
муніципальних структур та формуючи у населення більш чітке уявлення про 
сенс та характер місцевого самоврядування»19. По суті, статут територіальної 
громади – це один із найважливіших інструментів залучення громади і головне 
в ньому – не тільки норми, а насамперед процес активізації громади20.

У контексті проблем підвищення ефективності організації та функціону-
вання громадянського суспільства актуалізується проблема формування та ре-
алізації правосуб’єктності не лише таких індивідуальних суб’єктів громадян-
ського суспільства, як громадяни України, а й осіб, які перебувають в іншому 
громадському становищі, тобто негромадян. Найбільш рельєфно ця проблема-
тика має прояв у процесах становлення та функціонування територіальних гро-
мад як іманентної суб’єктної основи громадянського суспільства. Так, зважаю-
чи на те, що будь-які обмеження права на участь у місцевому самоврядуванні 
залежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 
та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповід-
ній території та іншими ознаками забороняються, слід чіткіше закріпити право 
участі у самоорганізації населення за місцем проживання також і особам, які 
не мають громадянства України, однак постійно (переважно) проживають на 
даній території, володіють певним нерухомим майном, сплачують місцеві по-
датки і збори та беруть активну участь у муніципальній життєдіяльності тери-
торіальної громади. 

Такий підхід є свідченням того, що в державах сучасної Європи відбува-
ється кардинальне переосмислення сутності та змісту конституційного права 
на участь в управлінні публічними справами у розрізі муніципальної демокра-
тії та функціонування громадянського суспільства: якщо держава має справи з 
громадянами, іноземцями, особами без громадянства, біженцями, то місцеве 
самоврядування – з мешканцями. Держави – члени Ради Європи, які підписали 
Європейську хартію місцевого самоврядування, вважають, що право громадян 
брати участь в управлінні державними та суспільними справами належить до 
загальних для всіх держав демократичних приписів, і це право безпосередньо 
може бути здійснено саме на місцевому рівні.

Підхід, який існує в країнах сучасної Європи (наприклад, у Данії, Бельгії, 
Польщі, Латвії), безпосередньо пов’язаний із визнанням відмінності різних 
статусів публічної влади: державної влади як представника суспільства в ці-
лому, його політичної влади та місцевого самоврядування – як публічної влади 
територіального колективу. Так, згідно з частиною 2 § 70 Конституції Угорської 
Республіки 1949 р. на виборах до місцевого самоврядування та виборах місь-
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кого голови виборче право, а також право участі в місцевому референдумі та 
місцевій народній ініціативі відповідно до особливого закону – належить також 
не угорським громадянам, які проживають на території Угорської Республіки 
як іммігранти, якщо вони на день виборів або, відповідно, референдуму, пере-
бувають на території країни. Згідно зі ст. 130 Конституції Королівства Нідер-
ланди 1983 р. право участі у виборах муніципальних рад та бути обраним до 
їх складу може бути надано Актом парламенту особам, які не є громадянами 
Нідерландів, але постійно проживають у муніципалітетах, якщо вони відпові-
дають тим самим виборчим цензам, що і громадяни Нідерландів.

Такий підхід є свідченням підвищення ролі муніципально-територіального 
чинника в житті громадянського суспільства, створенням дієздатних територі-
альних громад, підтвердженням демократичних намірів національних держав 
та їх особливої уваги саме до мешканців певних територій.

Подолання означених проблем дасть змогу вирішити найбільш принципове 
питання – проблему комунізації, тобто формування дієздатної територіальної 
громади. У сучасних умовах самоврядний процес має стати не лише формою 
функціонування територіальної громади, а й неодмінною умовою організації 
та функціонування громадянського суспільства. Таке розуміння самоврядного 
процесу визначає його як вид демократичного, а отже, й політичного процесу, 
оскільки за своєю суттю є прикладом самостійного здійснення влади місцевою 
спільнотою. Демократія будується знизу, а місцева політична спільнота визна-
ється мікромоделлю всього суспільства, тому самоврядний процес як політич-
ний процес на місцевому рівні визнано основою демократичного процесу, від 
якості функціонування якого залежить успіх демократії на загальнодержавно-
му рівні21. Саме тому система самоорганізації населення – оптимальна школа 
суспільно-політичного зростання та ідеальне середовище, в якому могли б ви-
кристалізовуватися механізми публічно-правової відповідальності будь-яких 
владних структур.

Тільки реалізація протягом тривалого часу в свідомості жителів – членів 
територіальних громад стійких антиетатистських установлень, корінні зміни 
стереотипів суспільно-політичної поведінки широких верств населення, його 
самоорганізація та самодисципліна, формування патріотичних настроїв мо-
жуть у майбутньому стати основою для нівелювання конфлікту державних 
та громадських інтересів, формування оптимального балансу між публічним 
і приватним началом, а, в силу цього, – й потужним інструментом підвищення 
ефективності організації та функціонування громадянського суспільства.
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Batanov O. V. Municipal and legal problems of increasing the effectiveness of civil 
society in Ukraine

The article is devoted to research of municipal and legal problems of increasing the effi-
ciency of functioning of civil society in Ukraine. 

It is proved that the current legislation is a demonstration of a purely positivist and ethni-
cal approach of the state to the institutionalization of civil society. At the same time, the main 
tasks and functions of civil society and its institutions - the phenomena are relatively stable, 
however, they are not unchanged. Despite the extremely inertial movement of many reforms 
or the overestimation of social expectations for their immediate results, they are continuously 
evolving and improving in the course of their implementation. The general tendency of their 
development in modern conditions should be the increase of the role of the human factor in the 
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process of solving issues of social significance. A key element of the evolution of civil society 
is the measure of the exercise of human freedom in various spheres. An individual, a set of 
individuals, social communities form the basis of the emergence, functioning and development 
of civil society.

The emphasis is on the need to improve and strengthen the legal status of local self-gov-
ernment as the fundamental institution of civil society. The current theory of local self-gov-
ernment as an institution of civil society, to determine its role in ensuring the stability of the 
constitutional system and the development of constitutionalism in Ukraine. The local self-gov-
ernment is being assessed as sphere of self-organizational and self-governmental, which is a 
political by nature, processes. This helps pass difference between terms «self-organization» 
and «self-government», find depending between them and to recognize their as basis of democ-
ratization political system of power and a mere of the Ukrainian society. 

Civil society, based on self-government and self-organization, can not and should not be 
formalized. The role of the state should be manifested not in artificial inspiration of civil so-
ciety and its institutions, but in its affiliate support in resolving socially significant cases. The 
system of civil society should become a product of social and political creativity of the popula-
tion, on the one hand, and purposeful efforts and support of the state, on the other. Therefore, 
to expand the rights and functions of civil society and its subjects, first of all, the territorial 
hromadas and other institutions of local self-government, should first of all where the greatest 
effect is brought by the public initiative.

Analyzed the basic theory of self-government, proposed the definition of local government 
as one of the main forms of democracy and constitutional means to limit state power in the 
formation of civil society. The dialectical connection of between the types of law understanding 
and basic concepts about the origin of the local self-government is shown.

Key words: local self-government, territorial hromada, civil society, questions of local 
impotence, modern municipalism, municipal power, decentralization.
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ЩОДО ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ 
ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА:  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Розглядаються теоретико-правові проблеми категорії «конституційно-правові об-
меження прав і свобод людини і громадянина». Підкреслюється роль відповідних обме-
жень у реалізації конституційно-правового статусу особи. Здійснюється порівняльний 
аналіз окремих наукових підходів до визначення поняття досліджуваної категорії. Об-
ґрунтовується думка про відсутність єдиного наукового тлумачення даного поняття. 
Авторами пропонується власна дефініція названої категорії.

Ключові слова: конституційно-правовий статус особи, конституційні права і сво-
боди людини і громадянина, конституційно-правові обмеження прав і свобод
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Костецкая Т. А., Андриевская Е. В. О понятии конституционно-правовых огра-

ничений прав и свобод человека і гражданина: теоретические аспекты
Рассмотрены теоретико-правовые проблемы категории «конституционно-пра-

вовые ограничения прав и свобод человека и гражданина». Подчеркивается роль со-
ответствующих ограничений в реализации конституционно-правового статуса лично-
сти. Осуществлен сравнительный анализ имеющихся отдельных научных подходов к 
определению исследуемой категории. Сделан вывод об отсутствии унифицированного 
научного ее толкования. Авторами предложена собственная дефиниция данной кате-
гории.

Ключевые слова: конституционно-правового статус личности, конституционные 
права и свободы человека и гражданина, конституционно-правовые ограничения прав 
и свобод.

Kostetska T., Andriyevska O. Theoretical aspects ot the contitunional and legal 
restrictions of human rights

Theoretical aspects of the contitunional and legal restrictions of human rights are examined. 
Comparative legal analysis of individual approaches of the category are implemented. A 
conclusion is drawn that there is no scientific interpretation of the term. Authors proposed 
their own definition of the cathegory. 

Key words: contstitutional and legal status of human rights and freedoms, the contitunional 
and legal restrictions of human rights.

Актуальність представленої тематики визначається багатьма чинниками.
Визнання і закріплення на конституційному рівні основних прав, свобод 

людини і громадянина, постійне розширення їх обсягу та чіткості формулю-
вання їх змісту, гарантій їх реалізації, що відображає загальну світову тенден-
цію конституційно-правового регулювання, є однією з актуальних, пріоритет-
них проблем сучасної цивілізації. Втім, слід наголосити, що нині існує чимало 
чинників, які стали справжнім випробуванням концепції прав людини, яка ле-
жить в основі створення Організації Об’єднаних Націй. Серед них, наприклад, 
терористична загроза.

Конституційні права, свободи, а також обов’язки становлять ядро конститу-
ційно-правового статусу особи, що є важливим соціальним, політико-правовим 
інститутом у будь-якій демократичній державі, ознакою рівня розвитку грома-
дянського суспільства.

Водночас користування людиною і громадянином наданими конституцій-
ними правами і свободами напряму залежить від побудови таких взаємовід-
носин між особою та державою, головним змістом яких мають стати взаємні 
права, обов’язки та відповідальність. Нині реальність таких взаємовідносин є 
найгострішою проблемою української дійсності. 

Згідно з основоположним принципом конституційного ладу України права 
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави, їх встановлення та забезпечення є її головним обов’язком. За Кон-
ституцією України, конституційні права і свободи людини і громадянина не 
можуть бути обмежені, крім передбачених її нормами випадків (ч. 1 ст. 64). 
Закріплюючи рівність конституційних прав і свобод громадян перед законом, 
забороняються, зокрема, обмеження (як і привілеї) за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соці-
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ального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або ін-
шими ознаками (ст. 24 Основного Закону).

Ці та інші положення становлять першооснову для конституційно-право-
вого статусу людини і громадянина і спрямовані насамперед на гарантованість 
закріплених прав і свобод, на доцільність досягнення збалансованості їх реалі-
зації з правомірними інтересами інших членів суспільства, на захист від некон-
ституційних обмежень тощо. 

Зокрема, за обґрунтованим М. Ф. Савчиним принципом зв’язаності держа-
ви правами і свободами людини і громадянина, сутність обмежень фундамен-
тальних прав людини полягає у забезпеченні легітимного втручання держави 
у приватну автономію індивіда з метою забезпечення загального блага1. При-
чому обмеження мають бути обґрунтовані виключно на правових засадах і з 
додержанням пропорційності та мати легітимну мету.

Водночас за достатньо широкого декларування Основним Законом прав і 
свобод, встановлення тих з них, що не підлягають обмеженню (ч. 2 ст. 64), низ-
ка позитивних змін в українській дійсності у напрямі забезпечення гарантій їх 
реалізації та захисту тощо, сучасна практика засвідчує, наприклад, про випад-
ки застосування державою їх обмежень без належних підстав. 

До того ж у контексті нових підходів світового співтовариства до різних 
проблем гуманітарного характеру об’єктивною вимогою для національної 
адаптації міжнародно-правових стандартів прав людини з метою реального 
збагачення конституційно-правового статусу особи в Україні має стати зве-
дення до мінімуму встановлюваних обмежень. Важливою темою в контексті 
доцільності оновлення Основного Закону є, зокрема, приведення переліку кон-
ституційних підстав допустимих обмежень державою, її органами здійснення 
прав і свобод, їх скорочення й уточнення2. 

У зв’язку з цим дослідження проблематики конституційно-правових обме-
жень прав і свобод людини і громадянина, включно з підставами, межами, пов-
новаженнями щодо їх встановлення тощо, є підґрунтям для вирішення питань 
належної реалізації конституційно-правового статусу особи в Україні.

Крім того, ціла низка проблем для вирішення та практичного вивчення іс-
нує ще й у зв’язку з тим, що юридичний механізм застосування названих об-
межень встановлюють норми різних галузей права. Зрозуміло, що в їх системі 
провідне, основоположне місце займають норми конституційного права, які 
визначають загальну концепцію встановлених державою обмежень основних 
прав і свобод особи і разом з відповідними галузевими нормами складають 
окремий конституційно-правовий інститут. Однак їх (насамперед конституцій-
них норм) пряма дія у багатьох випадках в силу певної декларативності уне-
можливлюється і залежить від дієвості галузевого законодавства. 

Назване актуалізує на даний час і на перспективу не тільки потребу в якіс-
но новому рівні конституційно-правового регулювання окреслених відносин, 
їх демократичного насичення, в аналізі практичного застосування норм, а й у 
здійсненні наукових розробок у певному напрямі.

Слід сказати, що теоретико-прикладні проблеми обмеження прав і свобод 
людини і громадянина у різний період були об’єктом дослідження у працях 
таких вітчизняних фахівців-правознавців, як: В. Г. Буткевич, А. М. Колодій, 
В. Ладиченко, О. В. Марцеляк, А. Ю. Олійник, О. В. Осинська, Н. М. Пар-
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хоменко, В. Ф. Погорілко, М. В. Савчин, М. Ф. Селівон, О. В. Скрипнюк, 
А. Є. Стрекалов, П. М. Рабінович, Ю. М. Тодика, О. Ф. Фрицький, В. М. Ша-
повал, Ю. С. Шемшученко тощо. Можна також відзначити певний доробок 
відповідної тематики зарубіжних дослідників (В. М. Агеєва, С. С. Алексеєва, 
О. В. Ашихміної, О. Ф. Квітка, А. В. Малька, А. А. Зайцева, О. О. Подмарєва 
та ін.). 

Однак, незважаючи на існуючі підходи до даної проблематики, які можуть 
бути використані для творчого та плідного осмислення та розвитку, в укра-
їнській (і не тільки) юридичній науці все ще не сформована єдина концепція 
конституційно-правових обмежень прав і свобод людини і громадянина. 

Поряд з цим дослідження зазначеного явища має важливе значення не лише 
на теоретичному рівні, а й для законотворчої та правозастосовної діяльності 
держави. 

Метою статті є подальше вдосконалення теоретичних і конституційно-пра-
вових засад такого складного явища, яким, як визнається більшістю науковців, 
є юридична категорія «конституційно-правові обмеження прав і свобод люди-
ни». 

Правильне розуміння її сутності, змісту, умов (критеріїв) встановлення та 
застосування є передумовою щодо гарантованості кожному реальної можли-
вості користуватися своїми правами і свободами, забезпечення максимальної 
охорони і захисту. 

Аналіз спеціальної літератури різних правових наук показав виокремлен-
ня науковцями таких доволі поширених категорій, як: «правові обмеження», 
«обмеження права», «обмеження прав людини», підходи до тлумачення яких 
можна вважати базовими для розуміння досліджуваної категорії. Як обґрун-
товується, наприклад, вони співвідносяться як загальна, конкретизована та 
детальна категорії. Відповідно, перша з них є категорією ширшого порядку, і 
визначається як сукупність елементів механізму правового регулювання; друга 
є більш суб’єктивною та дає змогу конкретизувати певне обмеження як з пози-
цій обсягу відповідного права, так і з позицій особливостей певного суб’єкта – 
носія конкретного права; а третя, тобто «обмеження прав людини», є найбільш 
деталізованою3.

Дослідження конституційно-правових обмежень прав і свобод людини і 
громадянина як категорії конституційного права здійснюється через призму 
категорії «обмеження прав». 

Серед відповідної кількості праць вітчизняної та зарубіжної (переважно 
російської) юридичної науки можна виокремити декілька основних напрямів 
щодо розкриття сутності названої категорії.

 Один з них, доволі поширений, характеризується розумінням обмежень 
прав людини, у тому числі конституційно-правових обмежень, при різних фор-
мулюваннях, як звуженням, зменшенням (применшенням) обсягу гарантова-
них конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

 Зокрема, О. В. Осинська визначає обмеження прав як законодавче звужен-
ня змісту та (або) обсягу прав і свобод людини щодо її можливостей мати, воло-
діти, користуватися розпоряджатися соціальними цінностями, свободою дій і 
поведінки з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності або громад-
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ського порядку, забезпечення економічної та інформаційної безпеки для охоро-
ни здоров’я, суспільної моралі й забезпечення захисту прав і свобод людини4.

А. Є. Стрекалов у спеціальному дисертаційному дослідженні пропонує 
розглядати конституційно-правові обмеження як правомірне, цілеспрямоване 
кількісне та (або) якісне применшення у процесі правореалізації тих можливих 
моделей поведінки (правомочностей), які складають основне право (свободу) 
особи, з боку інших осіб5. 

 Як звуження можливості реалізувати досліджуване право (конституційне 
право особи на недоторканність житла. – Авт.), яке створює умови для задо-
волення інтересів контрагента (в широкому сенсі слова) і суспільних інтересів, 
визначає О. В. Козир6.

У навчальній літературі, наприклад, відомий фахівець О. В. Скрипнюк 
конституційно-правові обмеження визначає як передбачений Конституцією та 
законами України режим тимчасового загального або конкретно-індивідуаль-
ного призупинення чи звуження обсягу визначених і гарантованих Основним 
Законом прав і свобод в інтересах забезпечення прав інших людей, а також 
забезпечення національної безпеки і оборони України7. 

 Аналогічний підхід існує в зарубіжній, зокрема російській, літературі. Так, 
О. В. Ашихміна визначає обмеження прав і свобод людини і громадянина як 
законодавчо санкціоноване тимчасове зменшення користування благом, що 
складає предмет суб’єктивного права, як за змістом, так і за часом8.

Поряд з цим дослідження поняття зазначеної категорії лише з наголосом на 
зменшення, звуження встановлених правоможливостей, на нашу думку, недо-
статньо глибоко розкриває її суть, значення, мету застосування обмежень тощо.

А. А. Зайцев, інший російський науковець, у порівняно недавньому дисер-
таційному дослідженні, доволі логічно, однак дещо звужено, на нашу думку, 
під категорією «конституційно-правові обмеження» вже розуміє конституцій-
но обумовлену, нормативно визначену, процесуально-конкретизовану систему 
виключень із юридичного становища особи в статусних, режимних чи інших 
цілях9. При цьому автор недостатньо всебічно обґрунтовує поняття так зва-
них статусних обмежень прав і свобод, зумовлених особливістю різноманіт-
них підстав набуття особою конкретного юридичного становища, пов’язаних, 
зокрема, зі здійсненням державної або муніципальної служби, із конкретною 
посадою, наявністю громадянства іншої держави (держав), зі відповідними су-
довими рішеннями. До режимних обмежень, за автором, належать вилучення 
з юридичного становища невизначеного кола осіб, зумовлені спеціальним ста-
ном правовідносин у державі (в окремій його частині) та виражені у певній мірі 
несприятливості для реалізації відповідних прав і свобод.

Інша концепція розкриття сутності категорії обмеження прав і свобод лю-
дини і громадянина пов’язана із встановленням меж здійснення людиною своїх 
прав і свобод.

Так, зокрема, у спеціальній літературі, обмеження відповідних прав і сво-
бод людини і громадянина розглядаються як: межі реалізації (здійснення) лю-
диною (громадянином) прав і свобод, що виражаються в заборонах, обов’яз-
ках, відповідальності, існування яких детерміновано (визначено) необхідністю 
захисту конституційно визнаних цінностей суспільної моралі, призначенням 
яких є забезпечення необхідного балансу між інтересами особистості, суспіль-
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ства і держави10; або ж як установлені межі здійснення людиною своїх прав і 
свобод, що виражаються в становленні певних заборон, відповідальності, по-
кладанні додаткових обов’язків, призначення яких полягає в забезпеченні не-
обхідного балансу між інтересами особи, суспільства і держави для захисту 
цінностей, що охороняються Конституцією»11.

Зокрема, з означеної позиції підходять до визначення досліджуваних по-
нять окремі російські автори. Так, В. М. Агеєв під обмеженнями прав розуміє 
встановлені на основі закону межі реалізації і здійснення людиною і громадя-
нином прав і свобод, що полягають у певних заборонах, зумовлених необхід-
ністю захисту конституційно визнаних цінностей, призначенням яких є досяг-
нення компромісу між інтересами людини та інтересами суспільства, держави 
та інших осіб12. 

Окремо слід назвати результати дисертаційного дослідження О. О. Под-
марьова, який дослідив поняття категорії «обмеження прав (свобод)», під якою 
розуміє встановлені законодавством межі їх здійснення, виражені в заборонах, 
обов’язках, відповідальності, здійснення яких детерміновано необхідністю за-
хисту конституційно визнаних цінностей, призначенням яких є забезпечення 
необхідного балансу між інтересами людини, суспільства і держави. При цьо-
му автор також визначає поняття конституційно-правових обмежень, під якими 
розуміються закріплені в конституції принципи (імперативні норми загальної 
дії), що мають відображення в концентрованій у юридичному вигляді концеп-
ції межі свободи людини в державі, що містять загальні умови обмежень, що 
визначають зміст конкретних галузевих обмежень і слугують критерієм їх кон-
ституційності, які забезпечують дотримання необхідного балансу між свобо-
дою окремої людини та інтересами суспільства і держави13. 

Крім того, у спеціальному дисертаційному дослідженні конституційно-пра-
вову категорію «обмеження прав» розглядають, зокрема, як допустиме міжна-
родним правом та/або внутрішньодержавним правом втручання в права і сво-
боди людини, що відповідає вимогам законності, необхідності, доцільності та 
співмірності мети їх встановлення14. 

І. Д. Ягофорова, російська дослідниця, яка характеризує обмеження як пов-
ну заборону певного права (свободи), однак, на нашу думку, слушно наголошує 
на зумовленність таких заборон різного роду об’єктивними і суб’єктивними 
обставинами та зменшенням варіантів можливої, дозволеної поведінки (у ме-
жах конкретного права або свободи) шляхом установлення компетентними 
суб’єктами різного роду меж (тимчасових, просторових, суб’єктивних) такої 
поведінки15.

Більш широко поняття «межі» як синонім обмежень, наприклад, вітчизня-
ні науковці тлумачать як сукупність усіх явищ, які окреслюють зміст та обсяг 
прав людини. Складовими цих явищ називають, зокрема, встановлені міжна-
родним чи національним правом юридичні норми. Таким чином, відповідні 
обмеження прав людини є наслідком нормотворчої діяльності міжнародних чи 
вітчизняних державних органів16.

Подібна позиція простежується також у окремих авторів при визначенні 
обмежень щодо відповідних конституційних прав людини і громадянина, що 
є юридичними та фактичними наслідками діяльності уповноважених органів 
державної влади, що заснована на законі та спрямована на досягнення від-
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повідних цілей, у результаті чого зменшуються варіанти дозволеної нормами 
права поведінки фізичних та юридичних осіб шляхом установлення різного 
роду меж такої поведінки, що обов’язково мають тимчасовий, просторовий та 
суб’єктивний характер17.

Водночас слід акцентувати увагу на доцільності розмежування понять «об-
меження» і «обмежування», чого не всі дослідники дотримуються. Остання ка-
тегорія визначається, зокрема, як діяльність компетентних державних органів з 
установлення меж (обмежень) щодо здійснення прав людини18.

Очевидно, як свідчить аналіз огляду правових джерел, єдиний уніфікова-
ний підхід відсутній, і категоріям «обмеження прав» та «конституційно-право-
ві обмеження прав і свобод» надається хоча й різноманітна сутнісна характе-
ристика, що відбиває позицію того чи іншого автора, однак, на нашу думку, не 
дає всебічного уявлення щодо таких доволі складних явищ.

Наукове підґрунтя для більш точного осмислення категорії конституцій-
но-правових обмежень можливо віднайти у творчому доробку зарубіжного 
вченого О. В. Малька, присвяченому дослідженню проблем стимулювання та 
обмежень у праві. Автор виокремлює ряд аспектів, на які слід звертати увагу, 
здійснюючи теоретичну розробку категорії «правове обмеження», які в даному 
випадку можуть становити науковий інтерес.

До ознак правових обмежень, якими є також конституційно-правові обме-
ження, і які не досить повно враховуються дослідниками при тлумаченні пев-
них категорій, обґрунтовано віднесено такі, як:

– вони спрямовані на захист суспільних відносин, виконують охоронну 
функцію;

– свідчать про зменшення обсягу можливостей, свободи, прав особистості, 
що здійснюється за допомогою встановлення обов’язків, заборон, покарань 
тощо, які зводять різноманітність поведінки суб’єктів до певного «обмежено-
го» стану;

– обмеження суб’єктивного права – не самоціль, а звуження свободи дій, 
стримання антисуспільних інтересів особистості, які виходять на встановлені 
межі законності. У даному випадку обмеження діє на відповідні інтереси не 
тільки через звуження суб’єктивного права, що є формальним аспектом, а й 
безпосередньо, наприклад, через загрозу покарання;

– обмеження слід розглядати в контексті проблем інтересів конкретних 
суб’єктів права, а лише потім – стосовно самих суб’єктивних прав;

– проблема обмежень – це проблема демократичного способу регулювання 
меж свободи людини у суспільстві, її юридично дозволеної поведінки;

– основною метою встановлення обмежень є організація життєдіяльності, 
нормального розвитку та функціонування будь-якого цивілізованого суспіль-
ства, держави, впорядкування відносин між усіма суб’єктами права. Звідси – 
основною функцією правових обмежень слід вважати створення умов для 
задоволення інтересів контрсуб’єктів і суспільних інтересів при здійсненні 
правоохоронної функції права19.

Зрозуміло, що наведені положення потребують окремого аналізу, однак 
вони, вбачається, є вихідними для сутнісної характеристики представленого 
далі визначення категорії «конституційно-правові обмеження».
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Зокрема, насамперед нас цікавить, що зазначений підхід базується на ідеї 

сутнісної пов’язаності правового обмеження прав і свобод людини і громадя-
нина зі зменшенням варіантів юридично встановленої поведінки у відповідних 
межах (кордонах). Поведінка людини є одним із видів людської діяльності, є 
зовнішньою системою дій, в основу якої покладено внутрішні прагнення люди-
ни20. Підхід до меж прояву правомірності, що не виходить за межі дозволених 
правом меж дій, дає загальне уявлення про правомірну поведінку, підтриму-
ється більшістю науковців. Крім того, це також може бути поведінка, яка, не 
будучи використанням суб’єктивного права, заохочується законом і державою.

Фокусуючи увагу на основному цільовому призначенні конституційно-пра-
вових обмежень, а саме забезпечення суспільних інтересів, цінностей, нагадає-
мо, що за Конституцією України (ст. 3) найвищою соціальною цінністю визна-
ється людина, її права і свободи.

Узагальнені принципи обмеження прав людини встановлені міжнародними 
нормами. Зокрема, ст. 29 Загальної декларації прав людини проголошує, що 
при здійсненні своїх прав і свобод кожною людиною до неї застосовуються 
тільки такі обмеження, які встановлені законом винятково з метою забезпе-
чення гідного визнання та поваги до прав і свобод інших і задоволення спра-
ведливих вимог моралі суспільного порядку та загального благополуччя в де-
мократичному суспільстві. Відповідно до ст. 10 Європейської конвенції з прав 
людини, яка встановлює обмеження щодо права на вираження своєї думки, 
такі обмеження мають бути: 1) встановлені законом; 2) бути необхідними в 
демократичному суспільстві; здійснюватися в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушен-
ням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи 
прав інших людей, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації 
або для підтримання авторитету та безсторонності суду. Подібні обмеження 
встановлені щодо окремих прав і свобод.

При цьому, наприклад, під «необхідністю в демократичному суспільстві» 
Європейський суд з прав людини (рішення ЄСПЛ від 24.03.1988 р., пара-
граф 67) тлумачить, що будь-яке втручання (обмеження) в реалізацію права 
повинно відповідати «нагальній суспільній потребі».

Слід зазначити, що наведені міжнародно-правові вимоги з незначними від-
мінностями втілені в ч. 3 ст. 34 Конституції України, яка встановлює право кож-
ного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань 
та право на інформацію. Названі конституційні положення через відсутність 
узагальнюючої норми формально можна екстраполювати на визначення закон-
ної мети обмеження інших конституційних прав і свобод.

Враховуючи викладене, пропонуємо під категорією «конституційно-правові 
обмеження прав і свобод людини і громадянина» в широкому значенні розумі-
ти як визначені Конституцією України, деталізовані у поточному законодавстві 
межі зумовленої змістом наданого суб’єктивного права, свободи правомірної 
поведінки людини і громадянина, встановлені виключно з метою стримання 
від посягання на інтереси національної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку, запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я населення, для захисту репутації чи прав інших людей, для запобі-
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гання розголошенню інформації з обмеженим доступом або для підтримання 
авторитету і неупередженості правосуддя. 
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Kostetska T., Andriyevska O. Theoretical aspects ot the contitunional and legal restric-
tions of human rights

The theoretical and legal problems of the category “constitutional and legal restrictions of 
rights and freedoms of man and citizen” are considered.

The purpose of the article was to further improve the theoretical and constitutional and le-
gal principles, which, are recognized by the majority of scholars, is named the legal category.

The scientific expediency of the study of the problems stated in the article is substantiated. 
The role of restrictions is emphasized as a basis for solving the problems of the proper imple-
mentation of the constitutional and legal status of a person in Ukraine.
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The principle enshrined in the Constitution of Ukraine emphasizes that the constitutional 

rights and freedoms of a person and a citizen can not be restricted except in cases stipulated by 
its norms. It refers to other constitutional provisions aimed primarily at guaranteeing the en-
shrined rights and freedoms, in defense of their restrictions without proper grounds, and which 
generally determine the concept of restrictions established by the state of rights and freedoms.

International legal possibilities of application of restrictions of human rights and freedoms 
on which the rules of national legislation of separate states should be based are given.

Specifies the need for a qualitatively new level of constitutional-legal regulation of the 
state’s activities, including, as an expression, a legitimate interference with the private auton-
omy of the individual in order to secure the common good.

A comparative analysis of individual scientific approaches to understanding the concept 
of the category under study is carried out. The idea is based on the lack of a single scientific 
interpretation of such concepts as “restriction of rights” and “constitutional and legal restric-
tions of rights and freedoms”.

There are a few basic directions concerning disclosure of the essence of the named catego-
ry. This is, in particular, the understanding of the relevant restrictions of human rights: 1) nar-
rowing, reducing (diminishing) the amount of guaranteed constitutional rights and freedoms 
of man and citizen; 2) as a temporary general or specific-individual suspension or reduction 
of the scope of the rights and freedoms determined and guaranteed by the Constitution of 
Ukraine; 3) the lawful, purposeful quantitative and (or) qualitative undermining in the process 
of the right to implement those possible patterns of behavior (empowerment) that constitute the 
fundamental right (freedom) of a person, on the part of others, etc.

It is emphasized the expediency of distinguishing such concepts as “limitation” and “lim-
itation”.

Critical understanding of the above approaches gave the authors the reason to reach a 
conclusion on the expediency of deepening the meaningful concept of the category of constitu-
tional and legal constraints.

On the basis of the analysis carried out in the special literature, the legal features of legal 
restrictions, which the authors recognized as the starting point for the essential characteristic 
of the category “constitutional and legal restrictions of human and civil rights and freedoms”, 
offered its own definition.

Key words: contstitutional and legal status of human rights and freedoms, the contitunional 
and legal restrictions of human rights.
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ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті досліджуються проблеми конституційно-правової регламентації та 
інституційного забезпечення конституційно-правової відповідальності в Україні, а 
також нормативно-правова основа конституційно-правової відповідальності та про-
цесуальний порядок притягнення до конституційно-правової відповідальності. Аналізу-
ється досвід зарубіжних країн, зокрема Республіки Польща, проблеми інстанції консти-
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туційно-правової відповідальності, вносяться пропозиції щодо удосконалення чинного 
конституційного законодавства.

Ключові слова: конституційно-правова відповідальність, інстанція конституцій-
но-правової відповідальності, конституційний делікт, конституційно-правові санкції.

Батанова Н. Н. Проблемы нормативно-правового та институционального обеспе-
чения конституционно-правовой ответственности в Украине 

В статье исследуются проблемы конституционно-правовой регламентации и ин-
ституционального обеспечения конституционно-правовой ответственности в Украи-
не, а также нормативно-правовая основа конституционно-правовой ответственности 
и процессуальный порядок привлечения к конституционно-правовой ответственности. 
Анализируется опыт зарубежных стран, в частности Республики Польша, проблемы 
инстанции конституционно-правовой ответственности, вносятся предложения по 
усовершенствованию действующего конституционного законодательства.

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, инстанция кон-
ституционно-правовой ответственности, конституционный деликт, конституцион-
но-правовые санкции.

Batanova Nataliya. The problems of normative and legal and institutional provision 
of constitutional and legal responsibility in Ukraine

In the article the problems of constitutional legal regulation and institutional provision of 
constitutional and legal responsibility in Ukraine are researched. The normative-legal basis 
of the constitutional and legal responsibility and procedural order of attraction to the con-
stitutional and legal responsibility are investigated. The experience of foreign countries, in 
particular the Republic of Poland, is analyzed, the problems of the instance of constitutional 
and legal responsibility are investigated, and proposals are made for the improvement of the 
current constitutional legislation.

Key words: constitutional and legal responsibility, instance of the constitutional and legal 
responsibility, constitutional delict, constitutional sanctions.

Формування та функціонування інституту конституційно-правової відпо-
відальності є однією з найбільш актуальних проблем, що виникли перед су-
часним українським суспільством і державою. Конституційно-правова відпові-
дальність поряд з іншими елементами механізму захисту і охорони Конституції 
спрямована на забезпечення стабільності конституційного ладу, збалансо-
ваності прав і обов’язків учасників конституційних правовідносин. Вона пе-
редбачає можливість застосування примусових заходів з боку держави в разі 
вчинення конституційного делікту, що означає негативну оцінку протиправної 
поведінки, дисциплінує суб’єктів конституційно-правових відносин, спонукає 
їх до належного виконання своїх конституційних обов’язків, виконує охоронну, 
каральну, правовідновлювальну, превентивну, виховну, інформативну та інші 
функції.

Наявні в Україні наукові дослідження загальних та інституціональних 
проблем конституційно-правової відповідальності, представлені у працях 
Ю. Г. Барабаша, В. В. Книша, О. В. Краснікової, І. О. Кресіної, Л. Т. Кривенко, 
О. О. Майданник, О. В. Мельник, Л. Р. Наливайко, О. В. Олькіної, П. Б. Пи-
липишина, В. Ф. Погорілка, В. І. Полевого, Г. І. Салівона, О. В. Скрипнюка, 
Т. М. Слободяник, О. В. Совгирі, Ю. М. Тодики, В. І. Топузова, В. Л. Федорен-
ка, А. О. Червяцової, В. М. Шаповала та ін. вчених-конституціоналістів, вказу-
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ють на безсумнівну необхідність її концептуального осмислення (доктриналь-
ний аспект), так і легалізації на конституційному рівні (прикладний аспект).

Адже через відсутність сучасної вітчизняної теорії конституційно-правової 
відповідальності даний інститут конституційного права залишається малозро-
зумілим феноменом доктрини сучасного конституціоналізму, а внаслідок фра-
гментарної та суперечливої нормативно-правової основи та дієвого механізму 
її реалізації значна кількість порушень Конституції та законів України орга-
нами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими 
особами залишаються без відповідного реагування.

Необхідною умовою ефективної реалізації конституційно-правової відпо-
відальності є чітке закріплення на законодавчому рівні її підстав – ознак тих 
суспільно небезпечних діянь, за вчинення яких вона може наставати, – юри-
дичних складів конституційних деліктів. Особливістю конституційних делік-
тів є те, що в законодавстві відсутній чітко сформульований склад багатьох 
правопорушень. Відсутність чітких підстав і порядку притягнення до консти-
туційно-правової відповідальності залишають надто велике поле для власного 
розсуду суб’єкта, який застосовує міри відповідальності, створює ґрунт для 
зловживань, нівелює найважливіший принцип невідворотності настання юри-
дичної відповідальності.

Для ефективної реалізації конституційно-правової відповідальності, норми, 
які її регламентують, мають бути викладені в нормативному акті, який містить 
поняття, ознаки того чи іншого конституційного делікту, передбачає конкретні 
конституційно-правові санкції за їх вчинення, механізм реалізації конституцій-
но-правової відповідальності тощо.

Слід зазначити, що на сьогодні в Україні відсутній єдиний нормативно-пра-
вовий акт, в якому б були чітко визначені склади конституційних деліктів і 
конкретні санкції, які передбачені за їх вчинення. В ідеалі це має бути кодифі-
кований нормативно-правовий акт – Конституційно-деліктний кодекс України, 
де були б передбачені підстави для настання конституційно-правової відпові-
дальності за різні види конституційних деліктів. Нормативну основу конститу-
ційно-правової відповідальності утворює Конституція та закони України («Про 
статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Конституційний Суд України» 
тощо), які регулюють окремі її аспекти та закріплюють здебільшого конкретні 
види конституційних деліктів.

Процесуальний порядок притягнення до конституційно-правової відпові-
дальності теж відрізняється фрагментарністю і розрізненістю нормативного 
оформлення, великою кількістю прогалин. Так, відсутній строк давності при-
тягнення до конституційно-правової відповідальності, відсутня процедура 
оскарження застосування заходів конституційно-правової відповідальності та 
скасування неправомірних рішень. Це є суттєвими прогалинами чинного кон-
ституційного законодавства, яку необхідно ліквідувати шляхом прийняття за-
кону про конституційно-правову відповідальність.

Прикладом конституційного регулювання конституційно-правової відпові-
дальності є ст. 198 Конституції Республіки Польща 1997 р., яка чітко закріплює 
коло суб’єктів, які «за порушення Конституції або закону у зв’язку із займаною 
посадою або в сфері виконання своїх службових обов’язків» несуть конститу-
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ційну відповідальність перед Державним Трибуналом. Вважаємо, що в Україні 
слід використати цей позитивний досвід і закріпити конституційно-правову 
відповідальність у Конституції України. Зокрема, пропонуємо шляхом внесен-
ня доповнень до п. 22 частини першої ст. 92 Конституції України, викласти 
його у такій редакції: «Виключно законами України визначаються: ... засади 
цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративни-
ми або дисциплінарними правопорушеннями, конституційними деліктами та 
відповідальність за них». Наступним етапом буде прийняття закону про кон-
ституційно-правову відповідальність1.

Однією з проблем реалізації конституційно-правової відповідальності є 
проблема інстанції конституційно-правової відповідальності (суб’єкта юрис-
дикції). Хтось повинен констатувати настання конституційно-правової від-
повідальності щодо відповідного суб’єкта. Інакше неможливо притягнути до 
конституційно-правової відповідальності. Якщо інстанція відповідальності 
(суб’єкт юрисдикції) не встановлена – не має і самої відповідальності. У зв’яз-
ку з цим при закріпленні конституційно-правової відповідальності повинні 
бути чітко зазначені не лише суб’єкт відповідальності, підстава, санкції, а й 
обов’язково інстанція2.

У багатьох випадках суб’єкти, яких можна притягнути до конституцій-
но-правової відповідальності, можуть бути також суб’єктами, які самі можуть 
притягувати до цієї відповідальності, тобто виступають інстанцією конститу-
ційно-правової відповідальності. Тому за ознакою здатності суб’єктів виступа-
ти інстанцією конституційно-правової відповідальності їх можна поділити на: 
1) суб’єктів, які можуть бути притягнені до конституційно-правової відпові-
дальності; 2) суб’єкти, які можуть бути притягнені до конституційно-правової 
відповідальності та можуть виступати інстанцією конституційно-правової від-
повідальності (Президент України); 3) суб’єкти, які можуть бути лише інстан-
цією конституційно-правової відповідальності (до народу та нації не можуть 
бути застосовані конституційно-правові санкції, проте вони мають право їх 
застосовувати щодо інших суб’єктів).

Коло суб’єктів, які мають повноваження розглядати справи про конститу-
ційні делікти, тобто бути інстанцією конституційно-правової відповідальності 
велике. Ними можуть бути: Президент України; Верховна Рада України; місце-
ві ради, суди; виборці; територіальна громада; Міністерство юстиції України; 
Центральна виборча комісія, територіальна, дільнична виборча комісії; спеці-
ально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадян-
ства та підпорядковані йому органи; спеціально уповноважений центральний 
орган виконавчої влади у справах міграції та ін.

Конституційно-правова відповідальність – це насамперед відповідальність 
органів публічної влади та їх посадових осіб перед народом за неналежну ре-
алізацію тих владних повноважень, які народ як єдине джерело влади їм пере-
дав, реальна гарантія проти надмірної концентрації влади та зловживання нею.

Відповідно до ч. 3 та 4 ст. 5 Конституції України право визначати і зміню-
вати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути 
узурповане державою, її органами або посадовими особами. Зазначені норми 
тісно пов’язані з ч. 2 цієї статті Конституції, згідно з якою носієм суверенітету 
і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосе-
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редньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
відповідно їх можна та слід розуміти і як інститут «народного самозахисту». 
У силу цього особливістю конституційно-правової відповідальності є те, що 
унікальним суб’єктом її застосування є народ, який має природне право висту-
пати проти будь-яких форм узурпації влади і неконституційних форм примусу. 
Для забезпечення конституційної законності, важливо вичерпно перерахувати 
випадки права народу на опір незаконній владі з метою, щоб виключити вільне 
тлумачення конституційної норми, відповідно до якої народ є єдиним джере-
лом влади3.

Найбільш чітко це виражається у сфері місцевого самоврядування. Закон 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» не лише закріпив у ст. 4 се-
ред основних принципів місцевого самоврядування принцип підзвітності та 
відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових 
осіб, а й передбачив у ч. 2 ст. 75 можливість територіальної громади як пер-
винного суб’єкта місцевого самоврядування, основного носія його функцій і 
повноважень у будь-який час достроково припинити повноваження органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конститу-
цію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують 
здійснення наданих їм законом повноважень.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 78 Закону не менш як одна десята частина грома-
дян, що проживають на відповідній території і мають право голосу, можуть по-
рушити питання про дострокове припинення повноважень сільської, селищної, 
міської, районної в місті ради за рішенням місцевого референдуму. Також на 
вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відпо-
відній території і мають право голосу сільська, селищна, міська рада повинна 
прийняти рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового 
припинення повноважень сільського, селищного, міського голови (ч. 4 ст. 79 
Закону). Відповідно до ч. 2 ст. 80 Закону загальні збори громадян, що утворили 
відповідний орган самоорганізації населення можуть прийняти рішення про 
дострокове припинення його повноважень. Також виборці можуть відкликати 
депутата місцевої ради у передбачених законом випадках.

Досвід зарубіжних країн переконує в тому, що для ефективної реалізації 
конституційно-правової відповідальності необхідна активна участь у процесі 
притягнення до неї Конституційного Суду або ж створення спеціального орга-
ну, правомочного притягати до конституційно-правової відповідальності орга-
ни державної влади та їх посадові особи за вчинені ними конституційні делікти 
(наприклад, Державний трибунал у Польщі).

На думку Н. І. Акуєва, необхідно наділити Конституційний Суд правом 
ставити перед парламентом питання про відповідальність міністрів і інших 
посадових осіб на підставі зафіксованих ним фактів порушення конституцій-
ного законодавства4. В. М. Сирих теж пропонує надати Конституційному Суду 
РФ право притягувати до конституційної відповідальності посадових осіб за 
рішенням вищестоящих федеральних органів державної влади або Державної 
Думи РФ. При цьому підставою відповідальності повинен виступати не тіль-
ки факт вчинення особою злочину, а й будь-який відступ посадової особи від 
вимог Конституції РФ, федеральних законів або розпоряджень вищестоящих 
федеральних органів5. 
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М. П. Авдєєнкова зазначає, що необхідно посилити роль Конституційного 
Суду шляхом надання йому, наприклад, права розглядати питання про консти-
туційність політичних партій, або питання про наявність у діях посадових осіб 
складу конституційного делікту. Наділення Конституційного Суду правом ста-
вити питання про відповідальність міністрів та інших посадових осіб і навіть 
притягати їх до відповідальності сприяло б більш професійному, об’єктивному 
і незалежному розгляду випадків правопорушень з боку посадових осіб, під-
вищенню їх дисципліни і зниженню корупції, а в кінцевій меті підвищення 
професіоналізму державного апарату6.

Висловлюються пропозиції щодо надання Констиутційному Суду України 
як єдиному органу конституційної юрисдикції, за умови створення у його 
складі другої палати, повноважень по застосуванню заходів конституційної 
відповідальності щодо народних депутатів, і, зокрема, про надання дозволу на 
притягнення до кримінальної відповідальності7.

Н. М. Колосова пропонує розмежувати процес притягнення суб’єктів пра-
вовідносин до конституційної відповідальності на два етапи, в кожному з яких 
діяв би самостійний орган, який приймав рішення. Один з них на першому 
етапі визначає наявність або відсутність у діях (бездіяльності) суб’єкта права 
складу конституційного делікту, інший – вирішує питання про застосування до 
нього конкретної міри конституційної відповідальності. У цьому контексті об-
ґрунтовується пропозиція про можливість заснування спеціального державно-
го органу, який би брав участь у процесі притягнення органів державної влади, 
посадових осіб до конституційної відповідальності8.

З цього приводу слід погодитись з Л. Т. Кривенко, що створення цілісного, 
завершеного механізму конституційної відповідальності потребує конститую-
вання та організації спеціального судового органу, який би вирішував справи 
щодо порушення конституції та інших актів конституційного права суб’єкта-
ми конституційно-правових відносин. Таким органом, вважає вона, може бути 
Державний Суд України9.

Корисним для удосконалення механізму реалізації конституційно-правової 
відповідальності є досвід Польщі, де інститут Державного трибуналу має дав-
ню історію функціонування.

Конституція Республіки Польща 1997 р. визначила статус Державного три-
буналу як органу судової влади, який виконує судовий вимір справедливості у 
справах, що регулюються головним законом країни – Конституцією. Як неза-
лежний конституційний судовий орган Державний трибунал має специфічну 
рису, він тісно пов’язаний з Сеймом і Сенатом, оскільки саме парламент деле-
гує в трибунал його членів. Причому їх діяльність обмежується каденцією пар-
ламенту. Ця особливість робить Державний трибунал значною мірою органом 
політичної довіри правлячої парламентської більшості10.

Відповідно до ч. 1 ст. 198 Конституції Республіки Польща за порушення 
Конституції або закону у зв’язку з займаною посадою або в сфері виконання 
своїх службових повноважень конституційну відповідальність перед Держав-
ним трибуналом несуть: Президент Республіки, голова Ради міністрів, а також 
члени Ради міністрів, голова Польського національного банку, голова Верхов-
ної палати контролю, члени Всепольської ради радіомовлення і телебачення, 
особи, яким голова Ради міністрів ввірив керівництво міністерством, а також 



РОЗДІЛ 2 • Проблеми конституційного права та місцевого ...  137
Вищий командувач збройних сил. Конституційну відповідальність перед Дер-
жавним трибуналом несуть також депутати і сенатори в обсязі, визначеному 
в ст. 107 (депутат не може вести господарську діяльність, пов’язану з отри-
манням вигоди з майна Казни держави або територіального самоуправління 
або набувати це майно). За порушення цих заборон, постановою Сейму, при-
йнятою за пропозицією маршала Сейму, депутат може бути притягнений до 
відповідальності перед Державним трибуналом, який виносить рішення щодо 
питання позбавлення мандата. Види покарань, які призначаються Державним 
трибуналом, визначаються окремим законом11.

За вчинення конституційного делікту Державний трибунал виносить од-
ночасно або окремо таке покарання: 1) втрату посади; 2) втрату активного 
і пасивного виборчого права на виборах Президента, Сейму і Сенату, в Єв-
ропейський Парламент і на виборах в органи місцевого самоврядування на 
період від 2 до 10 років; 3) заборона займати керівні посади або виконувати 
пов’язані з особливою відповідальністю функції в органах державної влади і 
в громадських організаціях на період від 2 до 10 років; 4) втрату усіх або дея-
ких орденів, відзнак або почесних звань. Водночас, відповідно до ст. 8 закону 
від 30 травня 1996 р. про повноваження екс-президента Республіки Польща 
Державний трибунал може винести в обвинувальному вироку для Президента 
втрату повноважень, передбачених даним законом. Це стосується пожиттєво-
го щомісячного окладу, коштів, передбачених для утримання офісу, охорону 
і медичну допомогу підвищеного стандарту. По-іншому виглядає сфера при-
значеного Державним трибуналом покарання у разі порушення парламентарем 
матеріальної невідповідності мандата. У даному випадку Державний трибунал 
призначає покарання – позбавлення депутатського мандата12. 

У разі визнання Державним трибуналом хоча б ненавмисного порушення 
конституції та законодавства країни, що призвели до тяжких наслідків, Прези-
дент має подати у відставку, решта осіб втрачають свої посади в органах влади 
та парламенті. Рішення Державного трибуналу є остаточним, його не може ска-
сувати, наприклад шляхом помилування, навіть Президент країни13.

Цікаво, що на розгляд Верховної Ради України вносився проект Закону 
України «Про Державний трибунал України» № 3361 від 10 квітня 2003 р. У 
ст. 1 законопроекту визначався статус Державного трибуналу України як спе-
ціального органу судової влади, який здійснює юрисдикцію у сфері консти-
туційної та кримінальної відповідальності відповідних суб’єктів, визначених 
Конституцією України та цим Законом. У ст. 2 визначалося коло суб’єктів, які 
за винне порушення обов’язку діяти лише на підставі, у межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (конституційний 
делікт або злочин), несуть конституційну та/або кримінальну відповідальність 
перед Державним трибуналом України: 1) Президент України; 2) Голова Вер-
ховної Ради України, народні депутати України, голова та інші члени Рахун-
кової палати України; 3) Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів 
України, голова Національного банку України, члени Національної ради Укра-
їни з питань телебачення і радіомовлення, голова Антимонопольного комітету 
України, голова Фонду державного майна України, голова Державного коміте-
ту телебачення і радіомовлення України, Генеральний прокурор; 4) керівники 
центральних органів виконавчої влади, які відповідно до Конституції України 
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призначаються Президентом України, голови обласних державних адміністра-
цій та Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. За діян-
ня, яке є конституційним деліктом, Державний трибунал України може призна-
чити стягнення у вигляді усунення з поста (усунення з посади, дострокового 
припинення повноважень) з позбавленням права у майбутньому бути обраним 
(призначеним) на ці пости (посади, обраним народним депутатом України) на 
строк від двох до десяти років. Як додаткове до зазначених осіб може бути при-
значено стягнення у вигляді позбавлення державних нагород і почесних звань 
України (ч. 2–3 ст. 49).

Отже, аналіз доктринальних джерел, сучасних законопроектних ініціатив, а 
також позитивного зарубіжного досвіду, зокрема, Республіки Польща, свідчить 
про динамічність процесу формування її принципів, функцій, суб’єктно-об’єк-
тного складу, санкцій тощо. Втім, чинне конституційне законодавство України 
потребує суттєвого реформування в напрямі чіткої регламентації юридичних 
складів конституційних деліктів, конституційно-правових санкцій, механізму 
реалізації конституційно-правової відповідальності тощо. 
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Batanova Nataliya. The problems of normative and legal and institutional provision 
of constitutional and legal responsibility in Ukraine

In the article the problems of constitutional legal regulation and institutional provision of 
constitutional and legal responsibility in Ukraine are researched. The normative-legal basis 
of the constitutional and legal responsibility is examined and it is noted that for the effective 
realization of the constitutional and legal responsibility the norms regulating it must be set out 
in the normative act, which contains the concept, signs of a constitutional delict, provides for 
specific constitutional and legal sanctions, the mechanism of realization of constitutional-legal 
responsibility, etc. The normative basis of constitutional and legal responsibility forms the 
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Constitution and laws of Ukraine (“On the status of people’s deputy of Ukraine”, “On the 
status of deputies of local councils”, “On local self-government in Ukraine”, “On the Con-
stitutional Court of Ukraine”, etc.), which regulates its separate aspects and fixes basically 
concrete kinds of constitutional delicts.

The procedural order of attraction to the constitutional and legal responsibility is also 
distinguished by the fragmentation and disunity of the normative form, with a large number 
of gaps. Thus, for example, there is no limitation period for bringing to constitutional and 
legal responsibility; there is no procedure for appealing against the application of measures 
of constitutional and legal responsibility and the abolition of unlawful decisions. These are 
significant gaps of the current constitutional law, which must be eliminated by adopting a 
law on constitutional and legal responsibility. We believe that Ukraine should use the positive 
experience of the Republic of Poland and regulate constitutional and legal responsibility in the 
Constitution of Ukraine.

The problems of the constitutional and legal responsibility instance are investigated. The 
experience of foreign countries convinces that for the effective realization of constitutional 
and legal responsibility, an active participation in the process of involving the Constitutional 
Court or the creation of a special body competent for the constitutional and legal responsibility 
of state authorities and their officials for their constitutional delicts (for example, the State 
Tribunal in Poland).

The experience of Poland, where the institute of the State Tribunal has a long history of 
functioning, is useful for improving the mechanism for the realization of constitutional and 
legal responsibility. Proposals for the improvement of the current constitutional legislation 
are introduced.

It is concluded that the analysis of doctrinal sources, modern legislative initiatives, as well 
as positive foreign experience, in particular the Republic of Poland, testifies to the dynamism 
of the process of forming its principles, functions, subject-object structure, sanctions, and the 
like. However, the current constitutional law of Ukraine requires substantial reform in the 
direction of clear legal regulation of constitutional delicts, constitutional and legal sanctions, 
and the mechanism for the realization of constitutional and legal responsibility.

Key words: constitutional and legal responsibility, instance of the constitutional and legal 
responsibility, constitutional delict, constitutional sanctions.
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КОНСТИТУЦІЙНА ДОКТРИНА ЯК ДЖЕРЕЛО  
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

У статті наголошується на основних тенденціях розвитку та вдосконалення 
системи сучасних джерел конституційного права України. Аналізуються погляди вче-
них-науковців щодо місця конституційної доктрини в системі джерел права. Розкри-
вається сутність та значення конституційної доктрини як джерела конституційно-
го права. Охарактеризовано переваги доктрини як джерела права. На основі аналізу 
наукової літератури автор звертає увагу на можливі переваги застосування правової 
доктрини в конституційному судочинстві.

Ключові слова: система джерел права, новітні джерела, правова доктрина, кон-
ституційна доктрина.
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Белоскурская Е. В. Конституционная доктрина как источник конституционного 

права
В статье отмечаются основные тенденции развития и совершенствования 

системы современных источников конституционного права Украины. Анализируются 
взгляды ученых о месте конституционной доктрины в системе источников права. Ра-
скрывается сущность и значение конституционной доктрины как источника консти-
туционного права. Охарактеризованы преимущества доктрины как источника права. 
На основе анализа научной литературы автор обращает внимание на возможные преи-
мущества применения правовой доктрины в конституционном судопроизводстве.

Ключевые слова: система источников права, новейшие источники, правовая док-
трина, конституционная доктрина.

Biloskurska O. V. Constitutional doctrine as a source of constitutional law
The main tendencies of development and improvement of the system of modern sources 

of constitutional law of Ukraine are considered in the article. The views of scholars on the 
place of the constitutional doctrine in the system of sources of law are analyzed. The essence 
and significance of the constitutional doctrine as a source of constitutional law are revealed. 
The advantages of doctrine as a source of law are characterized. On the basis of the analysis 
of scientific literature, the author draws attention to the possible benefits of the use of legal 
doctrine in constitutional proceedings.

Key words: system of sources of law, new sources, legal doctrine, constitutional doctrine.

Система джерел конституційного права в цілому, як і окремі сучасні дже-
рела зокрема, на сучасному етапі становлення науки конституційного права 
перебувають у процесі модернізації та вдосконалення. Даний процес обґрун-
товується наявністю цілого ряду чинників, як суб’єктивного, так і об’єктивно-
го характеру, що пов’язані з розширенням предмета конституційно-правового 
регулювання, наданням традиційним джерелам конституційного права нових 
юридичних властивостей та використанням новітніх джерел права. 

У науковій юридичній літературі обґрунтовується висновок про те, що се-
ред основних тенденцій розвитку та вдосконалення системи сучасних джерел 
конституційного права України слід відзначити такі: гуманізація та людиноцен-
тризм сучасних джерел конституційного права; утвердження нових суб’єктів 
конституційної правотворчості; розширення об’єкта конституційно-правового 
регулювання джерел конституційного права; збереження і ренесанс національ-
них традицій правотворення (джерелотворення); глобалізація та інтернаціона-
лізація конституційного права та конституційних правовідносин; соціологіза-
ція, політизація та ідеологізація (в органічному поєднанні з деідеологізацією) 
конституційного права та його джерел; муніципалізація сучасних джерел кон-
ституційного права; процесуалізація сучасних джерел конституційного права; 
універсалізація сучасних джерел конституційного права; новелізація джерел 
конституційного права; верифікація системи сучасних джерел конституцій-
ного права; прагнення основних суб’єктів конституційного правотворення до 
належного нормативно-правового та організаційно-правового забезпечення 
ефективного функціонування системи сучасних джерел конституційного права 
України1. 

За останні роки проблема тенденцій розвитку та удосконалення джерел 
права як з точки зору теорії держави і права, так і окремих галузей публічного 



РОЗДІЛ 2 • Проблеми конституційного права та місцевого ...  141
права неодноразово привертала увагу науковців, що набуло відображення в ок-
ремих монографіях2 та наукових статтях3. 

Доцільно зазначити, що на сьогодні процес модернізації вчення про дже-
рела права характеризується певною увагою щодо дослідження новітніх (не-
традиційних) джерел права, зокрема, таких, як правова доктрина. Правова 
доктрина може бути визначена як вчення, система теоретичних і практичних 
положень, уявлень, основних принципів, які розкривають сутність права, його 
призначення та функції. У свою чергу, формою вираження правової доктри-
ни слугують наукові праці вчених-юристів, теоретичні положення та висновки 
яких у процесі тривалого використання стали науковим підходом до вирішення 
окремих практичних проблем.

Так, О. Скакун серед нетрадиційних для української правової системи дже-
рел права виокремлює і правову доктрину4. Головними особливостями нетра-
диційних джерел права, на думку О. Скакун, є те, що норми права в них вини-
кають у суспільстві і вже тільки з часом, коли вони себе виявляють як суспільно 
корисні на практиці, держава їх санкціонує. У вітчизняних юридичних джере-
лах зазначено, що найбільш концентровано прояв практичної функції юридич-
ної науки, яка полягає у сприянні розвитку і вдосконаленню права, виявляється 
у правовій доктрині як такому феноменові, що максимально ефективно поєд-
нує наукові розробки з практикою створення й застосування права, враховуючи 
при цьому як контекст правової культури, так і вплив основних чинників роз-
витку суспільства5. На думку С. Васильєва, до переваг правової доктрини слід 
віднести: високий рівень науковості, який забезпечується вченими-юристами 
на основі правових поглядів (парадигм), що панують у суспільстві; індивіду-
алізація правової доктрини до обставин конкретної справи, що сприяє знахо-
дженню юридично правильного й справедливого рішення; письмова форма 
вираження, що дає змогу встановити зміст правової доктрини; добровільність 
застосування правової доктрини; для доктрини характерним є постійне онов-
лення, що відбувається за рахунок нових ідей і поглядів, проте зарахування їх 
до категорії доктринальних відбувається лише після апробації їх на практиці 
та підтримання більшістю вчених і професіоналів-практиків, які займаються 
юриспруденцією; використання правової доктрини як джерела права сприяє 
гармонізації правової системи6. 

Слід звернути увагу, що визнання правової доктрини джерелом права зу-
мовлюється такими причинами. По-перше, формальна визначеність правової 
доктрини досягається за допомогою письмової форми вираження творів уче-
них і популярності доктрини серед професійних юристів та суб’єктів права. 
По-друге, загальнообов’язковість правової доктрини випливає з авторитетно-
сті, поваги до вчених-юристів у суспільстві, а також загальне визнання робіт 
правознавців. По-третє, реалізація правової доктрини забезпечується держав-
ним санкціонування в нормативно-правових актах або судовій практиці7.

Як наголошується у вітчизняній юридичній літературі, процес модерніза-
ції вчення про джерела права відбувається нерівномірно: у галузях публічного 
права він проходить швидше8. Так, О. Скрипнюк зауважує, що «сучасні кон-
ституційні процеси відкривають перспективи запровадження в конституційне 
право України таких неформалізованих джерел права як …конституційна док-
трина…»9. П. Стецюк наголошує на появі «в теорії і практиці сучасного кон-
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ституційного права таких нових понять: «доктрини в конституційному праві», 
«конституційно-правові доктрини»10. 

Зазначимо, що Т. Пряхіна визначає конституційну доктрину як системати-
зовану сукупність базових поглядів на сутність, зміст, внутрішню та зовнішню 
форми основного закону, теорій та концепцій, що встановлюють стратегічні 
перспективи конституційного розвитку країни, в процесі якого визначається 
місце і роль конституції в державній, суспільній та правовій системах, вста-
новлюються конституційні стандарти взаємовідносин особистості, суспіль-
ства, держави, досліджуються юридичні властивості конституційних норм11. 
В. Колісник визначає конституційно-правову доктрину як сукупність устале-
них і визнаних науковим середовищем ідей, положень, наукових поглядів та 
теоретичних узагальнень, що в сукупності складають логічно завершене та 
внутрішньо узгоджене бачення, розуміння й пояснення сутності, особливос-
тей, головних ознак та закономірностей (або тенденцій) розвитку певного кон-
ституційно-правового явища (феномену)12. 

У дисертації «Джерела конституційного права України (системно-функці-
ональний аналіз)» О. Васильченко серед «нетрадиційних (додаткових)» дже-
рел конституційного права, вирізнила і правові доктрини21. При цьому авторка 
звертає увагу, що окремі вчені ставлять під сумнів застосування доктрини як 
джерела права. Незважаючи на дискусійність і спірність, усе ж пропонується 
визнати доктрину як джерело конституційного права.

Слід наголосити, що ще 10 років тому М. Баглай згадував, що в конститу-
ційному праві окремих держав як джерело конституційного права визнають 
доктрини (погляди визначних учених-юристів), що пов’язано зі структурою 
права, яка склалася історично. Але, як наголошував науковець, у російській 
конституційно-правовій теорії та практиці це поки що не отримало визнання14. 
Натомість уже сьогодні серед джерел конституційного права російські консти-
туціоналісти виокремлюють також і правову доктрину15. 

Хочемо зазначити, що у Великій Британії праці вчених-юристів визнаються 
джерелом конституційного права, а саме: Бректон. Трактат про закони Англії 
(1250 р.); Блекстон. Коментарі законів Англії (1566 р.); Коук. Правові інститути 
Англії (1628 р.); Форстер. Рішення королівських судів (1763 р.). Пояснюється 
це тим, що вони містять необхідні узагальнення, а також аналіз писаних і не-
писаних норм конституції.   

Крім того, парламент і суди в разі відсутності норм статутів, конституцій-
них угод і судових прецедентів звертаються до наукових праць таких фахівців 
з конституційного права Великобританії, як Д. Локк, Д. Лоу, Д. Мілль, Е. Берк, 
А. Дайсі, Е. Мей та ін. Для прикладу, Палата лордів Парламенту Великої Бри-
танії в 1990 р., виступаючи як вища судова інстанція країни, прямо сприйняла 
запропоноване А. Дайсі визначення королівської прерогативи. На обґрунтуван-
ня своєї позиції Палата лордів наголосила: «Раніше існувало створене практи-
кою правило, що за життя автора не можна посилатися в суді на його роботу. 
Це правило, яке, мабуть, не мало ніяких логічних підстав, тепер не особливо 
береться до уваги, і деякі автори, навіть автори статей у періодичній пресі, ще 
за життя отримують задоволення від того, що до їхньої думки приєднуються 
судді».
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У країнах континентальної Європи правова доктрина як джерело конститу-

ційного права теж отримала певне визнання. Так, за останні роки Федеральний 
конституційний суд Німеччини почав посилатися на наукові здобутки відомих 
державознавців країни, що сприяло підвищенню ефективності конституційно-
го контролю в Німеччині та слугувало поштовхом до наступних ґрунтовних 
досліджень у галузі конституційного права з метою подальшої їх реалізації на 
практиці. Відповідно, в Україні конституційна доктрина стає джерелом права 
у випадку, коли Конституційний Суд зазвичай офіційно використовує у своїй 
діяльності положення та висновки наукових досліджень вчених-конституціо-
налістів. У такому випадку доктринальні ідеї виступають мірою правомірної 
поведінки та отримують підтримку держави.

Можливість визнання конституційної доктрини джерелом конституційного 
права перебуває залежно від сутності права  та підходу до нього. Так, І. Бог-
дановська доходить висновку, що «юридичний позитивізм, не визнаючи само-
стійність правової науки, прагне підпорядкувати її прецеденту. Прихильники 
соціологічного позитивізму виходять за рамки правової науки і звертають ува-
гу на досягнення інших соціальних наук. Представники природно-правового 
напряму не тільки визнають самостійний характер правової доктрини, але на-
віть говорять про зростання її ролі як джерела права»16. 

Отже, конституційна доктрина являє собою теорію, яка відображає устале-
ну наукову думку, що в силу своєї глибини і авторитетності затребувана сус-
пільною практикою і певним чином впливає на законодавця. 

На нашу думку, значення та значущість конституційної доктрини як дже-
рела конституційного права зумовлено особливостями історичного розвитку 
держави, розумінням права, сучасним станом системи джерел права та належ-
ністю держави до тієї чи іншої правової системи. Найпростішим і очевидним 
доказом ролі доктрини є пряме закріплення в законодавстві доктринальних по-
ложень.

Незалежно від місця свого виникнення ідея, теорія, концепція існують в 
ідеальному світі і видаються виключно уразливими. Їхній шлях у правову док-
трину лежить через сприйняття практикою. Так, у рішеннях Конституційного 
Суду України конституційна доктрина отримує визнання з боку держави, її по-
ложення письмово закріплюються і стають доступними значному колу осіб.

Багатогранність форм прояву правової доктрини на юридичній практиці, 
багатозначність розуміння конституційної доктрини визначають множинність 
джерел зовнішнього вираження конституційної доктрини як джерела науки 
конституційного права.

Таким чином, конституційна доктрина як центральна ланка, що містить 
практичний аспект фундаментальних наукових проблем, може за певних умов 
стати свого роду конституційно-правовим фундаментом по створенню консти-
туційного правопорядку, адекватного сучасним політико-правовим потребам 
суспільного і державного розвитку.
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Biloskurska O. V. Constitutional doctrine as a source of constitutional law
The main tendencies of development and improvement of the system of modern sources 

of constitutional law of Ukraine are considered in the article. The views of scholars on the 
place of the constitutional doctrine in the system of sources of law are analyzed. The essence 
and significance of the constitutional doctrine as a source of constitutional law are revealed. 
The advantages of doctrine as a source of law are characterized. On the basis of the analysis 
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of scientific literature, the author draws attention to the possible benefits of the use of legal 
doctrine in constitutional proceedings.

In recent years, the problem of trends in the development and improvement of sources of 
law, both in terms of the theory of state and law, as well as in certain areas of public law, has 
repeatedly attracted the attention of scholars.

To date, the process of modernizing the doctrine of sources of law is characterized by 
some attention to the study of the latest (non-traditional) sources of law, in particular, such 
as the legal doctrine. The legal doctrine can be defined as a doctrine, a system of theoretical 
and practical provisions, ideas, basic principles that reveal the essence of law, its purpose and 
function. In turn, the form of expression of the legal doctrine is the scientific work of lawyers, 
whose theoretical positions and conclusions in the course of long-term use have become a 
scientific approach to solving particular practical problems.

The most concentrated manifestation of the practical function of legal science, which 
is to promote the development and improvement of law, appears in the legal doctrine as a 
phenomenon that most effectively combines scientific developments with the practice of 
creating and applying law, while taking into account both the context of the legal culture and 
the influence of the main factors of development of society.

Recognition of legal doctrine as a source of law is conditioned by the following reasons: 
the formal certainty of the legal doctrine is achieved through the written form of expression 
of the works of scientists and the popularity of the doctrine among professional lawyers and 
subjects of law; the general obligation of legal doctrine stems from the authority, respect for 
scholars and lawyers in society, as well as the general recognition of the work of jurists; the 
implementation of legal doctrine is provided by state sanction in legal acts or judicial practice.

In the United Kingdom, individual works by lawyers are recognized as a source of 
constitutional law. This is explained by the fact that they contain the necessary generalizations, 
as well as analysis of written and unwritten rules of the constitution. In addition, the Parliament 
and the courts, in the absence of rules of the statutes, constitutional agreements and judicial 
precedents, refer to the scholarly works of such experts in constitutional law of Great Britain 
as D. Locke, D. Lowe, D. Mill, E. Burke, A. Dacey, E. May and others.

In the countries of continental Europe, the legal doctrine as a source of constitutional law 
has also received some recognition. Thus, in recent years, the Federal Constitutional Court 
of Germany has begun to refer to the scientific achievements of renowned state scholars of 
the country, which contributed to the increase of the effectiveness of constitutional control in 
Germany and served as an impetus for further fundamental research in the field of constitutional 
law with a view to further their practical implementation.

In Ukraine, the constitutional doctrine becomes a source of law in the case when the 
Constitutional Court usually officially uses in its activities the provisions and conclusions of 
scientific research of constitutional scientists. In this case, doctrinal ideas are a measure of 
legitimate behavior and receive state support.

The possibility of recognizing constitutional doctrine as the source of constitutional law 
depends on the essence of law and its approach.

The significance and significance of the constitutional doctrine as a source of constitutional 
law is due to the peculiarities of the historical development of the state, the understanding of 
law, the current state of the system of sources of law and the state’s affiliation with one or 
another legal system. The simplest and most obvious proof of the role of doctrine is the direct 
consolidation of the doctrinal provisions in the law.

Key words: system of sources of law, new sources, legal doctrine, constitutional doctrine.
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ  
СТОРІН ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З НАДАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО КРЕДИТУ 

ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

У статті розглядається питання щодо визначення суб’єктного складу сторін 
зобов’язання з надання комерційного кредиту у цивільному законодавстві України. На 
підставі проведеного аналізу законодавства, автор доводить, що до таких суб’єктів 
належать лише суб’єкти підприємницької діяльності, та заперечує можливість відне-
сення до них зобов’язань за участю споживачів. На підставі проведеного дослідження 
автором запропоноване внесення змін до ЦК України. 

Ключові слова: кредит, комерційний кредит, зобов’язання, підприємець, проценти.

Бабаскин А. Ю. К вопросу об определении субъектного состава сторон обяза-
тельства по предоставлению коммерческого кредита по гражданскому законода-
тельству Украины

В статье рассматриваются вопросы определения субъектного состава сторон 
обязательства по предоставлению коммерческого кредита в гражданском законода-
тельстве Украины. На основании проведенного анализа законодательства автор до-
казывает, что к таким субъектам относятся только субъекты предпринимательской 
деятельности, и отрицает возможность отнесения к ним обязательств с участием 
потребителей. На основании проведенного исследования автором предложено внесение 
изменений в ГК Украины.

Ключевые слова: кредит, коммерческий кредит, обязательства, предприниматель, 
проценты.

Babaskin A. On the issue of determining the subjection of the parties to the obligation 
to provide a commercial loan under the civil law of Ukraine

The article deals with issues of determination of the subjectivity of the parties to the ob-
ligation to provide commercial loans in the civil legislation of Ukraine. On the basis of the 
analysis of legislation, the author proves that such subjects are only subjects of entrepreneurial 
activity, and denies the possibility of assigning obligations to them with the participation of 
consumers. On the basis of the study, the author proposed to introduce changes in the Civil 
Code of Ukraine.

Key words: credit, commercial loan, obligations, entrepreneur, interest.

Як відомо, при характеристиці кредиту найбільш поширеною класифіка-
цією кредитів є класифікація залежно від особи кредитодавця, відповідно до 

Розділ 3
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чого кредит поділяється, зокрема, на фінансовий та комерційний1. За суб’єк-
тним складом зобов’язання фінансового кредиту, що виникають на підста-
ві кредитного договору, характеризуються тим, що одним із учасників таких 
відносин (кредитодавцем) може бути лише банк або інша фінансова установа 
(ст. 1054 ЦК України). На відміну від фінансового кредиту комерційний кредит 
може бути наданий на підставі інших цивільних договорів, які містять умову 
щодо надання комерційного кредиту. Так, характеризуючи договір купівлі-про-
дажу, О. С. Іоффе писав, що «сама по собі купівля-продаж не є кредитним пра-
вочином, однак якщо набуваючи товар, покупець домовляється з продавцем 
про відстрочення платежу, він таким чином отримує набуті речі у кредит та, 
навпаки, якщо купівельна ціна вноситься задовго до отримання купленої речі, 
то покупець кредитує продавця грошима»2. Отже, сторонами такого договору 
можуть бути покупці, продавці, замовники, підрядники та ін. 

При цьому на відміну від кредитного договору, ст. 1057 ЦК України та 
інші статті Кодексу, що містять норми, які регулюють комерційний кредит у 
окремих цивільних договорах, як правило, не містять спеціальних вимог щодо 
суб’єктного складу таких договорів. Таким чином, оскільки, на переконання 
більшості цивілістів, комерційний кредит є не окремим договором, а є лише 
умовою відплатного цивільного договору, суб’єктний склад сторін такого дого-
вору визначається нормами ЦК України, що регулюють відповідний цивільний 
договір. У зв’язку з цим можна погодитись з Л. О. Новосьоловою, яка, аналізу-
ючи подібні норми російського цивільного законодавства, вважає, що останнє 
«не містить спеціальних вимог до суб’єктного складу окремих видів цивільних 
договорів з умовами комерційного кредиту»3. Такої ж позиції щодо цього до-
тримується і Л. Г. Єфімова4, О. Г. Братко5 та деякі інші цивілісти6. 

Водночас серед багатьох українських цивілістів7 та російських цивілістів8 
склалося стійке уявлення стосовно того, що суб’єктами комерційного кредиту-
вання можуть виступати лише юридичні особи або фізичні особи – підприємці. 
Зазначене уявлення зумовлено дією таких чинників: по-перше, комерційний 
кредит традиційно застосовувався в колишньому СРСР, а потім і в Україні в 
господарських відносинах та відповідно регулювався переважно господар-
ським і податковим законодавством, яке визначало сферу його застосування 
та суб’єктний склад; по-друге, само по собі поняття «комерційний кредит» 
містить слово «комерційний», яке, у свою чергу, походить від поняття «комер-
ція» (від лат. commercium – торгівля), «комерсант» (від франц. – commercant), 
«комерційна діяльність». Сутність зазначених понять економісти визначають 
відповідно як торгову та торгову – посередницьку діяльність, участь у продажу 
або сприяння продажу товарів і послуг, у широкому розумінні як підприєм-
ницьку діяльність, та як особу, що займається приватною торгівлею, здійснює 
торгове підприємництво9. У свою чергу правознавці визначають сутність цих 
понять так: «комерсант» як особу, що займається торговельною діяльністю у 
широкому розумінні підприємництвом, підприємець. На думку В. В. Луця, «в 
українському законодавстві терміну «комерсант» відповідає термін «підприє-
мець»10, у свою чергу, на думку Л. Г. Знаменського, «комерційна діяльність» – 
це діяльність у сфері торгівлі, торгового обігу, в широкому розумінні діяль-
ність, яка спрямована на отримання прибутку»11. 
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Отже, розуміння зазначених понять економістами та правознавцями майже 
не різняться між собою. І хоча поняття «комерція», «комерсант», «комерційна 
діяльність» у ЦК України не набули нормативно-правового закріплення, по-
няття комерційний, крім ст. 1057 ЦК України, застосовується, зокрема, у ст. 90 
ЦК України (стосовно комерційного найменування юридичної особи), у ст. 117 
ЦК України (стосовно комерційної таємниці товариства), у ст. 243 ЦК Украї-
ни (стосовно комерційного представництва), у ст. 1115 ЦК України (стосовно 
договору комерційної концесії). З урахуванням зазначеного можна вважати, 
що термін «комерційний» за своєю спрямованістю тяжіє до підприємницької 
діяльності. Такий висновок підтверджується і нормами ГК України, які поді-
ляють господарську діяльність на господарську комерційну діяльність (підпри-
ємництво) та некомерційну господарську діяльність. 

На нашу думку, у главі 4 ГК України поняття «підприємництво» та «госпо-
дарська комерційна діяльність» використовуються як тотожні. Щодо цього слід 
також звернути увагу і на норми ст. 2 Закону України «Про міжнародний ко-
мерційний арбітраж», згідно з якими для даного Закону термін «комерційний» 
охоплює питання, що випливають з усіх відносин торгового характеру, – як 
договірних, так і позадоговірних. Відносини торгового характеру включають 
такі угоди, не обмежуючись ними: будь-які торгові угоди про поставку това-
рів або надання послуг чи обмін товарами або послугами; угоди про розподіл, 
торгове представництво; факторні операції; лізинг; інжиніринг; будівництво 
промислових об’єктів; надання консультативних послуг; купівля-продаж лі-
цензій; інвестування; фінансування; банківські послуги; страхування; угоди 
про експлуатацію або концесії; спільні підприємства та інші форми промисло-
вого або підприємницького співробітництва; перевезення товарів та пасажирів 
повітрям, морем, залізничними та автомобільними шляхами». З урахуванням 
цього, можна вважати, що етимологія та семантичне навантаження терміна 
«комерційний» у законодавстві України свідчать про те, що цей термін стосу-
ється суб’єктів підприємницької діяльності. 

Подібний підхід до терміна «комерційний» характерний і для законодавства 
інших країн. Згідно зі ст. 2-104 Єдиного торговельного кодексу США комерсан-
том визнається особа, яка здійснює операції з товарами визначеного роду або 
яким-небудь іншим чином за родом своїх занять поводиться так, як начебто 
вона володіє особливими знаннями або досвідом щодо операцій або товарів, 
які є предметом правочину, а також той, хто може розглядатись як такий, що 
володіє такими знаннями або досвідом внаслідок того, що він використовує 
послуги агента, брокера або іншого посередника12. Відповідно до параграфа 1 
Німецького торговельного уложення під комерсантом розуміється особа, яка 
керує комерційною торгівлею13. У свою чергу ст. 1 Комерційного закону Респу-
бліки Латвія визначає комерсанта (індивідуальний комерсант) як фізичну осо-
бу, внесену до комерційного регістру або комерційне товариство (персональне 
товариство або товариство капіталу), а термін «комерційна діяльність» визна-
чається як господарська діяльність (один з видів підприємницької діяльності), 
яку від свого імені веде комерсант для отримання прибутку14. 

З урахуванням викладеного у вітчизняній юридичній науці підприємниць-
ке або комерційне право розглядається переважно як підгалузь господарського 
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права, а комерційна діяльність розглядається як складова господарської діяль-
ності15 та як синонім терміна «підприємницька діяльність»16.

Таким чином, оскільки комерційний кредит є лише умовою  відплатного 
цивільного договору, абсолютна більшість яких за ЦК України не мають спе-
ціального суб’єктного складу, визначення поняття «комерційний кредит» через 
посилання на традиційну сферу його застосування або через тлумачення термі-
на «комерційний» з точки зору юридичної техніки є недостатнім. 

Враховуючи те, що згідно зі ст. 1057 ЦК до комерційного кредиту можна 
віднести широке коло цивільних зобов’язань, які можуть формально відпові-
дати ознакам, закріпленим у цій статті, що може ускладнювати застосування 
даних норм права на практиці, зокрема в судочинстві, сферу застосування тер-
міна «комерційний кредит» слід виокремити чіткіше. Як зазначалося, кредит 
може класифікуватися за різними критеріями, наприклад, за особою кредито-
давця. Саме за цим критерієм у кредитних відносинах виокремлюється фінан-
совий кредит, та визначається суб’єктний склад кредитного договору. 

З урахуванням того, що комерційний кредит не становить самостійної дого-
вірної конструкції, а лише є умовою відплатного договору для вирішення цього 
питання, доцільно було б внести зміни до ч. 1 ст. 1057 ЦК України, виклавши 
її у такій редакції: 

«Договором, укладеним сторонами, у зв’язку зі здійсненням ними підпри-
ємницької діяльності, виконання якого пов’язане з переданням у власність ін-
шій стороні грошових коштів або речей, які визначаються родовими ознаками, 
…» – далі за текстом. Внесення зазначених змін дало б змогу чіткіше визначити 
суб’єктний склад зобов’язання комерційного кредиту, сферу його застосування 
та виключити можливість віднесення до комерційного кредиту зобов’язань за 
договорами, що були укладені між фізичними особами, а також між останніми 
та суб’єктами господарської діяльності.

При розгляді суб’єктного складу зобов’язання комерційного кредиту та-
кож виникає питання щодо можливої кваліфікації комерційного кредиту як фі-
нансової послуги. Як відомо, Держкомфінпослуг у листі від 6 жовтня 2005 р. 
№ 8345/07-1117 висловила думку, що надання комерційного кредиту може бути 
віднесено до фінансової послуги за умови, якщо така операція відповідатиме 
критеріям, визначеним у п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послу-
ги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена норма За-
кону містить визначення терміна «фінансова послуга», під якою розуміється 
операція з фінансовими активами, що здійснюється в інтересах третіх осіб за 
власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законо-
давством, – і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою 
отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. 
Зрозуміло, що в даному випадку може йтися передусім про грошову форму 
комерційного кредиту у вигляді авансу та попередньої оплати.

На нашу думку, при виконанні сторонами договору з умовами комерційного 
кредиту відсутнім є сам факт здійснення фінансової операції, при здійсненні 
якої відбувався б рух фінансових активів у розумінні Закону України «Про фі-
нансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Тому 
вважаємо, що проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) для сторін 
договору з умовами комерційного кредиту не є фінансовою послугою. Навіть 
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при здійсненні сторонами таких розрахунків у безготівковій формі, суб’єктом 
фінансової послуги з переказу коштів у такому разі є не сторони договору, а 
банки або небанківські фінансові установи, що здійснюють переказ коштів. 
Вважаємо також, що самі по собі розрахунки сторін за товар (роботи, послу-
ги) не мають комерційної мети, яка, на думку Н. В. Дроздової, «притаманна 
діяльності з надання фінансових послуг (отримання прибутку чи збереження 
вартості фінансових активів)»18. 

Крім того, оскільки комерційний кредит є не самостійною договірною кон-
струкцією, а є умовою відплатного договору, він не може існувати окремо від 
останнього. Це певним чином унеможливлює і застосування до комерційного 
кредиту норм ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне ре-
гулювання ринків фінансових послуг» щодо змісту договору про надання фі-
нансових послуг. Враховуючи викладене, вважаємо, що правові підстави для 
того, щоб розглядати комерційний кредит як фінансову послугу відсутні. У 
зв’язку з цим на відносини комерційного кредиту не поширюються суб’єктні 
обмеження, встановлені Законом України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг». Зазначений висновок узгоджується 
і з позицією Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва, яка була висловлена останнім з приводу питань застосування 
юридичними особами, які не є фінансовими установами, комерційного кредиту 
у вигляді авансу (попередньої оплати) при розрахунках за цінні папери19. 

Ще одним питанням, яке є актуальним для розуміння суб’єктного складу та 
сфери застосування комерційного кредиту, є його співвідношення з договора-
ми купівлі-продажу, що укладаються між суб’єктами господарювання та спо-
живачами на умовах розстрочення платежу за сплатою процентів. Стаття 692 
ЦК України передбачає можливість розстрочення платежу за договором купів-
лі-продажу та надає продавцю право вимагати оплати товару та сплати про-
центів за користування чужими грошовими коштами у випадку прострочення 
оплати товару. Зрозуміло, що в силу свободи договору договір купівлі-продажу 
може передбачати сплату таких процентів і з іншого моменту (наприклад, мо-
менту отримання товару покупцем). Зазначенні норми містяться не у ст. 694 
ЦК України «Продаж товару в кредит», а у статті ЦК, яка встановлює загальні 
положення щодо оплати товару за договором купівлі-продажу. 

Крім того, окремі норми щодо господарських операцій з продажу товарів 
фізичним особам з розстроченням платежу містять ст. 14 ПК України та по-
станова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 383 «Про затвер-
дження Правил торгівлі у розстрочку фізичним особам»20 (надалі –Правила 
торгівлі). З урахуванням цього можна дійти такого висновку: а) не кожний ци-
вільно-правовий договір з умовою розстрочення платежу, навіть за наявності в 
ньому умови про сплату процентів, можна віднести до комерційного кредиту; 
б) відсутні підстави для віднесення вищевказаних договорів за участю спожи-
вачів до комерційного кредиту, як це допускають окремі автори21; в) відсутні 
підстави для віднесення споживачів до суб’єктів відносин комерційного кре-
диту.
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Babaskin A. On the issue of determining the subjection of the parties to the obligation 
to provide a commercial loan under the civil law of Ukraine

Unlike a loan agreement, Article 1057 of the Civil Code of Ukraine, as well as other 
articles of the said Code, regulating commercial loans in certain civil contracts, as a rule, 
do not contain special requirements regarding the subject structure of such agreements. 
Since, according to most civilians, commercial loans are not a separate contract, but are only 
a condition for a paid civil contract, the subjective composition of the parties to such an 
agreement is determined by the norms of the Central Committee of Ukraine, which regulate the 
relevant civil agreement. Thus, the civil law of Ukraine does not contain special requirements 
to the subject structure of certain types of civil contracts with the terms of commercial credit. 
Among the scientists there is a solid perception that only legal entities or individuals - 
entrepreneurs can act as subjects of commercial lending. This is due, in particular, to the fact 
that in itself the notion of commercial credit contains the word “commercial”, which in turn 
comes from the notion of commerce (from Latin commercium - trade), “merchant” (from the 
French - commercant), “commercial activity » Given this, it can be assumed that the term 
commercial in its direction tends to entrepreneurial activity.

Since at present commercial credit can be extended to a wide range of civil obligations that 
can formally correspond to the features enshrined in Article 1057 of the Civil Code of Ukraine, 
which may complicate the application of these norms in practice, according to the author, the 
scope of the term “commercial credit” should be distinguished more clearly. To this end, it is 
proposed to amend Article 1057 of the Civil Code of Ukraine by establishing in it that it is a 
question of agreements, agreements between business entities.

When considering the subject of the obligation of commercial credit, the author also denies 
the possibility of assigning such types of commercial credit as a prepayment or subscription 
to financial services, according to which the subject restrictions on the provision of financial 
services can not be applied to these relations. The author also denies the possibility of assigning 
to a commercial loan commitments that arise between a business entity and a consumer arising 
from the sale and purchase contracts, which are concluded on the terms of installment payment 
with payment of interest.

Key words: credit, commercial loan, obligations, entrepreneur, interest.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ МОЖЛИВОСТЕЙ  
У КОНТЕКСТІ НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ

У статті на підставі комплексного дослідження законодавства, наукової літера-
тури та судової практики аналізується поняття дискримінації. Оскільки дане понят-
тя тісно пов’язане і залежить від принципу рівності, констатується, що справжня 
рівність передбачає не тільки надання рівних прав, а й створення рівних можливостей. 
У зв’язку з цим розглядаються проблеми диференціації у правовому регулюванні праці, 
головна мета якої полягає в тому, щоб індивідуалізувати загальну правову норму щодо 
категорій працівників, наділених неоднаковими можливостями чи зайнятих у різних 
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умовах праці, тобто забезпечити рівність можливостей у трудових відносинах різних 
категорій працівників.

На підставі дослідження судової практики ЄС, правових позицій Конституційного 
Суду України зроблено висновок, що рівність порушена, якщо відмінності не мають 
жодного об’єктивного розумного виправдання.

Ключові слова: дискримінація в трудовому праві, переваги, рівність можливостей, 
рівність прав, диференціація у правовому регулюванні праці.

Вишновецкая С. В. Проблемы обеспечения равенства возможностей в контексте 
недопущения дискриминации в сфере труда

В статье на основании комплексного исследования законодательства, научной 
литературы и судебной практики анализируется понятие дискриминации. Поскольку 
данное понятие тесно связано и зависит от принципа равенства, констатируется, 
что подлинное равенство предусматривает не только предоставление равных прав, 
но и создание равных возможностей. В связи с этим рассматриваются проблемы диф-
ференциации в правовом регулировании труда главная цель которой состоит в том, 
чтобы индивидуализировать общую правовую норму относительно категорий работ-
ников, наделенных неодинаковыми возможностями или занятых в разных условиях 
труда, то есть обеспечить равенство возможностей в трудовых отношениях разных 
категорий работников.

На основании исследования судебной практики ЕС, правовых позиций Конститу-
ционного Суда Украины сделан вывод, что равенство нарушено, если отличия не имеют 
никакого объективного разумного оправдания.

Ключевые слова: дискриминация в трудовом праве, предпочтения, равенство во-
зможностей, равенство прав, дифференциация в правовом регулировании труда.

Vyshnovetska S. V. Problems of Ensuring Equal Opportunities in the Context of 
Non-Admittance of Discrimination in the Labour Field

In the article an author analyzes the concept of discrimination on the basis of comprehen-
sive research of legislation, scientific literature and case law. Since the concept of discrimina-
tion is closely related and depends on the principle of equality, it is stated that true equality 
implies not only granting equal rights, but also creation of equal opportunities. Thus, the 
problems of differentiation in the legal regulation of labour are considered, the main purpose 
of which is to individualize the general legal norm in relation to categories of employees with 
diverse opportunities or those employed in different working conditions, i.e. to ensure equality 
of opportunity in the labour relations of different categories of employees.

Researching the EU case law, legal positions of the Constitutional Court of Ukraine, it 
is concluded that equality is violated if the differences do not have any objective justification.

Key words: discrimination in labour law, advantages, equality of opportunities, equality 
of the rights, differentiation in legal regulation of labour.

Актуальність і практична значущість дослідження проблеми недопущення 
дискримінації на ринку праці зумовлені тим, що у сфері трудових відносин 
дискримінація зачіпає найважливіші, з точки зору задоволення фізичних та 
духовних потреб, права, серед яких право на працю, право на своєчасну та в 
повному розмірі виплату заробітної плати, право на рівну оплату за рівноцін-
ну працю, право на створення працівникам рівних можливостей щодо їх про-
фесійного зростання, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації, 
право на відпочинок, право на повагу до людської гідності працівника, його 
особистих моральних та інших цінностей.
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Проблема недопущення дискримінації у сфері праці була предметом до-
слідження таких учених, як Т. А. Васильєва, Н. А. Деменьова, Т. А. Коля-
да, А. О. Коротка, Н. М. Мітіна, І. С. Сахарук, Я. В. Сімутіна, В. В. Чуксіна, 
Ю. В. Шумова, О. М. Ярошенко, який слушно наголошує на тому, що удавана 
простота в розумінні сутності дискримінації, ілюзорна оперативність розроб-
ки пропозицій з її ліквідації, а також характерна для останніх радикальність 
приводять до протилежного ефекту – загострення дискримінації, виникнення її 
нових форм1. Тому ця проблема потребує ґрунтовного наукового дослідження, 
що й зумовило вибір теми публікації.

Метою статті є з’ясування поняття дискримінації в трудовому праві та ролі 
диференціації у правовому регулюванні праці у забезпеченні рівності можли-
востей працівників.

Незважаючи на активну розробку проблем дискримінації в рамках різних 
соціальних наук (психології, економіки, соціології, юриспруденції), багато 
питань, у тому числі ключове – про сутність дискримінації, донині залиша-
ються відкритими. Так, одні автори пропонують включати в поняття дискри-
мінації лише обмеження прав, залишаючи за його рамками переваги2. Зокрема, 
І. С. Сахарук під дискримінацією у сфері праці пропонує розуміти встановлен-
ня відмінностей залежно від антидискримінаційних ознак, які не пов’язані з ді-
ловими якостями особи, змістом праці та додатковими гарантіями для окремих 
категорій осіб, що призводить до обмеження або унеможливлення визнання 
чи реалізації трудових прав і порушення рівності можливостей у сфері праці3. 

Вважаємо, що дискримінація в трудовому праві – це ситуація, за якої осо-
ба за антидискримінаційними ознаками (ознаками раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального 
походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, 
стану здоров’я, інвалідності, вагітності і материнства, сексуальної орієнтації, 
способу життя, мови, зовнішнього вигляду), не пов’язаними з діловими яко-
стями, зазнає обмеження, встановлення відмінностей чи винятків у визнанні, 
реалізації або користуванні трудовими правами у будь-якій формі, що призво-
дить до порушення рівності можливостей у сфері праці, крім випадків, коли 
таке обмеження прав, встановлення відмінностей чи винятків має правомірну, 
об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необ-
хідними.

На нашу думку, варто підтримати позицію І. С. Сахарук з приводу того, що 
категорію «переваги» недоцільно включати до змісту поняття «дискримінація 
у сфері праці». Надання переваг окремим групам осіб у трудовому праві (у 
зв’язку з необхідністю підвищення їх конкурентоспроможності на ринку пра-
ці або особливою сферою трудової діяльності) спрямоване на покращення їх 
правового становища, забезпечення додаткових можливостей для реалізації 
суб’єктивних прав. Натомість дискримінація завжди має протиправний харак-
тер, оскільки обмежує або унеможливлює реалізацію трудових прав на засадах 
рівності. Незаконні переваги можуть призводити до дискримінаційного резуль-
тату, але за своєю сутністю не є дискримінацією.

Інші автори готові констатувати наявність дискримінації лише тоді, коли 
встановлення відмінностей здійснюється з метою поставити інших учасників 
відносин у менш сприятливе положення. Нерідкісні ситуації, коли одним і тим 
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самим юрисдикційним органом дається різна правова оцінка схожих фактич-
них обставин, одні з яких кваліфікуються як дискримінація, інші ж визнаються 
диференціацією правового регулювання4.

Прецедентне право ЄС встановлює, що дискримінація означає відмінність 
у поводженні з особами у відносно схожих ситуаціях без об’єктивного і розум-
ного виправдання.

Основними міжнародно-правовими актами у цій сфері є Конвенція МОП 
№ 111 про дискримінацію в галузі праці й занять 1958 р., Конвенція МОП 
№ 100 про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності 1951 р. 
Норми про заборону дискримінації містяться в конвенціях ООН, присвячених 
захисту прав окремих категорій осіб (жінок, мігрантів, інвалідів тощо).

У межах Європейського Союзу прийнято дві директиви ЄС, які стосуються 
дискримінації – Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the 
principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin і 
Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general frame-
work for equal treatment in employment and occupation.

Варто зазначити, що країни, які мають найбільш розвинуте законодавство 
у цій сфері (США, Велика Британія, Швеція), не готові включати в групу осіб, 
які підпадають під захист закону, абсолютно всіх працівників за будь-якою оз-
накою, не пов’язаною з діловими якостями (зріст, вага, колір очей тощо)5.

Так, британський законодавець пішов шляхом виділення «захищеної гру-
пи», яку визначає обмежена кількість підстав дискримінації. Акт про рівність 
(The Equality Act 2010) охоплює дев’ять ознак, за якими британський законо-
давець заборонив дискримінацію: вік, інвалідність, зміна статі, шлюб чи ци-
вільний шлюб, вагітність і материнство, раса, релігія чи віра, стать, сексуальна 
орієнтація.

Натомість український законодавець традиційно залишає перелік підстав 
дискримінації у п. 2 ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні», дія якого поширюється на трудові відносини, відкри-
тим6.

Частиною 1 ст. 22 Кодексу законів про працю України передбачено, що від-
повідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав 
чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припи-
ненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового 
стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, 
релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні 
громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається.

Відповідно до ст. 2-1 Кодексу законів про працю України забороняється 
будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності 
прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно 
від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іно-
земного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності 
захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’яз-
ків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні 
громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших 
органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у 
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захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером 
роботи або умовами її виконання. Аналогічна позиція законодавця закріплена в 
ч. 1 ст. 3 проекту Трудового кодексу України.

Термін «дискримінація» походить від лат. «розрізняю», «розділяю». Сто-
совно трудового права йдеться про такі відмінності, які обмежують або уне-
можливлюють реалізацію трудових прав на засадах рівності. Рівність можли-
востей – це рівність умов для реалізації рівних прав працівників. Справжня 
рівність передбачає не тільки надання рівних прав, а й створення рівних мож-
ливостей. Для забезпечення рівних можливостей на ринку праці рівності прав 
недостатньо. Для забезпечення рівних можливостей для окремих категорій 
працівників необхідно, щоб вони були наділені додатковими правами порівня-
но зі звичайними працівниками. У такій ситуації рівні можливості передбача-
ють нерівні права. Наприклад, для того, щоб забезпечити рівні можливості для 
жінок і чоловіків, умови та порядок проведення атестації не повинні ставити 
працівників, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, в менш спри-
ятливу ситуацію порівняно з працівниками, які в такій відпустці не перебува-
ють.

У західній правовій традиції виокремлюються два основоположні підходи 
до забезпечення рівності у сфері праці, а саме: досягнення формальної або ре-
альної рівності. Якщо формальна рівність ґрунтується на рівному ставленні до 
рівних громадян, то реальна рівність передбачає диференційований підхід до 
різних громадян з урахуванням об’єктивно існуючих відмінностей між ними. 
Специфіка концепції реальної рівності полягає в досягненні рівності можли-
востей працівників, а не в механічному зрівнюванні їх у правах. За таких умов 
досягнення стану реальної рівності пов’язано з наданням певних переваг з тих 
чи інших питань окремим категоріям працівників. Заходи, спрямовані на до-
сягнення реальної рівності шляхом надання переваг окремим категоріям пра-
цівників, визначаються як позитивні (компенсуючі) дії. Компенсуючі дії досяг-
нення рівності розрізняються залежно від їх радикальності. Помірною формою 
компенсуючих дій є забезпечення рівних можливостей шляхом надання різним 
категоріям працівників однакових «стартових позицій». В іншому випадку пе-
редбачається примусове квотування робочих місць для певних категорій пра-
цівників7.

Отже, забезпечити рівні можливості покликана диференціація у правовому 
регулюванні праці. Так, у ст. 2 проекту ТК України серед основних принципів 
правового регулювання трудових відносин закріплено принцип рівності прав 
і можливостей працівників, у тому числі гендерної рівності, шляхом забезпе-
чення єдності та диференціації умов праці. Головна мета диференціації полягає 
в тому, щоб індивідуалізувати загальну правову норму щодо категорій праців-
ників, наділених неоднаковими можливостями чи зайнятих у різних умовах 
праці, тобто забезпечити рівність можливостей у трудових відносинах різних 
категорій працівників. Однією з головних проблем є вибір підстав (критері-
їв) диференціації, які б відповідали ознакам об’єктивності, обґрунтованості та 
справедливості.

Найпоширенішим видом дискримінації на ринку праці є дискримінація за 
ознакою статі. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. № 2866–IV гендерна 
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рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для 
його реалізації, що дає змогу особам обох статей брати рівну участь у всіх сфе-
рах життєдіяльності суспільства8.

Особливий інтерес становить рішення Комітету ООН з ліквідації дискри-
мінації щодо жінок, винесене 25 лютого 2016 р. у справі «Світлана Медведєва 
проти Російської Федерації». Предметом розгляду стала закріплена у Трудово-
му кодексі РФ заборона залучати жінок до окремих видів важкої і/або небез-
печної роботи. Аналогічну норму містить і Кодекс законів про працю України. 
До відповідного Переліку входить понад 500 заборонених для жінок видів ро-
біт. Комітет визнав факт дискримінації й укотре закликав держави перегляну-
ти подібні положення свого національного законодавства. Комітет вважає, що 
загальна заборона, яка застосовна до всіх жінок, незалежно від їх віку, сімей-
ного стану, здатності або бажання мати дітей, являє собою порушення нарівні з 
чоловіками можливості працевлаштування й свободи вибору професії й місця 
роботи9.

Також звільнення працюючих жінок тільки на тій підставі, що вони досягли 
пенсійного віку, який за національним законодавством є різним для жінок і чо-
ловіків, є дискримінацією за ознакою статі. Рішення Суду ЄС від 18 листопада 
2010 р. у справі С – 356/09 ґрунтується на тому, що ч. 1 ст. 3 Директиви 76/207 
від 9 лютого 1976 р. про реалізацію принципу рівноправного поводження щодо 
чоловіків і жінок у питаннях доступу до робочих місць, професійної освіти та 
просування, а також робочих умов має розумітися як такий, що визнає прямою 
дискримінацією за ознакою статі національні правила, які, з посиланням на 
необхідність створення умов для працевлаштування молодих спеціалістів, доз-
воляють звільняти працівників, які досягли пенсійного віку в умовах, коли для 
жінок такий вік становить на 5 років менше, ніж для чоловіків.

Водночас, як слушно звертає увагу Я. В. Сімутіна, у європейських міжна-
родних актах відобразилося сформоване на практиці нове розуміння «права 
на однакові можливості та однакове ставлення». Воно характеризується пере-
дусім ліквідацією гарантій для жінок у разі використання їх праці на важких 
і шкідливих роботах та відходом від принципу охорони праці за статевою оз-
накою на користь принципу охорони праці матерів та батьків і працівників із 
сімейними обов’язками10.

Доволі поширеним явищем є й дискримінація за ознакою інвалідності. 
У цьому контексті рівність можливостей характеризується тим, що можливо-
сті, надані людині для реалізації її трудової правосуб’єктності, не можуть бути 
поставлені в залежність від факторів, які виникають у результаті ставлення до 
такої людини решти людей і не піддаються контролю з боку самої цієї людини 
(наприклад, від негативного ставлення оточуючих до інвалідів).

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України, встановленою 
в ряді справ, принцип рівності не виключає можливості законодавця при регу-
люванні трудових відносин встановлювати особливі правила, що стосуються 
підстав і умов заміщення окремих посад, якщо цього вимагає характер профе-
сійної діяльності. Мета впровадження таких відмінностей (вимог) у правово-
му статусі працівників повинна бути істотною, а самі відмінності (вимоги) – 
об’єктивно виправданими, обґрунтованими та справедливими, інакше вони 
означатимуть дискримінацію.
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8 вересня 2005 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», у ч. 3 ст. 17 
якого закріплено: «Роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про 
вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком 
специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, 
висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які 
влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо на-
родження дітей»11.

І. С. Сахарук слушно звертає увагу на те, що стосовно вимог до статі в ого-
лошеннях, то вони не завжди є дискримінаційними. Так, зазначення потреби 
у кандидаті-чоловіку для робіт, застосування на яких праця жінок заборонена, 
є законним, хоча вимоги щодо кандидата-жінки завжди є дискримінаційними, 
оскільки законодавство не передбачає обмежень стосовно праці чоловіків. Що 
стосується вимог до віку претендентів, то вони є законними лише у випадках, 
які прямо передбачені законодавством (наприклад, обмеження щодо застосу-
вання праці неповнолітніх, граничний вік перебування на державній службі)12. 

На підставі аналізу судової практики ЄС, правових позицій Конституційно-
го Суду України можна зробити висновок, що рівність порушена, якщо відмін-
ності не мають жодного об’єктивного розумного виправдання.
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Vyshnovetska S. V. Problems of Ensuring Equal Opportunities in the Context of 
Non-Admittance of Discrimination in the Labour Field

In the article an author analyzes the concept of discrimination on the basis of comprehen-
sive research of legislation, scientific literature and case law. It is concluded that discrimina-
tion in labour law is a situation in which a person is subject to anti-discrimination grounds 
(race, colour of skin, political, religious and other beliefs, sex, age, ethnicity and social origin, 
citizenship, family and property status, place of residence, state of health, disability, pregnancy 
and motherhood, sexual orientation, lifestyle, language, outward appearance), not related to 
the business qualities, is subject to restrictions, the establishment of differences or exceptions 
in recognition, realization and using labour rights in any form that leads to violation of equal 
opportunities in the labour field, except when such restriction of rights, the establishment of 
differences or exceptions has a legitimate, objectively justified purpose, the means of achieving 
which are appropriate and necessary.

The author shares I. S. Sakharuk’s point of view that the category “benefits” is not appro-
priate to include in the content of the concept “discrimination in the labour field”.  Providing 
benefits to some groups of people in labour law (in connection with the need to increase their 
competitiveness in the labour market or a particular area of   labour activity) is aimed at im-
proving their legal status, ensuring additional opportunities for realization of subjective rights. 
Instead, discrimination is always illegal because it restricts or makes impossible to exercise 
labour rights on equal basis.

Since the concept of discrimination is closely related and depends on the principle of 
equality, it is stated that true equality implies not only granting equal rights, but also creation 
of equal opportunities. Thus, the problems of differentiation in the legal regulation of labour 
are considered, the main purpose of which is to individualize the general legal norm in relation 
to categories of employees with diverse opportunities or those employed in different working 
conditions, i.e. to ensure equality of opportunity in the labour relations of different categories 
of employees.

Researching the EU case law, legal positions of the Constitutional Court of Ukraine, it is 
concluded that equality is violated if the differences do not have any objective justification. The 
purpose of implementation of such differences (requirements) in the legal status of employees 
should be substantial, and the differences themselves (requirements) – objectively justified, 
grounded and fair.

Key words: discrimination in labour law, advantages, equality of opportunities, equality 
of the rights, differentiation in legal regulation of labour.
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кандидат юридичних наук

ПРАВОВІДНОСИНИ З ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ  
ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ,  

ЩО ПОРОДЖУЮТЬ ЇХ ВИНИКНЕННЯ

Стаття присвячена теоретичним і практичним проблемам правового регулюван-
ня відносин професійного навчання працівників, що, як правило, передують трудовим, 
або їх супроводжують. Основна увага приділяється юридичним фактам – підставам 
виникнення цих відносин. Встановлено, що основним юридичним фактом, на підста-
ві якого виникають правовідносини професійного навчання працівників, є договір про 
направлення їх до навчального закладу для професійної підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації. Зроблено висновок про трудоправову природу учнівського до-
говору як особливого договору у трудовій сфері, з огляду на те, що учнівський договір 
має самостійний предмет та є підставою виникнення не трудових, а тісно пов’язаних з 
трудовими відносин, які їм передують або їх супроводжують, з підготовки й професій-
ного навчання працівників безпосередньо у роботодавця. 

Ключові слова: правовідносини, що тісно пов’язані з трудовими, професійне нав-
чання, професійна підготовка, підвищення кваліфікації, учнівський договір.

Симутина Я. В. Правоотношения по профессиональному обучению работников 
в контексте юридических фактов, порождающих их возникновение 

Статья посвящена теоретическим и практическим проблемам правового регули-
рования отношений профессионального обучения работников, которые, как правило, 
предшествуют трудовым, либо их сопровождают. Основное внимание уделяется юри-
дическим фактам, порождающим возникновение этих отношений. Установлено, что 
основным юридическим фактом, на основании которого возникают правоотношения 
профессионального обучения работников, является договор о направлении их в учебное 
заведение для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции. Сделан вывод о трудоправовой природе ученического договора как особого догово-
ра в трудовой сфере, с учетом того, что ученический договор имеет самостоятельный 
предмет и является основанием возникновения не трудовых, а тесно связанных с тру-
довыми отношений, им предшествующих либо их сопровождающих, по подготовке и 
профессиональному обучению работников непосредственно у работодателя. 

 Ключевые слова: правоотношения, тесно связанные с трудовыми, профессио-
нальное обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации, ученичес-
кий договор.

Simutina Yana. Legal Relations Connected with Professional Training of Employees 
in the Context of Legal Facts Resulting in Emergence Thereof

The article deals with theoretical and practical problems of legal regulation of relations of 
employees’ professional training which, as a rule, are precedent to labor ones, or are accom-
panying thereof. The attention is mainly paid to legal facts – the grounds for creation of such 
relations. It was ascertained that the main legal fact, on the grounds of which legal relations 
of employees’ professional training are created, is the agreement of their assignment to an 
educational institution for professional training, re-training or advanced training.

The conclusion was made that the training agreement is of labor law nature as a special 
kind of agreement in the labor sphere, taking into consideration the fact that the training 
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agreement has an independent subject matter and is the grounds for creation of not labor, but 
relations tightly connected with labor relations, which precede them or are accompanying 
them, related to training and professional education of employees directly at the employer’s 
organization. 

Key words: legal relations, tightly connected with labor relations, professional education, 
professional training, advanced training, training agreement.

В останні роки в багатьох країнах тенденцією правового регулювання праці 
стає поширення освітнього елементу у змістовній структурі трудового догово-
ру. В обіг увійшло таке поняття, як «професійна пластичність робочої сили», 
що характеризує здатність працівника постійно оновлювати свої знання і нави-
чки шляхом постійного підвищення кваліфікації та/або перенавчання протягом 
трудової діяльності, що з плином часу може зумовити трансформацію класич-
ного трудового договору у так званий договір праці та навчання. 

Право працівників на професійне навчання на даний час можна розглядати 
як міжнародно-правовий стандарт трудових прав. Питанням правового регу-
лювання професійного навчання працівників присвячено кілька міжнародних 
актів, серед яких варто назвати Рекомендацію МОП № 57 «Щодо професійного 
навчання» від 27 червня 1939 р.1, Рекомендацію МОП № 88 «Щодо професій-
ного навчання дорослих, включаючи інвалідів» від 30 червня 1950 р.2, Реко-
мендацію МОП № 195 «Про розвиток людських ресурсів: освіта, підготовка 
кадрів і безперервне навчання» від 17 червня 2004 р.3 Аналіз цих міжнародних 
актів дає змогу дійти висновку, що під поняттям «професійне навчання» розу-
міється будь-який вид навчання, що спрямоване на набуття нових чи розвиток 
існуючих знань і компетентностей. При цьому слід звернути увагу, що в остан-
ні кілька десятиліть міжнародна спільнота неабияке значення надає принципу 
безперервної освіти або, іншими словами, «навчанню протягом усього життя», 
що тісно пов’язаний із поняттям професійного навчання. Таким чином, профе-
сійна підготовка за кордоном включає в себе три невід’ємно пов’язані складові: 
первинне навчання, подальше навчання, перенавчання. Система законодавчих 
заходів гарантує реальність безперервного навчання4.

Правовідносини у сфері професійного розвитку та навчання працівників, 
які за своєю природою є відносинами, що тісно пов’язані з трудовими, не мож-
на віднести до широко досліджених у науці трудового права. Серед авторів, які 
в окремих аспектах зверталися до цієї проблематики, слід згадати С. Г. Білоус, 
Н. М. Вапнярчук, Ю. С. Іванову, О. М. Ярошенка. Проте чимало питань право-
вого регулювання відносин професійного навчання та підстав їх виникнення 
залишаються актуальними і потребують подальших наукових розробок, що зу-
мовило основну мету цієї статті. 

Тривалий час в Україні право працівників на професійне навчання як одне із 
важливих трудових прав, що випливає зі змісту ст. 2 Кодексу законів про працю 
України, якою передбачено, що держава створює умови для ефективної зайня-
тості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці й підвищенню трудової 
кваліфікації, а за необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних 
у результаті переходу на ринкову економіку, залишалося маловрегульованим, 
без належних механізмів його практичної реалізації. 

Ситуація змінилася з прийняттям у 2012 р. низки законодавчих актів, зокре-
ма, нової редакції Закону України «Про зайнятість населення» та Закону Укра-
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їни «Про професійний розвиток працівників», у ст. 1 якого визначено поняття 
«професійне навчання працівників» як процес цілеспрямованого формування 
у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що 
дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконува-
ти функціональні обов’язки, освоювати нові види професійної діяльності, що 
включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення квалі-
фікації працівників відповідно до потреб виробництва5. 

Крім того, схоже за змістом визначення поняття «професійне навчання» на-
було закріплення і у ст. 34 Закону України «Про зайнятість населення», згідно 
з якою професійне навчання – це набуття та удосконалення професійних знань, 
умінь та навичок особою відповідно до її покликання і здібностей, що забез-
печує відповідний рівень професійної кваліфікації для професійної діяльності 
та конкурентоспроможності на ринку праці. Система професійного навчання 
охоплює: 1) осіб, які проходять первинну професійну підготовку в навчаль-
них закладах та інших установах, що здійснюють або забезпечують підготовку 
кваліфікованих робітників і фахівців; 2) працівників, які проходять первинну 
професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації впродовж 
трудової діяльності; 3) безробітних, які шукають роботу і потребують первин-
ної професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації6.

Перш ніж розглядати юридичні факти, що породжують виникнення того чи 
іншого виду професійного навчання, слід з’ясувати, які ж з цих правовідносин 
включаються до предмета трудового права. 

Л. Я. Гінцбург обґрунтовував твердження про те, що відносини, тісно 
пов’язані з трудовими, у своєму суб’єктному складі завжди мають лише од-
ного з учасників трудового правовідношення: або працівника, або роботодав-
ця7. Щодо правовідносин з професійної підготовки працівників, то слушною 
видається думка білоруських учених, що вони включатимуться до предмета 
трудового права за умови участі в них роботодавця8.

У ч. 5 ст. 3 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лю-
того 1998 р. первинна професійна підготовка визначається як здобуття профе-
сійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або 
спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповід-
ний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професій-
ної діяльності9. Отже, у першому випадку відносини професійного навчання 
є двосторонніми та виникають між особою, яка не має статусу працівника, та 
навчальним закладом, що здійснює або забезпечує підготовку кваліфікованих 
робітників і фахівців. Ці відносини перебувають поза сферою регулювання 
трудового права, а тому не будуть нами досліджуватися. 

Спинимося докладніше на правовідносинах з професійної підготовки пра-
цівників, що, як правило, передують трудовим, або їх супроводжують. Серед 
них прийнято виділяти три різновиди: 1) правовідносини з учнівства, що вини-
кають між особою, яка приймається для навчання певній професії або отриман-
ня спеціальності з наступним отриманням роботи за цією професією, та робо-
тодавцем, який організовує навчання та зобов’язується прийняти таку особу на 
роботу; 2) правовідносини з підвищення кваліфікації, стажування, перепідго-
товки між працівником та роботодавцем; 3) правовідносини щодо керівництва 
виробничим навчанням.
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Згідно з ч. 9 ст. 9 Закону України «Про освіту» здобуття освіти на робочому 

місці – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволо-
діння освітньою програмою (як правило, професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої освіти) відбувається на виробництві шляхом практичного 
навчання, участі у виконанні трудових обов’язків і завдань під керівництвом 
фахівців-практиків, залучених до освітнього процесу10. 

У ст. 6 Закону України «Про професійний розвиток працівників» зазначено, 
зокрема, що формальне професійне навчання працівників робітничим профе-
сіям включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації робітників і може здійснюватися безпосередньо у роботодавця або 
організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних навчальних 
закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, а працівників, які за 
класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів і фа-
хівців, – перепідготовку, стажування, спеціалізацію та підвищення кваліфікації 
і може організовуватися на договірних умовах у вищих навчальних закладах. 
За результатами формального професійного навчання працівникові видається 
документ про освіту встановленого зразка.

Неформальне професійне навчання працівників здійснюється за їх згодою 
безпосередньо у роботодавця згідно з рішенням роботодавця за рахунок його 
коштів з урахуванням потреб власної господарської чи іншої діяльності11. 

Для проходження курсу навчання та для реалізації права на професійну 
підготовку необхідним є укладення між роботодавцем і працівником договору, 
який у науці трудового права отримав назву «учнівський договір». У Кодексі 
законів про працю України поняття такого договору відсутнє. Проект Трудово-
го кодексу України також не оперує поняттям «учнівський договір», а містить 
норму, якою передбачено укладення трудових договорів з умовою щодо про-
ходження професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. 
Отже, як самостійний, відмінний від трудового договору «договір учнівства» 
розробниками проекту не передбачений. Хоча в законодавстві багатьох постра-
дянських країн цей вид договору отримав своє легальне закріплення. При цьо-
му цікавим є те, що в різних країнах правова природа такого договору визнача-
ється по-різному. 

Зокрема, у ст. 198 Трудового кодексу Киргизької Республіки зазначено, що 
роботодавець управі укладати з особою, яка шукає роботу, учнівський договір 
на професійне навчання, а з працівником своєї організації – учнівський договір 
на перенавчання без відриву від роботи. Такий договір з особою, яка шукає 
роботу, є цивільно-правовим, і що регулюється цивільним законодавством та 
іншими актами, що містять цивільно-правові норми. Учнівський договір з пра-
цівником організації є додатковим до трудового договору й регулюється зако-
нодавством про працю та іншими актами, що містять трудоправові норми12. 

У ст. 216 Трудового кодексу Республіки Молдова передбачено укладення 
двох видів договорів на професійну підготовку, а саме учнівського договору та 
договору безперервної професійної підготовки. Перший може бути укладений 
між роботодавцем та особою, яка шукає роботу та не має необхідної професій-
ної кваліфікації. При цьому такий учнівський договір є цивільно-правовим до-
говором та регулюється Цивільним кодексом та іншими нормативними актами. 
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Договір безперервної професійної підготовки може бути укладений між 
роботодавцем і будь-яким працівником підприємства у письмовій формі, є до-
датковим до індивідуального трудового договору та регулюється трудовим за-
конодавством й іншими нормативними актами про працю13. 

У Трудовому кодексі Російської Федерації інституту «учнівського догово-
ру» присвячено окрему главу 32, в якій зазначено, що роботодавець має право 
укладати з особою, яка шукає роботу, учнівський договір на професійне навчан-
ня, а з працівником цієї організації – учнівський договір на отримання освіти 
без відриву або з відривом від виробництва. Учнівський договір з працівником 
є додатком до договору трудового14. Таке формулювання, по суті, характери-
зує учнівський договір не як самостійний, а як невід’ємну складову трудового 
договору, що містить додаткові умови, пов’язані з організацією навчання пра-
цівника. При цьому незалежно від того, хто виступає в якості учня – особа, 
яка шукає роботу, чи працівник цього підприємства, ці відносини регулюються 
нормами законодавства про працю та мають трудоправову природу.

У Трудовому кодексі Республіки Казахстан поняття «учнівський договір» 
не вживається. Натомість у ст. 118 передбачено, що професійна підготовка, 
перепідготовка і підвищення кваліфікації на підставі договору навчання. Про-
ведення роботодавцем професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників або інших осіб, які не перебувають з ним у трудових 
(ті, хто навчається) відносинах, може бути: 1) безпосередньо в організації (у 
роботодавця); 2) в організаціях освіти, що реалізують освітні програми техніч-
ної та професійної, післясередньої, вищої і післявищої освіти; 3) в інших орга-
нізаціях, що здійснюють професійну підготовку, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації кадрів15. Отже, на відміну від російського варіанта правового ре-
гулювання учнівства в Казахстані договір навчання є самостійним договором, 
окремим від трудового, але який регулюється трудовим законодавством.

Наведений аналіз правового регулювання укладення учнівських договорів 
в законодавстві зарубіжних країн передусім підтверджує необхідність законо-
давчого врегулювання відносин, що виникають на підставі учнівського дого-
вору в українському трудовому законодавстві. Слід погодитися з пропозицією 
Н. М. Вапнярчук щодо закріплення у Трудовому кодексі України окремої глави 
під назвою «Учнівський договір», у якій повинні бути висвітлені такі питання: 
а) поняття учнівського договору; сторони учнівського договору; б) строк і фор-
ма учнівського договору; в) дія учнівського договору; г) організаційні форми 
учнівства; д) час учнівства; е) оплата учнівства; є) поширення на учнів трудо-
вого законодавства та законодавства про обов’язкове соціальне страхування; 
ж) недійсність умов учнівського договору; з) припинення учнівського догово-
ру; и) відповідальність за порушення умов учнівського договору16.

С. Г. Білоус виділяє такі ознаки правовідносин з професійного навчання 
на виробництві, як: 1) на працівників у період навчання поширюється трудове 
законодавство; 2) особа, яка проходить навчання на виробництві, зараховується 
до штату та входить до трудового колективу; 3) навчання проходить у процесі 
виконання трудової функції; 4) за виконану в процесі навчання роботу праців-
ник отримує винагороду у вигляді заробітної плати, хоча вона і не залежить 
від кількості та якості витрачених зусиль; 5) у процесі навчання працівники 
підпорядковані внутрішньому трудовому розпорядку17. 
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З огляду на ці ознаки можна дійти висновку про трудоправову природу уч-

нівського договору як особливого договору у трудовій сфері, вважаючи на те, 
що учнівський договір має самостійний предмет та є підставою виникнення 
не трудових, а тісно пов’язаних з трудовими відносин, які їм передують або їх 
супроводжують, з підготовки й професійного навчання працівників безпосе-
редньо у роботодавця. 

При дослідженні правовідносин професійного навчання окремо треба спи-
нитися на такому явищі, як дуальне навчання. Цей термін закріплений, зокре-
ма, у Трудовому кодексі Республіки Казахстан, у ст. 119 якого дуальне навчання 
здійснюється відповідно до договору про дуальне навчання. У період проход-
ження виробничої практики на того, хто навчається, поширюються правила 
внутрішнього трудового розпорядку. За час проходження виробничого навчан-
ня і практики той, хто навчається, виконує певні функціональні обов’язки, які 
зараховуються в трудовий стаж, і за цей час може здійснюватися компенсацій-
на виплата.

Вперше в Україні поняття «дуальна освіта» з’явилося у новому Законі 
України «Про освіту» від 05 вересня 2017 р. Згідно з ч. 10 ст. 9 дуальна форма 
здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчан-
ня осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням 
на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття 
певної кваліфікації, як правило, на основі договору.

Отже, на даний час з метою підвищення конкурентоспроможності праців-
ників на ринку праці відповідно до вимог сучасного виробництва та сфери 
послуг роботодавець у порядку, передбаченому законодавством, колективним 
договором і угодами, періодично організовує для працівників професійне нав-
чання, перепідготовку та підвищення кваліфікації, що передбачено у Поло-
женні про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженому 
спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Мініс-
терства освіти і науки України від 26 березня 2001 р. № 127/15118. 

Роботодавець має право укладати з працівниками або іншими особами, які 
не перебувають з ним у трудових відносинах, за їх згодою договори про направ-
лення їх до навчальних закладів для професійної підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації. Зазначеним договором на працівника або іншу особу, 
яка направляється на навчання, може бути покладено обов’язок відпрацюва-
ти на посаді відповідно до отриманої кваліфікації в такого роботодавця після 
закінчення навчання протягом погодженого сторонами строку, який повинен 
бути порівнянний з обов’язками, що взяв на себе роботодавець щодо оплати та 
строку навчання, але не більше ніж три роки.

Отже, можна констатувати, що юридичним фактом, на підставі якого ви-
никають правовідносини професійного навчання працівників, є договір про 
направлення їх до навчального закладу для професійної підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації.

Примірний порядок укладання суб’єктами господарювання договорів 
щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, за-
тверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 
10 серпня 2010 р. № 232. Цим же наказом затверджені форми примірних дого-
ворів суб’єкта господарювання (роботодавця) з навчальним закладом, підпри-
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ємством, установою, організацією, які здійснюють навчання, а також з праців-
ником19.

Ці два договори фактично виступають юридичними фактами, укладення 
яких у сукупності зумовлює виникнення правовідносин професійного навчан-
ня між трьома суб’єктами – працівником, роботодавцем та навчальним закла-
дом.

Стосовно третього різновиду професійного навчання, про яке йшлося 
вище, його складають правовідносини з професійного навчання безробітних. 
Вони врегульовані прийнятим на виконання положень Закону України «Про 
зайнятість населення» Порядком професійної підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженим наказом 
Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки Укра-
їни від 31 травня 2013 р. № 318/655, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України від 19 червня 2013 р. за № 1029/2356120, у п. 1.2 якого встановлено, що 
професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавця 
або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, поточної 
та перспективної потреби ринку праці з урахуванням побажань безробітних 
і здійснюється у професійно-технічних і вищих навчальних закладах, у тому 
числі в навчальних закладах Державної служби зайнятості України, на підпри-
ємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду ді-
яльності та господарювання або безпосередньо у роботодавців – замовників 
кадрів за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування України на випадок безробіття. Згідно з п. 2.2. Порядку у разі 
виявлення бажання зареєстрованим безробітним пройти професійне навчання 
територіальний орган Державної служби зайнятості за місцем реєстрації особи 
як безробітної укладає договір з безробітним та видає йому направлення на 
професійне навчання до навчального закладу за відповідною формою. 

У п. 6.1 Порядку передбачено, що професійне навчання безробітних органі-
зовується на договірних засадах з безробітними, роботодавцями, навчальними 
закладами. Для організації професійного навчання безробітних територіальни-
ми органами укладаються у письмовій формі договори з: навчальним закла-
дом (договір про професійне навчання безробітних у навчальному закладі); 
безробітним (договір про професійне навчання безробітного); роботодавцем 
(договір про організацію професійного навчання безробітних на замовлення 
роботодавця); безробітним і роботодавцем (договір про професійне навчання 
безробітного у роботодавця).

Таким чином, правостворюючими юридичними фактами, що породжують 
правовідносини з професійного навчання безробітних, є договори, однією із 
сторін яких завжди виступає відповідний територіальний орган державної 
служби зайнятості, а другою – залежно від виду професійного навчання особа, 
яка направляється на навчання, та/чи роботодавець та/чи навчальний заклад.

Отже, підвищення конкурентоспроможності працівників на ринку пра-
ці відповідно до вимог сучасного виробництва та сфери послуг здійснюєть-
ся шляхом забезпечення ефективного функціонування та розвитку системи 
професійного навчання працівників, сприяння у проведенні їх професійної 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємствах, в 
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установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та 
господарювання.
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Yana Simutina. Legal Relations Connected with Professional Training of Employees 
in the Context of Legal Facts Resulting in Emergence Thereof

The article deals with theoretical and practical problems of legal regulation of relations 
of employees’ professional training which, as a rule, are precedent to labor ones, or are ac-
companying thereof.

Professional training is gaining and improving professional knowledge, skills and abilities 
by a person according to his/her avocation and capabilities, which ensure relevant level of pro-
fessional qualification for professional activities and competitiveness at the labor market. The 
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system of professional activities embraces: 1) persons who undergo initial professional train-
ing in educational institutions and other institutions which carry out or provide for training of 
qualified workers and professionals; 2) employees who undergo initial professional training, 
re-training and advanced training during their work activities; 3) unemployed persons who 
are looking for job and need initial professional training, re-training or advanced training.

The attention is mainly paid to legal facts – the grounds for creation of such relations. It 
was ascertained that the main legal fact, on the grounds of which legal relations of employees’ 
professional training are created, is the agreement of their assignment to an educational insti-
tution for professional training, re-training or advanced training.

The conclusion was made that the training agreement is of labor law nature as a special 
kind of agreement in the labor sphere, taking into consideration the fact that the training 
agreement has an independent subject matter and is the grounds for creation of not labor, but 
relations tightly connected with labor relations, which precede them or are accompanying 
them, related to training and professional education of employees directly at the employer’s or-
ganization. The conducted analysis of the legal regulation of entering into training agreements 
in the legislation of foreign countries confirms the necessity of legal regulation of the relations 
which are created on the grounds of training agreement in Ukrainian labor legislation. 

Keywords: legal relations, tightly connected with labor relations, professional education, 
professional training, advanced training, training agreement.
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THE WISHES OF THE HEIR AND THE SCOPE OF LEGACY  
IN ROMAN LAW

The debate held by ancient lawyers on the question of an heir`s power to decide upon the 
extent of a performance under the legacy per damnationem is the subject of this paper. Tes-
tator omitted to specify the amount of wine, olive or salt fish bequeathed under a legacy per 
damnationem. Does it make legacy invalid? – or maybe the heir has a power to decide on how 
much of these commodities are to be owned? Or perhaps the legatee is entitled to take all of 
the things left by testator? Should we rather upheld the will of the testator or bear the conse-
quences of the testator’s failure to express his will in a clear and definitive manner? Could the 
legacy per damnationem rely on a measure of cooperation between the testator and heir? What 
is the role of typical Roman social value like fides as far as the estimation of validity of such 
legacies is concerned? And what are the legal instruments to qualify the performance of the 
heir as proper or not? Was fideicommissum, emerging institution of inheritance law, more elas-
tic instrument for testators? The paper includes tests of Roman jurists from the classical period 
taken from the famous Digests of Justinian, giving some proposals of their interpretations.

Key words: Legacy, Testator, Heir, Roman Law.

Бартош Шольц-Нартовскі. Воля спадкоємця і спадщина в римському праві
Предметом цього дослідження є дебати римських правників щодо рішення 

спадкоємця про прийняття спадщини per damnationem. Спадкодавець не зазначив 
кількість вина, оливок чи солоної риби у заповіті per damnationem. Чи робить це спад-
щину нікчемною? Чи можливо спадкоємець може сам вирішувати, яка кількість цих 
речей повинні перейти в його власність? Чи можливо спадкоємець правомочний набути 



РОЗДІЛ 3 • Актуальні проблеми цивільного та трудового права  169
усі ці речі у власність, що залишив спадкодавець? Чи ми повинні дотримуватися волі 
спадкодавця чи визнавати те, що спадкодавець не мав можливості зазначити свою 
волю у заповіті чітко і однозначно? Чи може спадщина per damnationem об’єднати 
і волю спадкодавця, і волю спадкоємця? Яка роль звичної для римського суспільства 
цінності bona fides, якщо її розглядати через призму таких видів спадщини? Які правові 
інструменти можна використовувати для правильності чи хибності оцінювання діяль-
ності спадкоємця? Чи був fideicommissum, який тільки виникав як інститут спадкового 
права, більш гнучким правовим інструментом для спадкодавця? Ця стаття включає 
цитати римських правників класичного періоду, взятих з Дигестів Юстиніана, які 
надають різні варіації інтерпретацій цих текстів.

Ключові слова: спадщина, спадкодавець, спадкоємець, заповіт, римське право.

Бартош Шольц-Нартовски. Воля наследника и наследство в римском праве
Предметом этого исследования являются дебаты римских юристов касательно 

решения наследника о принятии наследства per damnationem. Наследодатель не 
обозначил количество вина, оливок или соленой рыбы в завещании per damnationem. 
Делает ли это наследство недействительным? Быть может наследник сам решать, 
какое количество этих вещей должно перейти ему в собственность? Быть может 
наследник правомочен принять все эти вещи в собственность, которые оставил на-
следодатель? Должны ли мы придерживаться воли наследодателя или признать то, 
что наследодатель не имел возможности указать свою волю в завещании четко и од-
нозначно? Может ли наследство per damnationem объединить и волю наследодателя, 
и волю наследника? Какова роль обычной для римского общества ценности bona fides, 
если ее рассматривать сквозь призму таких видов наследства? Какие правовые ин-
струменты можно использовать для правильности или неправильности оценивания 
деятельности наследника? Был ли fideicommissum, который только возникал как инсти-
тут наследственного права, более гибким правовым инструментом для наследодате-
ля? Эта статья включает цитаты римских юристов классического периода, взятых из 
Дигестов Юстиниана, которые представляют разные вариации интерпретаций этих 
текстов.

Ключевые слова: наследство, наследодатель, наследник, завещание, римское право.

1. In this paper, I will attempt to determine whether and, if yes, in which extent, 
one party had a power to decide about the content of an obligation and in which 
fashion one was obliged to exercise that power.

2. The following remarks will be however limited to legacies. The question here 
is not whether the existence of an obligation under a legacy per damnationem could 
be made contingent upon the heir’s will, but rather, was the heir at liberty to decide 
upon the scope of his obligation and, if so, based on what criteria?

3. In the course of my research, I came across a very interesting passage on 
arbitrium boni viri, relating a debate held by ancient lawyers on the subject of an 
heir’s power to decide upon the extent of a performance under a legacy, i.e. the exact 
quantity or volume of things bequeathed under a legacy. The discussion was reported 
by Iavolenus in the second book of extracts from Labeo’s posthumous writings. The 
same issue was raised by the compilers of the Code of Justinian in Book 33 of the 
Digests, entitled “concerning bequests of wheat, wine and olive”.

D. 33.6.7 pr. (Iavolenus libro secundo ex posterioribus Labeonis): 
Quidam heredem damnaverat dare uxori suae vinum oleum frumen-
tum acetum mella salsamenta. Trebatius aiebat ex singulis rebus non 
amplius deberi, quam quantum heres mulieri dare voluisset, quoniam 
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non adiectum esset, quantum ex quaque re daretur. Ofilius Cascelli-
us Tubero omne, quantum pater familias reliquisset, legatum putant: 
Labeo id probat idque verum est1. / A certain individual charged his 
heir to give to his wife wine, oil, grain, vinegar, honey, and salt-fish. 
Trebatius said that the heir was not obliged to deliver any more of 
each article to the woman than he desired, since it was not stated how 
much of each article was to be given. Ofilius, Cascellius, and Tubero 
think that the entire amount of the said articles which the testator left 
was included in the legacy. Labeo approves of this, and it is correct2.

A testator bequeathed to his wife wine, olive, vinegar, honey and salt fish under 
a legacy per damnationem, but in so doing, he had failed to specify the amount of 
these commodities she would be entitled to. Trebatius was of the opinion that the 
wife was entitled to no more than the heir was willing to provide. However, there 
is a preponderance of legal opinion in support of the wife’s right to take all of the 
things accorded to her by the paterfamilias in his will. This line of interpretation 
suggests that the lawyers of the day sought to specify the extent of obligations to be 
performed. Otherwise, if we were to dismiss the argument proposed by Trebatius, 
we could only invalidate the legacy – a solution repugnant to jurists. In such a way, 
the successor is made to bear the consequences of the testator’s failure to frame his 
bequest in clear language. 

At this point, I would like to stop to examine in more detail the solution that 
was rejected3. The passages proves beyond all doubt that the construal of legacy per 
damnationem was a hotly debated issue at the end of the Republic. Trebatius’ view, 
leaving it to the heir to decide upon the measure of his performance seems unreason-
able, as the heir could easily claim full compliance with his obligation by giving the 
wife only a token amount of what she was entitled to. The stance proposed by other 
jurists is more reasonable, as they simply strive to uphold the wife’s legacy, that lega-
cy being a form of spousal support. By taking the opposite view, we would allow the 
vaguely formulated legacy to become void and the wife to become destitute. 

This was not just an opposition of reasonable versus unreasonable, but rather a 
presentation of two opposing solutions, each of which had its rational and juridical 
basis. Legacy per damnationem relied on a measure of cooperation between heir and 
testator, with the testator acting as an intermediary tasked with giving effect to the 
testator’s will, i.e. as a trustee. In that sense, it was of key importance for the testator 
to trust the heir. Besides, as the legacy addressed everyday needs, the heir was pos-
sibly familiar with the wife’s situation. As C. Ferrini and G. Grosso point out, this 
type of legacy required taking into account not only the testator’s but also (although 
to a limited extent) the heir’s wishes. These wishes were complemented by mutual 
trust. The weight of the matter provided the impulse for Trebatius to clarify the issue 
through a ruling in a specific case. However, the attempt to make legacies by dam-
nation more flexible failed. This shortcoming was rectified later when fideicommisus 
was made contestable. Trebatius did not need to use the apparently later distinction 
into arbitrum merum and arbitrum boni viri, seeing instead social ties as a guarantee 
ensuring the heir’s compliance with his obligations. We have reports from Proculus 
concerning the issue of fixing shares in a company. The subsequent introduction of 
the arbitrium boni viri criterion in determining the extent, to which an obligation was 
recognized, had a standardizing and objectifying influence.
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The text under discussion makes no mention, however, of the testator entrusting 

the heir with delimiting the scope of the obligation. Such a solution was proposed 
by Trebatius. Apparently, jurists considered this too much of an interference with 
the testator’s wishes. On the other hand, the same jurists tried to uphold the wife’s 
legacy.

4. It is a different matter altogether if the testator specifically entrusted someone 
with setting out the scope of the obligation. It is interesting to read Celsus’ account 
of a discusion between Tubero and Labeo about the interpretation of testamentary 
provisions, in which the father conferred upon his daughter a dowry to be disbursed 
to her at her tutors’ discretion (arbitratu tutorum).

D. 32.43 (Celsus libro quinto decimo digestorum): Si filiae pater 
dotem arbitratu tutorum dari iussisset, Tubero perinde hoc haben-
dum ait ac si viri boni arbitratu legatum sit. Labeo quaerit, quemad-
modum apparet, quantam dotem cuiusque filiae boni viri arbitratu 
constitui oportet: ait id non esse difficile ex dignitate, ex facultatibus, 
ex numero liberorum testamentum facientis aestimare4. / Where a fa-
ther ordered a dowry to be given to his daughter, to be fixed by the 
judgment of her guardian, Tubero says that this should be considered 
just as if the dowry had been bequeathed to her to the amount which 
would be approved of by a reputable citizen. Labeo asks in what way 
a dowry can be fixed for a girl in accordance with the judgment of 
a good citizen. He says that this is not difficult when the rank, the 
means, and the number of children of the party who made the will are 
taken into account.

It is easy to understand why such a matter was left to the tutors, for they were 
the ones who had the daughter’s best interests at heart. There must have remained, 
however, some doubts as to this solution or, possibly, there were trends working to 
standardize legislation5. According to Tubero, arbitrium should have the form of 
arbitrium boni viri or – to be more precise – the provision should be understood as if 
it was to be executed according to arbitrium boni viri. Such a solution seems to have 
the aim of clarifying the performance and ensuring that the legacy remained valid. 
Labeo asks how it would be known in what amount the dowry should be fixed for 
each testator’s daughter. This questions raises doubts about the validity of Tubero’s 
stance. It is not clear what the legal opinion on this matter is. On one hand, the doubts 
raised by Labeo is removed, as the jurist explains how the criterion of boni viri 
should be applied in this case, i.e. he says that the key factors in deciding the matter 
include the testator’s dignity, estate and number of children. This answer is trivial, 
suggesting that the ruling might have been intended to be ironical. Perhaps Labeo 
believes that if there are certain objective criteria, on which to base the amount of 
performance due from the heir, it is perhaps extremely cautionary, yet not entirely 
unreasonable, to invoke arbitrium boni viri. There might have been another idea at 
work here: adopting arbitrium boni viri means that the substance of the legacy has 
been determined and so the legacy is enforceable. 

5. At times, the testator would leave it to the heir’s discretion whether he should 
fulfil the condition or not. The example was provided by Cervidious Scaevola in a 
text in the fourth book of responses.
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D. 33.1.13.1 (Scaevola libro quarto responsorum): Uxore herede 
scripta ita cavit: “Libertis meis omnibus alimentorum nomine singu-
lis annuos denarios duodecim ab herede dari volo, si ab uxore mea 
non recesserint”. Quaero, cum pater familias sua voluntate de civi-
tate difficile profectus sit, ea autem adsidue proficiscatur, an liberti 
cum ea proficisci debeant. Respondi non posse absolute responde-
ri, cum multa oriri possint, quae pro bono sint aestimanda: ideoque 
huiusmodi varietas viri boni arbitrio dirimenda est. Item quaeritur, 
cum proficiscens eis nihil amplius optulerit ac per hoc eam secuti 
non sint, an legatum debeatur. Respondit et hoc ex longinquis bre-
vibusque excursionibus et modo legati aestimandum esse6. / A man, 
having appointed his wife his heir, provided as follows, in his will: 
“I wish twelve denarii to be paid every year by my heir to each of 
my freedmen for his support, if they do not abandon my wife.” As 
the testator very seldom left the town, and his wife frequently did so, 
I ask whether the freedmen should accompany her on her journey. I 
answer that a positive opinion cannot be given on this point, as many 
things might arise which it would be well to take into consideration; 
and therefore a case of this kind should be submitted to the judgment 
of a good citizen. It was also asked, as when the woman went on her 
journeys she never offered to pay anything additional to her freed-
men, and for this reason they did not accompany her, whether they 
would be entitled to their legacies. The answer was that this should be 
determined by taking into account the length, or the shortness of the 
journeys, and the amount of the legacies.

The testator has designated his wife as a legatee, subject to the proviso that my 
legatee should pay each of my freed slaves 12 denari’s maintenance every year as 
long as they stay in my wife’s service. As the testator rarely left the city, while the 
wife was constantly away, the question arose: will the freed slaves have to travel with 
her? Here, the jurist points to arbitrium boni viri as a useful criterion, as he claims 
that no clear-cut answer can be given. There are a number of situations that have 
to be evaluated on a case-by-case basis as appropriate – pro bono sint aestimanda. 
Therefore, the facts of the case should be judged according to arbitrium boni viri. We 
should consider the testator’s, but also – to a limited extent – the heir’s will, as the 
latter is the extension of the former.

6. In another passage (D. 33.1.3.1-3, Ulp. lib. 24 ad Sab.), their heir was tasked 
with providing payments under a legacy granting 30 [...] to be paid out three times 
annually in unequal instalments. Ulpian responds that the heir should pay out the in-
stalments in an amount that would behove an honourable person, or – as he says – in 
a manner that is commensurate with the deceased person’s financial position and the 
size of the estate he has left behind.

D. 33.1.3 (Ulpianus libro vicesimo quarto ad Sabinum): Si lega-
tum sit relictum annua bima trima die, triginta forte, dena per singu-
los debentur annos, licet non fuerit adiectum “aequis pensionibus”. 
1. Proinde et si adiectum fuerit “pensionibus”, licet non sit insertum 
“aequis”, item si scriptum fuerit “aequis”, licet non sit adiectum 
“pensionibus”, dicendum erit aequas fieri. 2. Sed si adiectum “pen-
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sionibus inaequis”, inaequales debebuntur: quae ergo debeantur, vi-
deamus. Et puto eas deberi (nisi specialiter testator electionem heredi 
dedit), quas vir bonus fuerit arbitratus, ut pro facultatibus defuncti et 
depositione patrimonii debeantur. 3. Sed et si fuerit adiectum “viri 
boni arbitratu”, hoc sequemur, ut pro positione patrimonii sine vexa-
tione et incommodo heredis fiat. 4. Quid si ita “pensionibus, quas 
putaverit legatarius?” an totum [tostum] petere possit, videamus. Et 
puto totum non petendum simul, sicut et in heredis electione. Fieri 
enim pensiones debere testator voluit, quantitates dumtaxat pensio-
num in arbitrio heredis aut legatarii contulit. 5. Sed si ita sit lega-
tum “heres meus Titio decem trima die dato”, utrum pensionibus an 
vero post triennium debeatur? Et puto sic accipiendum, quasi pater 
familias de annua bima trima die sensisse proponatur. 6. Si cui cer-
ta quantitas legetur et, quoad praestetur, in singulos annos certum 
aliquid velut usuras iusserit testator praestari, legatum valet: sed in 
usuris hactenus debet valere, quatenus modum probabilem usurarum 
non excedit7. / Where a legacy, for instance of thirty aurei, is left to me 
payable in one, two, and three years, ten aurei will be due each year, 
even though the words “in equal payments” were not added. 1. Hence, 
if the words “in payments” were employed, even though “equal” was 
not added, it must be said that equal payments must be made, just as if 
the word “equal” was written, and the word “payments” had not been 
added. 2. But if the words, “In unequal payments,” are added, unequal 
payments must be made. But let us consider in what way they ought 
to be made. I think that they ought to be made in accordance with the 
judgment of a good citizen (unless the testator expressly left it to the 
choice of the heir), dependent upon the means of the deceased, and 
the place where his estate is situated. 3. If, however, it was stated that 
payment should be made in accordance with the judgment of a good 
citizen, we infer from this that it must be made with reference to the 
situation of the estate, and without any trouble or annoyance to the 
heir. 4. But if the testator directed that payment should be made in the 
way that the legatee might select; let us see whether the entire amount 
can be demanded at once. I think that this cannot be done, just as in 
the case of the choice of the heir; for the testator intended that several 
payments should be made, and that the amounts of the same should 
depend upon the judgment of the heir, or of the legatee. 5. Where, 
however, a legacy has been bequeathed as follows, “Let my heir pay 
Titius ten aurei in three years,” will the amount be payable in three 
annual instalments, or at the expiration of three years? I think that 
this should be understood as if the testator had intended the payments 
to be made in one, two, and three years. 6. Where a certain sum of 
money is bequeathed to anyone, and it is stated that, until it is paid, 
something shall be given to the legatee every year, as, for example, 
interest, the legacy will be valid; but in order to make the payment 
of the interest valid, the sum to be paid annually must not exceed the 
ordinary rate of interest.
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The jurist tries to honour the testator’s will by construing the legacy within 
reasonable limits. It was for a good reason, too, that the testator stipulated unequal 
payments. On the other hand, had the testator himself provided that the payments 
should be determined through viri boni arbitratu, the pay-out, in Ulpian’s opinion, 
should be commensurate with the situation of the estate and with no detriment to 
the heir (sine vexatione et incommodo heredis). It was also possible to allow the 
successor to choose the method of determining the amount of payments. In this case, 
however, the performance was specific, allowing the heir some flexibility in fulfilling 
his obligation.

7. The rigid regulations adopted in the Republic’s twilight period, culminating 
in the principle legatum in heredis potestate poni non potest, were counterbalanced 
by the emergent institution of fideicommissum. Initially, the institution was based 
solely on trust. As it became contestable under cognitio extra ordinem, it started 
evolving gradually allowing more interpretative leeway to judges ruling on its 
validity. The sources quote the clause si volueris, si iustum putaveris, si aestimaveris, 
si comprobaveris.

D. 30.75 pr. (Ulpianus libro quinto disputationum): Si sic legatum 
vel fidei commissum [fideicommissum] sit relictum “si aestimaverit 
heres” “si comprobaverit” “si iustum putaverit”, et legatum et fidei-
commissum debebitur, quoniam quasi viro potius bono ei commissum 
est, non in meram voluntatem heredis collatum8. / Where a legacy or a 
trust is left as follows: “If my heir should deem it proper, if he should 
approve of it, if he should consider it just;” the legacy or the trust will 
be due; since it was entrusted to him as to a man of character, and the 
validity of the bequest was not dependent upon the mere consent of 
the heir.

Ulpian reports that if a legacy or fideicommissum was made with the condition: 
„if the heir thinks it proper, if the heir approves it, if the heir thinks it right,” the 
legacy and fideicommisus would stand, for they were granted to the heir as an honest 
person rather than give free rein to his unrestrained will. Perhaps, the original pas-
sage referred, as postulated by Beseler and Grosso, to legacies and the solution was 
negative – legatum non debebitur, while the final fragment was added by compilers 
who wanted to unify regulations on legacies and fideicommissum.

Let us take a look at another passage by Ulpian, taken from the second book on 
fideicommisus:

D. 32.11.7-8 (Ulpianus libro secundo fideicommissorum): Qua-
mquam autem fideicommissum ita relictum non debeatur “si vol-
ueris”, tamen si ita adscriptum fuerit: “si fueris arbitratus” “si 
putaveris” “si aestimaveris” “si utile tibi fuerit visum” vel “videbi-
tur”, debebitur: non enim plenum arbitrium voluntatis heredi dedit, 
sed quasi viro bono commissum relictum. 8. Proinde si ita sit fidei-
commissum relictum: “illi, si te meruerit”, omnimodo fideicommis-
sum debebitur, si modo meritum quasi apud virum bonum collocare 
fideicommissarius potuit: et si ita sit “si te non offenderit”, aeque 
debebitur: nec poterit heres causari non esse meritum, si alius vir bo-
nus et non infestus meritum potuit admittere9. / Although a trust which 
is left in the following manner is not valid, namely, “If he should 
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be willing,” it is, nevertheless, valid if expressed as follows: “If you 
should judge it advisable; if you think it ought to be done, if you 
should deem it expedient; if it seems, or should seem to you to be 
advantageous;” for the will does not confer full discretion upon the 
heir, but the trust is left, as it were, to the judgment of a good citizen. 
8. Hence, where a trust is left as follows, “If he should render some 
service to him,” it will undoubtedly be valid, if the beneficiary has 
been able to render the heir any service of which a good citizen would 
approve. It will likewise be valid if left as follows, “Provided that he 
does not offend you,” and the heir cannot allege that the beneficiary 
does not deserve it, if some other good citizen who is not prejudiced, 
will admit that the party is deserving of the benefit.

The clause si volueris – if you would invalidated a fideicommissum, although 
the addition of phrases such as if you think, if you deem, if you decide, etc. was 
acceptable. The first phrase made the fideicommissum dependent on the successor’s 
unrestrained will – this could not be construed as an obligation. The evaluative part 
of the phrase made it possible to verify compliance with the request based on a cri-
terion that a model vir bonus would approve of. Similarly, if a fideicommissum was 
subject to the clause: “if you shall find him worthy”, the successor may not claim 
that the beneficiary of that fideicommissum would be found worthy by an impartial 
and honest person.

The fact that jurists analysed these phrases in detail means that they tried to find 
out if the issue in dispute was to fulfill the deceased person’s wishes. Fideicom-
missum was that institution which, in a way, allowed – in the words of Franciszek 
Longchamps10 – intervening in the future in ways that were not possible under any 
other legal institution.
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Етика і право являють собою два найважливіших регулятори суспільних відносин. 

З одного боку, вони є автономними і незалежними один від одного. З іншого, така ав-
тономність не є абсолютом. Етичні норми, знайшовши своє закріплення в праві, тобто 
отримавши підкріплення державною волею і будучи забезпеченими засобами не лише 
переконання, а й примусу, стають більш дієвими. Правові норми, своєю чергою, стають 
більш ефективними, коли вони закріплюють етичні правила, підтримуються ними, а ще 
краще – базуються на них. Відомо, що етично підкріплені правові норми є більш ста-
більними і менше піддаються впливам мінливих політичних, економічних та соціальних 
процесів. Тому в різні часи, в процесі правотворення законодавці намагалися звіряти 
свої дії з домінуючими в суспільстві моральними устоями. 

Безумовно, неможливо раз і назавжди створити єдине генералізоване зведення етич-
них принципів, якими має послуговуватись законодавець, створюючи правові норми. 
Такі принципи емпірично напрацьовуються на кожному історичному відтинку часу, 
щодо кожної предметної сфери, кожного культурного, економічного, соціального виміру, 
будучи «пропущені крізь сито» вічних етичних категорій «добра» чи «зла», «справедли-
вості», «гуманності» тощо. І навіть якщо етичні принципи не закріплюються в правово-
му порядку, а «живуть власним життям», вони є мірилом справедливості, необхідності, 
своєчасності тих чи інших правотворчих дій.

Всю історію людства можна розглядати крізь призму взаємин людини з природою. А 
те, як ці відносини регулювалися за допомогою різного роду суспільних важелів (насам-
перед моральних і правових), демонструє їх сприйняття суспільством, характер і місце 
в системі ціннісних орієнтацій у тих чи інших хронологічних і територіальних рамках. 
Сьогодні вже офіційно стверджується, що сформовані нові напрями в етиці: біоцентрич-
на етика, що поширює свій вплив на взаємовідносини людини і природи1; біоетика, що 
оцінює з моральних позицій наукові експерименти у сфері впровадження біотехноло-
гій (біоінженерія, біомедицина, клонування, штучний відбір, генна інженерія, біоніка 
тощо)2; екологічна етика3 та деякі інші відгалуження. 

Історичний контекст дає нам підстави умовно вписати відносини суспільства і при-
роди в одну з 4 моделей, які послідовно змінювали одна одну: 1) гармонія у взаємозв’яз-
ках людини та природи: людина вийшла з природи, є її частиною, біологічним видом 
(первинна модель); 2) природа розглядається виключно як засіб задоволення життєво 
важливих інтересів людини («ми не можемо чекати милості від природи…»); 3) довкіл-
ля набуває рис ворожості щодо людини, яка починає відчувати на собі зворотний вплив 
негативних екологічних чинників, природних процесів і умов (з цим пов’язується пере-
важно антропоцентричний підхід у регулюванні відповідних відносин); 4) партнерство 
(значною мірою вимушене) у відносинах між людиною та природним середовищем її 
життєдіяльності: людина, щоб зберегти себе як вид, бере від природи розумний мінімум, 
необхідний для її економічного та соціального розвитку, дбаючи при цьому, щоб і в дов-
гостроковій перспективі не була втрачена можливість задоволення подібних потреб за 
рахунок відповідних ресурсів і умов (модель сталого розвитку). 

Кожна з наведених моделей мала підґрунтя у вигляді домінуючої екологічної про-
блеми (системи проблем), розв’язання якої/яких лягало в основу формування взаємовід-
носин людини і природи, впливаючи на їх регулятори: базові етичні та правові норми.
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Сьогодні однією з загальнопланетарних екологічних проблем є проблема зміни клі-
мату. Ця проблема неодноразово на міжнародному рівні визнавалась найважливішим 
викликом людству в ХХІ столітті, на протидію якому має згуртуватись світове співтова-
риство, сформувавши новітню модель взаємовідносин природи та суспільства. 

У доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) від 31 березня 
2014 р. серед іншого наводились наукові аргументи того, що на всіх континентах, а та-
кож у світовому океані спостерігається зростаючий вплив зміни клімату, насамперед у 
зв’язку з високими рівнями глобального потепління4.

Світове співтовариство ще наприкінці минулого століття звернуло увагу на те, що 
проблема зміни клімату та пов’язані з цим несприятливі наслідки мають стати предме-
том загальної стурбованості людства. Міжнародне право потужно відреагувало на цей 
заклик, прийнявши 9 травня 1992 р. Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату5, під-
писану понад 180 державами світу. Невдовзі цей рамковий міжнародно-правовий акт 
набув реального наповнення шляхом прийняття 11 грудня 1997 р. Кіотського протоколу 
до Конвенції6, яким на розвинені країни та країни з перехідною економікою накладались 
конкретні зобов’язання щодо скорочення або стабілізації викидів парникових газів по-
рівняно з рівнем 1990 р. А Паризькою угодою від 12 грудня 2015 р., що замінила Кіот-
ський протокол, зобов’язання щодо скорочення викидів діоксиду вуглецю в атмосферне 
повітря, з метою утримання зростання середньої світової температури значно нижче за 
+2 °C від доіндустріальних рівнів, покладаються вже на всі держави світу, незалежно від 
ступеня їх економічного розвитку7.

На міжнародному, а також на національних рівнях напрацьовано велику кількість 
проміжних і забезпечувальних правових документів, спрямованих на активізацію зусиль 
щодо зниження темпів зміни клімату планети та адаптацію людства до відповідних змін. 
Водночас всі ці правові акти звернені або до держав (якщо йдеться про акти міжнарод-
ного права), або до державних органів (національні правові документи). Всі вони надто 
технократичні, хоча як фінансово-економічні інструменти є своєчасними та назрілими.

Однак настав час, коли людство усвідомило недостатність суто правових важелів 
для забезпечення ефективної протидії змінам клімату планети і пов’язаним з ними мож-
ливим згубним наслідком для людства уже в осяжній перспективі.

Виникла нагальна потреба сенсибілізації свідомості людства, всіх верств населення, 
усіх країн, усіх секторів суспільства на активізацію зусиль щодо уповільнення змін клі-
мату (повністю припинити їх, на жаль, неможливо) та адаптації до них. На різного роду 
форумах стали лунати заклики до швидкої зміни на глобальному рівні ціннісних су-
спільних орієнтацій зі споживчого формату на духовно-моральний, творчий формат, де 
добро, людяність, совість, взаємодопомога, інші духовно-моральні чинники домінували 
б у взаєминах між людьми, незалежно від їх національності, віросповідання, соціально-
го статусу та інших умовних, штучних поділів світового суспільства8.

Усі державні, міждержавні, громадські та інші рухи у відповідному напрямі, щоб 
стати дієвими, мали бути звернені в цілеспрямоване русло. Необхідно було напрацювати 
певну систему узгоджених у глобальному масштабі етичних принципів, які б мобілізу-
вали суспільну свідомість і слугували орієнтиром для прийняття рішень і розроблення 
політики на всіх рівнях для розв’язання проблем, пов’язаних зі зміною клімату. 

Найбільш адаптованою структурою, яка могла б надати морально- етичні орієнти-
ри людству щодо відповідної проблеми, було визнано Організацію Об’єднаних Націй з 
питань освіти, науки, культури (ЮНЕСКО). Саме ця спеціалізована установа ООН вже 
мала значний досвід в напрацюванні етичних принципів, пов’язаних з різними аспек-
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тами людського життя і новими викликами, що постали перед людством. Зокрема, під 
егідою ЮНЕСКО в 1997 р. було ухвалено Декларацію про відповідальність нинішніх 
поколінь перед майбутніми9; у 2005 р. – Загальну декларацію про біоетику і права лю-
дини10 та інші важливі міжнародні етико-правові інструменти. У преамбулі другого з 
вищеназваних документів серед іншого було виокремлено ті постулати, на базі яких 
формуються т.зв. етичні принципи, а саме: унікальна здатність людини аналізувати своє 
буття та навколишню дійсність, відчувати несправедливість, уникати небезпеки, брати 
на себе відповідальність, прагнути до співробітництва та давати моральну оцінку поді-
ям, що відбуваються. 

Прийняттям «етичних принципів» на міжнародно-правовому рівні впроваджуєть-
ся напрацьована в доктрині міжнародного права теза: чим вищим є моральний рівень 
норми міжнародного права, тим більшою є сила її впливу не лише на уряди держав, а й 
на населення планети в цілому. Існує й зворотній зв’язок: сприяючи посиленню впливу 
моралі, міжнародне право через неї впливає на міжнародні відносини.

13 листопада 2017 р. у Парижі 195 держав – членів ЮНЕСКО на 39-й сесії Генераль-
ної конференції цієї міжнародної організації прийняли Декларацію етичних принципів 
щодо зміни клімату11. Цьому передувала майже дворічна підготовча та нормотворча ро-
бота, до якої безпосередньо була залучена автор цієї статті як член ad-hoc робочої групи, 
силами якої готувався проект відповідного міжнародного документа та опрацьовувались 
пропозиції щодо його змін та доповнень, які надійшли практично від усіх держав – чле-
нів ЮНЕСКО. Процес міжнародної нормотворчості є вкрай цікавим і вартим самостій-
ного аналізу та оцінки, однак це не є предметом даної статті. Тут хотілося б через призму 
змісту відповідної Декларації, її структури, кола осіб, до яких вона звернена, співвідно-
шення цього документа з міжнародно-правовими актами з питань зміни клімату, проце-
дури її прийняття визначити правову природу цього документа, дати юридичну оцінку 
його сили та потенціалу щодо подальшої реалізації.

Слід зазначити, що дослідженню співвідношення правової природи моральних 
і правових норм в останні роки почали приділяти зростаючу увагу правознавці, у т.ч. 
міжнародники12.

Світовий порядок, що забезпечує виживання та прогрес людства, за висловом І. І. Лу-
кашука, являє собою найвищу моральну цінність. Новий рівень цивілізації ХХІ століття 
в глобальному масштабі – це міжнародна нормативна система соціальної справедливо-
сті та загального добробуту. Вирішення цих грандіозних завдань потребує суттєво нових 
моментів як у моралі, так і в праві, а також у їх взаємодії13.

Головна вихідна засада необхідності прийняття Декларації висловлена у вступній 
частині її офіційної публікації як «занепокоєння держав-членів тим, що кліматичні зміни 
можуть спричинити шкоду і призвести до морально неприйнятної несправедливості», 
що вимагає світового партнерства задля мобілізації навколо відповідних етичних прин-
ципів. 

Суб’єкти, до яких звернено документ, визначаються в ст. 1 Декларації. Так, пара-
граф 3 цієї статті звертається до окремих осіб, груп населення, місцевих і територіальних 
органів влади, наукових та інших співтовариств, включно з громадами корінних народів, 
міжнародних організацій, установ системи ООН, державних і приватних структур в 
усіх секторах. А параграф 2 ст. 1 містить уточнення щодо поширення сформульованих 
етичних принципів на прийняття рішень, а також здійснення заходів, які можуть впли-
нути на кліматичні зміни, на всіх рівнях: міжнародному, регіональному, національному, 
субрегіональному та місцевому.
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У преамбулі Декларації, а також у її основному тексті міститься чимало звернень 
до актів міжнародного договірного права, насамперед до Рамкової конвенції ООН з пи-
тань зміни клімату (РКЗК), Кіотського протоколу, Паризької кліматичної угоди та ін. У 
преамбулі Декларації, зокрема, підкреслюється, що ці акти є основними багатосторон-
німи форумами для координації глобальних зусиль з реагування на зміну клімату. А в 
преамбулі до ст. 2 підкреслюється роль цих актів як орієнтирів для держав у глобальних 
зусиллях боротьби зі змінами клімату. Водночас підкреслюється автономність регулю-
ючих положень Декларації та неможливість їх перетинання з принципами відповідної 
Конвенції чи Угоди: «ніщо в цій Декларації не може розглядатися як інтерпретація прин-
ципів і положень РКЗК ООН і прийнятої в рамках Конвенції Паризької угоди» (ст. 18 
Декларації). 

На відміну від норм і принципів, передбачених РКЗК та пов’язаних з нею актів до-
говірного міжнародного права, принципи, закріплені Декларацією, мають здебільшого 
морально-етичний характер: рівноправність і справедливість (ст. 4); солідарність (ст. 6); 
наукова обґрунтованість та об’єктивність у процесі прийняття рішень (ст. 7); підхід на 
засадах перестороги (ст. 3) та ін. 

Але деякі з закріплених Декларацією принципів передбачені й у міжнародно-пра-
вових актах. Це, зокрема, принцип сталого розвитку (ст. 5), який в останні десятиліття 
зайняв домінуючі позиції в низці міжнародних договорів ООН та інших актах міжнарод-
ного права. Те саме можна сказати про принцип запобігання шкоди та деякі ін. Чи слід 
у цьому контексті говорити про непотрібне дублювання. Або йдеться про принципово 
різні регулюючі важелі?

Почнемо з того, що з формально-юридичної точки зору, декларацію, прийняту Гене-
ральною конференцією міжнародної організації ООН, якою є ЮНЕСКО, слід відносити 
до актів т.зв. «м’якого» права. На жаль, ні у правовій доктрині, ні в міжнародному чи 
національному праві немає єдності у визначенні правової природи відповідних актів. 
Більшість правознавців відрізняють акти «м’якого» права від актів «твердого» права за 
ознакою обов’язковості чи необов’язковості (рекомендаційності) вміщених у них норм14. 
Інші, зокрема В. В. Мицик, надають «м’якому» праву умовний статус «передправа», сво-
єрідного opinio juris, що формує основу для подальших договірних міжнародно-право-
вих норм15. Окремі вчені розрізняють «правові» та «неправові» норми «м’якого» права, 
однак вкладають неоднозначний зміст у ці категорії. Зокрема, І. І. Лукашук пропонує до 
неправових норм «м’якого» права відносити норми тих актів, які ще не набули чинності, 
всі ж інші «м’які» норми вважати правовими16. Існує й значна кількість інших підходів 
до визначення правової природи актів «м’якого» права. Як не дивно, в кожному з них є 
раціональне зерно, що може бути застосоване для аналізованої нами проблеми. Так, ре-
комендаційний характер норм і принципів, зафіксованих Декларацією, випливає з самих 
її формулювань: Декларація «проголошує» (ст. 1.1), «рекомендує» (ст. 1.2), «закликає» 
(ст. 1.3) до певних дій; документ орієнтує на «сприяння здійсненню» та «підтримку» 
певних заходів (ст. 5 «а», 14.1, 14.2, 14.3), на «заохочення» їх розроблення (ст. 9, 11), 
рекомендує «максимально розширювати участь» в тих чи інших акціях (с. 8), «підтриму-
вати і розвивати...» (ст. 14.5). В певних випадках Декларація містить роз’яснення змісту 
декларованих етичних принципів (ст. 6 та ін.). 

Цей документ порівняно з актами «твердого» права має набагато більш широку 
суб’єктну базу, на яку спрямовується: це практично все людство, представники всіх 
верств і секторів глобалізованого світу. Більше того, Декларація – це акт прямої дії, який 
для набуття чинності не потребує спеціальних ратифікаційних чи затверджуючих про-
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цедур з боку держави. А для того, щоб керуватися закріпленими в Декларації етичними 
принципами, не є обов’язковим прийняття внутрішньодержавних актів імплементації. 
Вважаю, наприклад, що може безпосередньо застосовуватись у процесі науково-техніч-
них рішень принцип, сформульований у ст. 3 Декларації, яким проголошено, що у ви-
падку загрози серйозної чи незворотної шкоди, відсутність повної наукової впевненості 
не повинно слугувати приводом для відстрочення прийняття економічно ефективних 
заходів з прогнозування чи попередження зміни клімату, зведення до мінімуму її причин 
та пом’якшення її негативних наслідків.

На безпосереднє застосування розраховані також всі норми і принципи Декларації, 
спрямовані до індивідів, які мають керуватися відповідними принципами в повсякден-
ному житті.  

Однак висновок щодо прямої дії норм Декларації не є однозначним і потребує більш 
детального диференційованого підходу. Адже, як вказувалося вище, сформульовані 
етичні принципи звернені не тільки до громадянського суспільства, а й до держав, до 
осіб, що приймають політичні та управлінські рішення на всіх рівнях. А механізми впро-
вадження державних рішень не знають інших шляхів, крім правових. Як, наприклад, без 
відповідних процедур, передбачених національним законодавством, можна реалізувати 
проголошений статтею 4 принцип справедливості, в частині забезпечення реального до-
ступу до судово-адміністративних процедур, для реагування на негативні наслідки змі-
ни клімату? А деякі принципи та механізми їх забезпечення, передбачені Декларацією, 
прямо звернені до держав і містять рекомендації щодо розроблення ними ефективних 
стратегій, державних рішень та законодавчих заходів у межах їх компетенції щодо впро-
вадження відповідних принципів (статті 2, 4.4, 4.5, 5, 6.2, 6.4, 6.5, 7.4 та ін.). Інакше дер-
жави мають вважати відповідну Декларацію за етичний орієнтир при розробленні ними 
науково-технічних, економічних та інших політик, при впровадженні  законодавчих, ви-
конавчих та інших заходів, які можуть як у найближчій, так і у віддаленій перспективі 
вплинути на зміну клімату.

Окремо слід звернути увагу на відображенні в Декларації норм і принципів, зверне-
них на регулювання такого об’єкта охорони, як «вразливі категорії населення». Мабуть, 
важко знайти інший міжнародний документ як «м’якого», так і «твердого» права, в яко-
му відповідні норми мали б таку саму вагу і відповідне змістовне навантаження, як у 
даній Декларації (преамбула, статті 4.3, 5 «b», 5 «c», 6.1, 6.4, 10, 14.5). І це має своє пояс-
нення, оскільки проблема кліматичних змін «виплеснула на поверхню», поряд з такими 
вразливими категоріями, якими, зокрема, традиційно вважались особи з обмеженими 
можливостями, діти, жінки, нові специфічні категорії, чиєю появою ми «завдячуємо» 
саме кліматичним проблемам. Це переміщені особи, т.зв. кліматичні мігранти, корін-
ні народи, жителі малих острівних держав, що найбільше потерпають від природних 
катаклізмів, та деякі ін. Стаття 14 Декларації у зв’язку з цим наголошує на потребі осо-
бливого захисту тих, хто опинився у вразливому стані в зв’язку зі зміною клімату. І тут 
багато залежить від спрямованості національної політики кожної держави світу, а також 
від організації міждержавної, регіональної та іншої співпраці.

Таким чином, Декларація етичних принципів, пов’язаних зі зміною клімату, є пра-
вовим актом етичного змісту. Певний «водорозділ» між регулюванням, передбаченим у 
міжнародному договірному порядку, і в аналізованому акті «м’якого» права, яким є ця 
Декларація, полягає в рівні їх імперативності; у колі суб’єктів, до яких відповідно звер-
нені ці документи; у характері відповідальності, яку зумовлює порушення міжнародних 
договірних норм, з одного боку, і «м’яких» етичних принципів – з іншого.
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Для успішного впровадження передбачених етичних принципів, пов’язаних зі змі-
ною клімату, конче важливо сьогодні вести роз’яснювальну роботу в усіх країнах, серед 
усіх верств населення з тим, щоб відповідна Декларація не набула формального харак-
теру, а невідкладно почала послідовно впливати на суспільну свідомість та інтегрува-
тись у процес прийняття будь-яких рішень, які можуть справити ефект на зміну клімату. 
Без участі суспільства в цілому цю проблему не розв’язати. Тут доречно процитувати 
Христину Ковалевську, організатора Координаційного центру Міжнародного громад-
ського руху «АЛЛАТРА» (штаб-квартира м. Київ, Україна), з її доповіді «Про проблеми 
та наслідки глобальної зміни клімату на Землі. Ефективні шляхи вирішення даних про-
блем», зачитаної на засіданні відділу стратегічного планування та безпеки МГР «АЛЛА-
ТРА»: «З урахуванням глобальних катаклізмів, що насуваються, необхідно самим людям 
починати міняти своє ставлення до себе і до суспільства тут і зараз. Адже невідомо, ким 
ти будеш завтра – біженцем чи приймаючою стороною, і які будуть твої шанси на вижи-
вання в тій чи іншій ситуації. У сучасному світі глобальних кліматичних змін не може 
бути в безпеці жоден клаптик землі на тлі прояву нових екстремальних аномалій приро-
ди, що становлять небезпеку навіть для відносно стабільних районів проживання». Від 
зростаючих ризиків глобальних змін клімату сьогодні вже ніхто не застрахований, а вже 
завтра кліматичним біженцем може стати кожен з землян. 

Пам’ятаймо про це, розробляючи нові закони, впроваджуючи нові чи вдосконалю-
ючи існуючі технології, приймаючи економічні, соціальні чи політичні рішення, оціню-
ючи свою індивідуальну поведінку з точки зору критеріїв можливості її впливу, навіть 
віддаленого, на кліматичні зміни. 
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Nataliia Мalysheva. Ethical principles – legal norms: the dialectics of interaction (re-
flections in the context of Declaration of Ethical Principles in relation to climate change 
adoption)

The article deals with the problems of the legal nature of ethical principles consolidated 
in acts of international “soft” law; the correlation of the corresponding ethical principles with 
international law rules, as well as the dynamics of their impact on the national regulation of 
the relevant relations. Analysis carried out on the basis of formal and substantial characteris-
tics of the Declaration of ethical principles in relation to climate change (hereinafter – Dec-
laration). The article substantiates the necessity and timeliness of the Declaration adoption, 
the correlation of its norms and principles with the international treaties on climate change, 
primarily with the UN Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol and the 
Paris Agreement to this Convention.

Some distinction between regulation provided for in the international treaties and ana-
lyzed “soft” law act is the imperative levels; the subjects to which these documents are ad-
dressed accordingly; the nature of responsibility, which entails a violation of international 
treaties norms, on the one hand, and “soft” ethical principles – on the other.

Declaration, as compared with the acts of “hard” law, has the much broader base of the 
subjects to which it is addressed: it is practically all humanity, representatives of all sectors 
and all levels of the globalized world. Moreover, the Declaration is an act of direct effect, 
which does not require special ratification or approval procedures by the States, for its entry 
into force. In order to be guided by the ethical principles enshrined in the Declaration, it is not 
obligatory to enact the internal legal acts of implementation. However some of the principles 
and mechanisms for their implementation provided by the Declaration are directly addressed 
to the States and contain recommendations for the development of effective strategies, state 
decisions and legislative measures, within their competence, regarding the implementation of 
the relevant principles. The article analyzes the cases when legislative acts should be adopted 
at the national level in accordance with the provisions of the Declaration.

The emphasis in the article is on regulation in the Declaration of the special protected 
object – the vulnerable groups. Underlined that in addition to traditional vulnerable catego-
ries, which are addressed by many declarations of recent years (women, children, people with 
special needs), the Declaration pays special attention to the need for increased protection 
of groups in vulnerable position due to climate change: the displaced persons, the so-called 
climatic migrants, the indigenous peoples, the inhabitants of the small island States, most 
affected by natural disasters, and some others. 

The successful implementation of prescribed ethical principles related to climate change 
is very important to conduct outreach in all countries, all sectors of population, so that the 
Declaration has not received a formal character, and immediately began to consistently affect 
the public consciousness and to integrate into the decision-making process.

Key words: ethical principles, acts of “soft” law, Declaration of Ethical Principles in 
relation to climate change, UNESCO, vulnerable groups.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

 В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Аналізується децентралізація владних повноважень органів влади у сфері регулю-
вання земельних відносин як важливий етап трансформації земельного законодавства 
радянського типу, покликаного обслуговувати потреби командної економіки, у земельне 
законодавство ринкового типу, яке обслуговує потреби демократичного суспільства. 
Досліджуються поняття та принципи децентралізації земельних повноважень органів 
влади як факторів розвитку правового регулювання земельних відносин в Україні. Дово-
диться, що в земельному праві України децентралізацію владних повноважень доцільно 
розглядати у двох аспектах: 1) як децентралізацію публічної власності на землю з пере-
дачею значної частини державних земель у комунальну власність об’єднаних терито-
ріальних громад; 2) як децентралізацію управлінських повноважень органів державної 
влади з передачею їх значної частини органам самоврядування об’єднаних територіаль-
них громад. Визначаються основні напрями вдосконалення земельного законодавства 
України у світлі децентралізації управлінських повноважень органів влади у сфері зе-
мельних відносин.

Ключові слова: земля, територіальні громади, органи влади, право, земельні повно-
важення, децентралізація.

Кулинич П. Ф. Направления совершенствования правового регулирования зе-
мельных отношений в Украине в условиях децентрализации власти

Анализируется децентрализация полномочий органов власти в сфере регулирова-
ния земельных отношений як важный этап трансформации земельного законодатель-
ства советского типа, призванного обслуживать потребности командной экономики, 
в земельное законодательство рыночного типа, которое обслуживает потребности 
демократического общества. Исследуются понятие и принципы децентрализации зе-
мельных полномочий органов власти как факторы развития правового регулирования 
земельных отношений в Украине. Доказывается, что в земельном праве Украины де-
централизацию властных полномочий целесообразно рассматривать в двух аспектах: 
1) как децентрализацию публичной собственности на землю с передачей значительной 
части государственных земель в коммунальную собственность объединенных тер-
риториальных громад; 2) как децентрализацию управленческих полномочий органов 
государственной власти с передачей их значительной части органам самоуправления 
объединенных территориальных громад. Определяются основные направления совер-
шенствования земельного законодательства Украины в свете децентрализации управ-
ленческих полномочий органов власти в сфере земельных отношений.

Ключевые слова: земля, территориальные громады, органы власти, право, земель-
ные полномочия, децентрализация.

Kulinich P. F. Directions of improvements of legal regulations of land relations in 
Ukraine under conditions of power’s decentralization

Decentralization of power bodies” of authority in the sphere of regulation of land relations 
as an important stage of transformation of soviet type land legislation, which served to needs 
of administrative economy, into market oriented land legislation which serves to needs of dem-
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ocratic society is analyzed. Both notion and principles of decentralization of land authority 
of power bodies as factors of development of legal regulation of land relations in Ukraine is 
researched. It is proved that in the land law of Ukraine there is reason to consider decentral-
ization of land authority of power bodies in two aspects: 1) as decentralization of public own-
ership to land with passing of significant part of state owned land into communal ownership of 
cumulated territorial communities and 2) as decentralization of land management authorities 
of state bodies with passing of significant part of it to local self-government bodies of cumulat-
ed territorial communities. The main directions of improvement of land legislation of Ukraine 
are defined in the view of decentralization of land management authorities of power bodies in 
the sphere of land relations.

Key words: land, territorial communities, power bodies, law, land authority, 
decentralization.

Сучасна система управління земельними відносинами в Україні є, по суті, 
дещо модернізованою радянською системою, яка була побудована на засадах 
повного домінування держави в регулюванні всіх земельних відносин та прі-
оритеті земельних повноважень вищих органів державної влади над земель-
ними повноваженнями підпорядкованих їм місцевих органів державної влади. 
Безперечно, така система державного управління земельними ресурсами явно 
«відстала» від досягнень земельної реформи в нашій країні, є неефективною 
та потребує кардинального вдосконалення, про що неодноразово зазначалося у 
літературі.1 Деякі поліпшення цієї системи відбулися у 90-х роках ХХ століття. 
Так, з прийняттям Земельного кодексу України в редакції від 13 березня 1992 р. 
і Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р. у цю систему були штуч-
но імплементовані органи місцевого самоврядування, які отримали реальні 
повноваження щодо регулювання лише частини земельних відносин у межах 
населених пунктів. Така система владних повноважень не тільки не сприяла 
реалізації потенціалу місцевих громад у вирішенні земельних питань місцево-
го значення, а й стала «рушійною силою» розвитку корупції у земельній сфе-
рі. Саме тому на початку ХХІ століття в Україні гостро постала необхідність 
реформування адміністративно-територіального устрою країни та проведення 
децентралізації повноважень органів влади, зокрема, у сфері регулювання зе-
мельних відносин.

Термін «децентралізація влади» не є вітчизняним винаходом. Він сформу-
вався у процесі трансформації системи владних повноважень у демократичних 
країнах у ХХ столітті. У сучасному його розумінні термін «децентралізація 
влади» означає передачу значного обсягу владних повноважень від держав-
них органів органам місцевого самоврядування. Водночас даний термін не є 
достатньо чітким та зрозумілим без зазначення обсягу, масштабів та адресата 
передачі владних повноважень. На нашу думку, така передача матиме належні 
кількісні та якісні параметри за дотримання двох умов. По-перше, обсяг пере-
даних повноважень органів державної влади у сфері регулювання земельних 
відносин органам місцевого самоврядування має відповідати вимогам принци-
пу субсидіарності, відповідно до якого управлінські рішення у державі мають 
прийматися на якомога нижчому рівні, а верхні ланки управління вдаються до 
будь-яких управлінських дій тільки у тому разі, якщо ці дії будуть ефектив-
нішими за відповідні дії нижніх ланок2. Іншими словами, основною вимогою 
принципу субсидіарності є зосередження у найнижчій управлінській ланці всіх 
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управлінських повноважень у певній сфері, крім тих, які ця ланка не може ви-
конати і вирішення яких тому й покладається на органи влади вищого рівня. 
По-друге, повноваження органів державної влади у сфері регулювання земель-
них відносин мають бути передані органам місцевого самоврядування не всіх 
рівнів, а головним чином органам місцевого самоврядування базового рівня, 
якими є ради об’єднаних територіальних громад, створених відповідно до За-
кону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Водночас реалії та результати земельної реформи в Україні дають підста-
ви вважати, що у сфері земельних відносин децентралізація владних повнова-
жень не зводиться тільки до вдосконалення управлінських відносин. Вона має 
ширший прояв. На нашу думку, децентралізацію повноважень органів влади у 
сфері земельних відносин в Україні доцільно розглядати принаймні у двох ас-
пектах: як децентралізацію повноважень органів влади щодо здійснення права 
публічної (державної і комунальної) власності на землю та як децентралізацію 
повноважень органів влади щодо здійснення публічного (державного) управ-
ління використанням та охороною земель. 

Зазначені аспекти децентралізації повноважень органів влади у сфері зе-
мельних відносин відображають принципово різні напрями розвитку земельно-
го законодавства України. Перший з них пов’язаний з розвитком законодавства 
щодо розмежування земель державної і комунальної власності та формуван-
ня інституту права комунальної власності на землю. Як відомо, з прийняттям 
28 червня 1996 р. Конституції України, яка вперше у земельно-правовій історії 
нашої держави ввела інститут права комунальної власності на землю як окре-
мий інститут права публічної власності на земельні ресурси, відмінний від пра-
ва власності держави на землю. Однак, оскільки на момент прийняття Основ-
ного Закону країни публічна власність на землю була представлена виключно 
землями державної власності, то в прийнятому 25 жовтня 2001 р. відповідно до 
нього Земельному кодексі України була передбачена необхідність розмежуван-
ня земель державної власності на землі, які залишалися у власності держави, 
і землі, які передавалися у власність територіальних громад сіл, селищ і міст.

Однак в основу розмежування земель державної і комунальної власності 
було покладене розуміння територіальної громади у вузькому розумінні – як 
сукупності жителів певного села, селища чи міста. За такого розуміння терито-
ріальної громади її територія зводиться до території певного населеного пунк-
ту. Відповідно законодавство України про розмежування земель розвивалося 
таким чином, що фактично обмежило земельну територію громад як матері-
альну основу їх місцевого самоврядування виключно землями в межах населе-
них пунктів. Безперечно, за таких умов у розвитку місцевого самоврядування 
в Україні ігноруються такі принципи місцевого самоврядування, як принципи 
повсюдності, субсидіарності та спроможності. 

З метою забезпечення проведення децентралізації повноважень органів 
влади у частині їх повноважень у сфері здійснення права власності на землю 
уявляється необхідним введення у законодавство України правових норм, які б 
містили чіткі критерії віднесення земель до об’єктів права комунальної влас-
ності об’єднаних (спроможних) територіальних громад, включаючи землю як 
у межах населених пунктів, так і за їх межами. Зокрема, земельне законодав-
ство має забезпечити пріоритет права комунальної власності на землі в межах 
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території громади шляхом: а) передачі переважної більшості земель державної 
власності, які розташовані на території громади, у комунальну власність те-
риторіальної громади; б) встановлення презумпції належності територіальній 
громаді на праві власності земель, власник яких не встановлений. Крім того, 
у законодавстві доцільно визначити повноваження щодо здійснення права ко-
мунальної власності на землю об’єднаними територіальними громадами як в 
особі їх рад, так і в особі виконавчих комітетів цих рад. На жаль, дана проблема 
є до цього часу невирішеною. У Верховній Раді України зареєстровані кіль-
ка законопроектів, які передбачають визнання пріоритету права комунальної 
власності на землі об’єднаних територіальних громад3. Проте жоден з них не 
прийнятий. 

Більш складною науковою і прикладною проблемою є забезпечення роз-
витку земельного законодавства у частині забезпечення децентралізації повно-
важень органів влади у сфері управління використанням та охороною земель. 
Загалом українські вчені-правознавці поділяють думку про те, що реалізація 
принципу субсидіарності у правовому статусі місцевого самоврядування дик-
тує необхідність розширення земельних повноважень органів самоврядуван-
ня територіальних громад. Слово латинського походження «субсидіарність» 
в українському перекладі означає додатковість, другорядність, залишковість. 
Субсидіарність влади, таким чином, означає, що вищі ланки керування мають 
бути додатковими, або другорядними при вирішенні завдань, які виникають на 
нижніх ланках4, тобто на місцевому рівні. Проте вітчизняна земельно-право-
ва наука ще не запропонувала єдиного підходу щодо можливих шляхів такого 
розширення, про що свідчить хід наукової дискусії на проведеному 22 вересня 
2017 р. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України кругло-
му столі з питань децентралізації влади у сферах аграрного, екологічного, зе-
мельного та інших природоресурсних галузях права5. 

На нашу думку, основними напрямами такого розширення мають стати: 
1) надання органу місцевого самоврядування територіальної громади - раді те-
риторіальної громади – повноважень щодо здійснення планування використан-
ня та охорони всіх земель громади, включаючи й землі державної та приватної 
власності; 2) проведення консолідації сільськогосподарських земель; 3) зара-
хування земельного податку з усіх земель територіальної громади до бюджету 
територіальної громади, а також надання раді територіальної громади права на 
встановлення пільг щодо сплати земельного податку та орендної плати за землі 
комунальної власності; 4) надання раді територіальної громади права здійснен-
ня моніторингу земель та контролю за дотриманням власниками і користувача-
ми земельних ділянок, розташованих на території територіальної громади, ви-
мог чинного земельного, містобудівного та екологічного законодавства. Таким 
чином, проведення децентралізації влади з передачею значного обсягу владних 
повноважень у сфері регулювання земельних відносин територіальним грома-
дам як основній ланці місцевого самоврядування детермінує необхідність сут-
тєвого оновлення інституту права власності на землю. 

Однак, удосконалюючи земельне законодавство України на засадах де-
централізації владних повноважень, законодавець має виходити з того, що в 
силу великої цінності та дефіцитності такого ресурсу як земля здійснення по-
вноважень щодо розпорядження земельними ресурсами є потенційно коруп-
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ціогенною управлінською функцією. Як свідчить вітчизняна практика, саме у 
сфері земельних відносин рівень корупційних відхилень від вимог правових 
приписів є найвищим у нашій країні. Всі гучні корупційні скандали останньо-
го часу пов’язані саме з владним розпорядженням землею. Тому при прове-
денні децентралізації владних повноважень у сфері земельних відносин існує 
ризик «переміщення» земельної корупції з центру на місцевий рівень. Адже 
сама по собі децентралізація земельних повноважень містить певні ознаки їх 
монополізації. Так, якщо до проведення такої децентралізації  розпорядження 
землями за межами населених пунктів здійснюють 7 органів державної влади 
та органи місцевого самоврядування, то після її проведення більшість земель-
них повноважень будуть зосереджені на рівні рад об’єднаних територіальних 
громад. Тому вважаємо, що передача владних повноважень у сфері відносин 
від органів державної влади до рад об’єднаних територіальних громад має су-
проводжуватися формуванням системи ефективних правових антикорупційних 
запобіжників.

По-перше, до законодавства мають бути введені правові норми, які мінімі-
зували б можливий негативний вплив людського чинника на процес розпоря-
дження землями. Одним із напрямів зменшення такого впливу є запровадження 
безконтактного надання адміністративних земельних послуг, за якого виключа-
ється прямий контакт між заявником та посадовою особою органів земельних 
ресурсів, що надає інформаційні довідки чи приймає рішення щодо поданого 
заявником клопотання. Як відомо, Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру (Держгеокадастр) є розпорядником великого обсягу ін-
формації у сфері земельних відносин. Так, значну кількість правочинів грома-
дяни можуть вчиняти з використанням відомостей, які надаються цим органом 
влади. До них належать відомості з Державного земельного кадастру, відомості 
про оцінку земель тощо. Загалом Держгеокадастр надає 16 адміністративних 
послуг з земельних питань. Тому одним із важливих напрямів реформування 
правового статусу Держгеокадастру має стати забезпечення  можливості отри-
мання зацікавленими особами всіх адміністративних земельних послуг в елек-
тронному форматі з використанням мережі Інтернет. 

Існує також потреба у розширенні сфери правового регулювання електро-
нних земельних торгів, проведення яких мінімізує використання людського 
чинника. Адже для участі в земельному аукціоні законодавство вимагає від 
його потенційних учасників заповнення великої кількості паперів та фізичної 
присутності на земельних торгах. Пов’язані з цими діями контакти учасників 
земельних аукціонів з посадовцями органів влади та їх представниками дово-
лі часто використовуються для нав’язування корупційних умов майбутнім їх 
«переможцям». Тому з метою унеможливлення застосування корупційних схем 
розподілу земель на земельних аукціонах уявляється необхідним вдосконален-
ня правового механізму їх проведення з використанням електронних сервісів, 
що дає можливість проведення земельних аукціонів на засадах дистанційності 
та екстериторіальності. Крім того, уявляється доцільним підвищити рівень 
прозорості організації земельних аукціонів з завчасною публікацією відомо-
стей про земельні ділянки державної і комунальної власності, а також земельні 
ділянки приватної власності, що виставляються на земельні торги за рішен-
ням органів влади чи судів. Нарешті, по завершенню земельного аукціону в 
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обов’язковому порядку має публікуватися інформація про їх переможців та 
суми коштів, за які відчужені земельні ділянки на таких торгах.

По-друге, процес децентралізації владних повноважень у сфері земельних 
відносин не повинен, на нашу думку, передбачати тотальну передачу владних 
повноважень органів державної влади радам об’єднаних територіальних гро-
мад. Дійсно, місцеві громади загалом краще вирішують питання місцевого 
життя, ніж органи влади регіонального та національного рівнів. Однак доволі 
часто вони не повною мірою дотримуються загальнонаціональних інтересів. 
Як зазначається у пункті 10 Ванкуверської декларації щодо людських поселень 
1976 р., земля є фундаментальним елементом поселень людей. Кожна держава 
має право вжити заходів щодо поширення публічного контролю на користу-
вання, володіння, розпорядження та охорону земель. Кожна держава має право 
планувати та регулювати використання земель як один із своїх найбільш важ-
ливих ресурсів таким чином, щоб зростання міських і сільських поселень базу-
вався на всебічному плані використання земель6. Безперечно, об’єктом такого 
контролю з боку держави мають бути і землі, розташовані поза населеними 
пунктами. Тому процес децентралізації владних повноважень не повинен по-
ширюватися на контрольні функції органів державної влади у сфері земельних 
відносин. Вважаємо, що функція здійснення контролю за використанням та 
охороною земель має залишатися ключовою державною функцією і здійснюва-
тися органами державної влади. Причому такі органи доцільно наділити знач-
ними контрольними повноваженнями, зокрема, правом призупиняти рішення 
рад об’єднаних територіальних громад у сфері земельних відносин, які супере-
чать нормам національного законодавства, та звертатися до суду з вимогою про 
їх скасування. Безперечно, місцеві громади повинні мати право здійснювати 
самоврядний (комунальний) контроль за використанням земель в межах своїх 
територій, який, проте, не може підміняти собою контрольну функцію держави 
у розвитку земельних відносин.

По-третє, напередодні назрілого й очікуваного скасування земельного 
мораторію та відкриття ринкового обігу сільськогосподарських земель варто 
вжити заходів для посилення захисту земельних прав і законних інтересів гро-
мадян України та дрібних агровиробників, зокрема, сімейних та інших фер-
мерських господарств, у тому числі як учасників земельного ринку. В зв’язку 
з цим уявляється доцільним запровадження інституту державного земельного 
омбудсмена як спеціалізованого захисника земельних прав і законних інтересів 
найбільш уразливих верств населення, насамперед сільського. 

По-четверте, до заходів з децентралізації владних повноважень органів 
державної влади доцільно віднести і трансформацію права постійного корис-
тування землею державних і комунальних підприємств у право, яке є об’єк-
том ринкового обігу. Таким правом може бути право господарського відання 
землею або інше право, в рамках якого частина повноважень органу влади 
як представника власника тієї чи іншої ділянки буде передана суб’єкту цього 
права. Безперечно, об’єктом такої передачі можуть бути не всі повноваження 
щодо розпорядження землею, а лише частина з них, а саме повноваження щодо 
розпорядження земельною ділянкою, які не матимуть юридичного наслідку 
відчуження земельної ділянки з вибуттям її відповідно з власності держави 
чи територіальної громади. Водночас державна чи комунальна юридична осо-
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ба отримає можливість обмеженого розпорядження земельною ділянкою для 
вирішення низки господарських питань своєї діяльності, які потребуватимуть 
співпраці з іншими юридичними особами на засадах спільної діяльності, пу-
блічно-приватного партнерства тощо. Отже, трансформація права постійного 
користування землею державних і комунальних підприємств у право, яке є 
об’єктом ринкового обігу, сприятиме децентралізації здійснення цього права 
його суб’єктами – відповідними юридичними особами – без участі органів вла-
ди.  

Таким чином, проведення вдосконалення правового регулювання земель-
них відносин на засадах децентралізації влади створить передумови для нового 
етапу в розвитку земельного законодавства України – проведення його нової 
кодифікації. Однак розпочинати кодифікаційні роботи з розробки проекту но-
вого Земельного кодексу України можна буде лише після завершення форму-
вання об’єднаних територіальних громад на всій території України. 
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Kulinich P. F. Directions of improvements of legal regulations of land relations in 
Ukraine under conditions of power’s decentralization 

The article is devoted to analysis of influence of decentralization of power authorities on 
development of land legislation as well as to finding out directions of improvement of land 
legislation of Ukraine. Decentralization of power bodies” of authority in the sphere of reg-
ulation of land relations is regarded as an important stage of transformation of soviet type 
land legislation, which served to needs of administrative economy, into market oriented land 
legislation which serves to needs of democratic society is analyzed. Both notion and principles 
of decentralization of land authority of power bodies as factors of development of legal regu-
lation of land relations in Ukraine is researched. It is proved that in the land law of Ukraine 
there is reason to consider decentralization of land authority of power bodies in two aspects: 
1) as decentralization of public ownership to land with passing of significant part of state 
owned land into communal ownership of cumulated territorial communities and 2) as decen-
tralization of land management authorities of state bodies with passing of significant part of it 
to local self-government bodies of cumulated territorial communities. 

To implement decentralization of power body’s authority in the sphere of realization of 
public ownership rights to land it is necessary to introduce into legislation of Ukraine legal 
provisions with clear criteria for passing state land to communal ownership of cumulated 
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territorial communities both land within cities, towns and villagers as well as outside of set-
tlements. In particular, land legislation of Ukraine has to provide priority of communal own-
ership rights to land within territories of cumulated territorial communities by the way of: 
а) passing of majority of state land outside of settlements into communal ownership of cumu-
lated territorial communities; b) installment by legislation legal presumption of belonging to 
cumulated territorial community of any land within its territory if neither state nor any private 
person has registered ownership rights to such land. Besides, the legislation has to be added 
by legal provisions which define authority regarding implementation of communal ownership 
rights to land by both radas of cumulated territorial community and its executive committee. 

The main directions of improvement of land legislation of Ukraine are defined in the view 
of decentralization of land management authorities of power bodies in the sphere of land 
relations. The author of the article proves that these directions are as follows: 1) providing 
self-government bodies of cumulated territorial communities – its radas (councils) with au-
thority on planning use and protection of all lands within a community’s territory, including 
communal, state-owned and private lands; 2) organization of consolidation of agricultural and 
other lands within of its territory; 3) collecting taxes from all lands on its territory and includ-
ing of all land tax income to the budget of cumulated territorial community, as well as giving 
to radas of cumulated territorial communities an exclusive rights to install exemptions from 
paying land taxes and lease payment for communal land; 4) providing self-government bodies 
of cumulated territorial communities with authority to conduct monitoring of all lands as well 
as authority to control land owners and land users regarding following them to requirements of 
land, urban development and ecological legislation of Ukraine. Thus, decentralization of land 
management authorities of power bodies with passing big amount of authorities in the sphere 
of land relations to cumulated territorial communities as main chain of local self-government 
dramatic renewal of the institute of public ownership to land in Ukraine. 

Key words: land, territorial communities, power bodies, law, land authority, 
decentralization.
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АНАЛІЗ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ КОСМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ МІНІМІЗАЦІЇ КОСМІЧНОГО СМІТТЯ

На основі концепції аналізу публічної політики, розробленої П. Кньопфелем, дослі-
джується сучасний стан публічної політики України щодо мінімізації засмічення навко-
лоземного космічного простору. На прикладі трьох сфер втручання публічних суб’єктів 
у поведінку приватних з допомогою різного роду правових механізмів виявляються прі-
орітетні завдання та проблемні аспекти їхньої діяльності, які становлять підгрунтя 
для окреслення напрямів вдосконалення політики у досліджуваній сфері.

Ключові слова: публічна політика, сфера втручання, група-мішень, політико-адмі-
ністративна структура.

Гурова А. М. Анализ публичной политики Украины в сфере космической дея-
тельности на примере минимизации космического мусора

На основе концепции анализа публичной политики, разработанной П. Кньопфелем, 
исследуется современное состояние публичной политики Украины относительно ми-
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нимизации засорения околоземного космического пространства. На примере трех сфер 
вмешательства публичных субъектов в поведение частных с помощью разного рода 
правовых механизмов выявляются приоритетные задачи и проблемные аспекты их дея-
тельности, что составляет основу для определения направлений совершенствования 
политики в исследуемой сфере.

Ключевые слова: публичная политика, сфера вмешательства, группа-мишень, по-
литико-административная структура.

Hurova A. Public policy analisys in the sphere of space activity of Ukraine on the 
example of mitigation of space debris

On the basis of the concept of public policy analysis developed by P. Knoеpfel, the current 
state of public policy of Ukraine is being studied in order to minimize the littering of near-Earth 
space. By the example of the three areas of intervention of public entities on the behavior of 
private individuals through various types of legal mechanisms, the priority tasks and problem 
aspects of their activities are identified, which formed the basis for outlining the directions of 
policy improvement in the field of this study.

Key words: public policy, sphere of intervention, target group, political- administrative 
actores.

Космічна галузь господарювання наразі вступила в процес суттєвих пе-
ретворень задля виведення її зі стану стагнації, результату попередньої полі-
тики у цій сфері. Розв’язання проблем, згідно із положеннями концепції За-
гальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 
2018–2022 рр., планується шляхом гарантованого бюджетного фінансування 
пріоритетних напрямів космічної діяльності, запровадження державно-при-
ватного партнерства та забезпечення інвестиційної привабливості підприємств 
космічної галузі1. Водночас, як слушно зазначає голова Державного космічного 
агентства (далі – ДКА) України П. Г. Дегтяренко, ефективній реалізації косміч-
ної програми повинно передувати формування космічної політики України з 
відображенням цілей та пріоритетів у цій сфері2.

Формування політики є досить складним багатоаспектним процесом, який 
потребує чіткої та послідовної концепції, яка ґрунтується на наукових засадах. 
Таким критеріям відповідає концепція аналізу публічної політики, запропо-
нована Пітером Кньопфелем, професором публічного управління і сталого 
розвитку Лозанського університету (Швейцарія), яку він розробляв разом із 
Н. Р. Малишевою. Зміст цієї концепції можна коротко охарактеризувати у такий 
спосіб. Публічна політика розглядається як сукупність рішень і діяльності, що 
витікає із постійної взаємодії між публічними і приватними дійовими особами, 
поведінку яких визначають ресурси, які є у їхньому розпорядженні, загальні ін-
ституційні правила і спеціальні норми. Базовими категоріями цієї концепції, є: 
1) дійові особи, які за роллю у реалізації подітики поділяються на: політико-ад-
міністративну структуру (суб’єкти реалізації політики), групи-мішені (ті, на 
яких спрямована політика) та кінцевих користувачів (суб’єкти, що отримують 
користь від її реалізації); 2) інституційні правила, які утворюють правове поле 
держави загалом, або, які діють тільки в межах окремих публічних політик; 
3) ресурси (право, час, довіра, інфраструктура та інші); 4) продукти публічної 
політики: політичне визначення публічної проблеми, політико-адміністратив-
на програма та структура план дій, акти впровадження, оцінка3.
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Метою цього дослідження буде відобразити стан публічної політики у сфе-

рі космічної діяльності України, керуючись методологічним підґрунтям зазна-
ченої концепції. Водночас, оскільки відобразити космічну політику загалом у 
межах окремої публікації не вбачається реальним, в цій статті увага буде зосе-
реджена на досить важливому, на думку автора, сегменті цієї політики, охороні 
навколоземного космічного простору (далі – НКП) від засмічення. 

Про публічну політику у відповідній сфері можна говорити виключно тоді, 
коли певна проблема визначається як публічна і є предметом політичного обго-
ворення. Засмічення НКП визнається владно-адміністративними структурами 
України, що випливає зі змісту попередніх комічних програм, виступів деле-
гацій України на засіданнях Комітету ООН з космосу та участі ДКА України 
у засіданнях Робочої групи держав СНД щодо співробітництва та координації 
роботи з розробки систем видалення космічного сміття. Не зважаючи на те, що 
в Концепції космічної програми на 2018–2022 рр. мінімізація засмічення НКП 
як окремий напрям перспективної діяльності не визначена4, все ж положення 
про необхідність участі України в регламентуванні та плануванні космічної ді-
яльності на глобальному рівні через Міжагентський координаційний комітет з 
космічного сміття, дає підстави тлумачити цю публічну проблему як життєз-
датну для її вирішення на рівні публічної політики.

Оскільки перший етап формування публічної політики, тобто внесення до 
політичного порядку денного, передбачає розроблення схем для майбутнього 
втручання, так званих гіпотез причинності, спробуємо їх визначити, ґрунтую-
чись на наявному інституційному механізмі, і вже на цій підставі відобразити 
перспективні напрями їхнього вдосконалення.

Космічна діяльність за законодавством України визначена через такі види: 
1) наукові космічні дослідження; 2) створення та застосування космічної техні-
ки; 3) використання космічного простору. Відповідно в їхніх межах окреслю-
ватимуться сфери втручання публічної політики щодо мінімізації засмічення 
НКП.

І. Сфера втручання. «Розробники космічних технологій»
Політичною дефініцією публічної проблеми є незадоволення суб’єктів кос-

мічної діяльності та її вигодонабувачів неефективністю інноватизації косміч-
ної галузі господарювання, внаслідок чого створюються умови для утворення 
космічного сміття з космічного устаткування, щодо якого не передбачені захо-
ди його мінімізації.

Отже, гіпотеза причинності формулюватиметься так: «мінімізувати засмі-
чення НКП можна внаслідок інноватизації технологій у цій сфері». 

Групою мішенню в цьому випадку можна визначити розробників косміч-
них технологій щодо матеріалознавства, ракетобудування Інститут космічних 
досліджень, Інститут технічної механіки Національної академії наук (далі –
НАН) України, наукові підрозділи підприємств космічної галузі, навчальні 
установи, наприклад, Національний технічний університет «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Оскільки групами мішенями мають виступати лише приватні суб’єкти, 
адже в протилежному випадку реалізовуватиметься не публічна, а інституцій-
на політика, надамо кілька аргументів щодо приватного характеру груп міше-
ней публічної космічної політики в Україні. Відповідно до ст. 4 Закону України 
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«Про підприємництво» діяльність, пов’язана із розробленням, випробуванням, 
виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їхніми космічними 
запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними під-
приємствами та організаціям5. Для прикладу, відповідно до статуту Конструк-
торського бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля, воно засноване на державній 
власності та належить до сфери управління ДКА України, проте реалізує свою 
господарську (підприємницьку) діяльність як для задоволення державних та 
суспільних, так і власних потреб в товарах, послугах та технічній продукції 
високої якості та з метою отримання прибутку, самостійно несе відповідаль-
ність за своїми зобов’язаннями в межах наданого йому майна, має право укла-
дати договори, набувати майнових та немайнових прав6. З цього випливає, що 
Конструкторське бюро «Південне» самостійно відповідно до наявних у нього 
виробничих потужностей визначає напрями своєї господарської діяльності, 
зокрема й розробку інноваційних технологій, таких як декілька пасивних та 
активних систем видалення космічного сміття7.

Крім цього, не зважаючи на те, що НАН України згідно зі ст. 17 Закону 
України «Про наукову та науково-технічну діяльність»8 та ст. 3 Закону Украї-
ни «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук 
України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комп-
лексу»9 заснована на державній власності і є державною організацією, створе-
ною як неприбуткова установа, по-перше, вона є самоврядною, що передбачає 
самостійність у визначенні тематики наукових досліджень та науково-техніч-
них розробок, по-друге, її фінансування здійснюється, в тому числі, за рахунок 
не бюджетних джерел не заборонених законом. Прикладом такої самостійної 
діяльності є участь Інституту технічної механіки НАН України у проекті щодо 
безконтактного видалення космічного сміття з допомогою електромагнітного 
лазера (LEOSWEEP), фінансованого в межах 7 рамкової програми Європей-
ської наукової ради10. Вказане свідчить про виконання цією публічною інсти-
туцією не публічних функцій, а переслідування інтересів розвитку наукового 
потенціалу та отримання прибутків. Вказане є актуальним і для Національного 
технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського», студентами якого для комерційного використання було розроблено се-
рію супутників Polytan11. 

Верховна Рада, Кабінет 
Міністрів, Державне 

космічне агенство

РОЗРОБНИКИ КОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: 
структури НАН України: Інститут технічної 
механіки та Інститут космічних досліджень, 

наукові підрозділи підприємств космічної галузі, 
освітні установи

володільці космічних 
об'єктів, які 

використовуватимуть 
новітні технології

Схематичне зображення трикутнику дійових осіб, зверху якого відображена  
політико-адміністративна структура, зліва - групи-мішені, а справа - кінцеві користувачі.
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Кінцевими користувачами є володільці космічних об’єктів, які виготовля-

тимуться з технологіями мінімізації космічного сміття, а отже й ризику завдан-
ня ними шкоди та пов’язаної з цим відповідальності. 

Гіпотеза втручання полягатиме у зміні поведінки розробників космічної 
техніки шляхом стимулювання інноватизації їхньої діяльності, використовую-
чи такі ресурси: 1) монетарний; 2) правовий; 3) взаємодії. Вказане відображено 
в таких актах впровадження:

1. Загальнодержавною науково-технічною космічною програмою на 
2013–2017 рр. передбачалося створення реактивних рушійних установок на 
екологічно чистих компонентах палива, розвиток перспективних технологій 
та нових матеріалів12. Проте, на виконання завдання із забезпечення промис-
лово-технологічного розвитку програмою було передбачено найменше коштів 
(всього 95 тис. грн.), але й це фактично профінансовано не було13.

2. У напрямі розвитку інноваційної діяльності було розроблено низку зако-
нопроектів щодо економічного стимулювання:

а) проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу Укра-
їни (щодо стимулювання інноваційної діяльності на території України)» від 
24.07.2014 р. № 4360а спрямований на надання суб’єктам, що здійснюють ін-
новаційну діяльність, підтримки у формі:1) включення до складу витрат 100 та 
150 відсотків витрат, що виникають в результаті реалізації виконавцями пріо-
ритетних інноваційних проектів, в окремих частинах фінансування; 2) звіль-
нення від податку на прибуток сум інвестицій, одержаних в результаті реаліза-
ції пріоритетних інноваційних проектів14. 

б) проект Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяль-
ності» також передбачав ведення реєстрів інноваційних проектів, щодо яких 
здійснювалась би державна підтримка, а також створення космічної інфра-
структури (технологічні та наукові парки; бізнес-інкубатори, науково-техно-
логічні центри, що здійснюють підтримку інноваційної діяльності; Фонд роз-
витку інновацій; венчурний фонд фінансування інноваційних проектів; центри 
трансферу технологій, центри колективного доступу до наукового обладнання, 
інжинірингові центри; технологічні платформи; інноваційні кластери)15. Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку погоджено без заува-
жень цей проект, проте Мінфін та Мінекономрозвитку досі не висловили свої 
позиції, а тому він і надалі залишається в стадії обговорення, а не позитивного 
регулювання відносин з інноватизації.

З огляду на викладене, втілення аналізованої публічної політики у межах 
сфери втручання «Розробники космічних технологій» шляхом інноватизації 
їхньої діяльності стикається з проблемами на стадії програмування, адже за-
смічення НКП наразі врегульовується в межах іншої публічної політики, ме-
тою якої є посилення конкурентоспроможності вітчизняної ракето-космічної 
галузі, проте не поглинається нею, а імпліцитно вплетена як така, що залежить 
від успішності реалізації цієї пріоритетної, а отже відкладається на більш від-
далену перспективу.

Групи мішені при цьому не чинять активного спротиву реалізації цієї пу-
блічної політики. Проте перешкоди в її реалізації присутні на рівні політико-ад-
міністративної структури та інституцій, що виявляється в безініціативності 
ключових суб’єктів публічної діяльності, а тому у не використанні правового 
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ресурсу, нераціональному використанні монетарного ресурсу, в результаті чого 
втрачаються цінні часові та майнові ресурси груп-мішеней, які суб’єкти пу-
блічної політики не можуть організувати для ефективного досягнення її цілей.

ІІ. Сфера втручання «Виробники космічної техніки»
Політичною дефініцією публічної проблеми є використання виробниками 

космічної техніки застарілих космічних технологій, які дісталися «в спадок» 
від спільної діяльності Радянського Союзу у галузі ракетобудування, побудо-
ваного на засадах «безмежного неба», ідеї про те, що космічний простір є за-
надто великим, щоб оператори космічної техніки відчули на собі наслідки його 
засмічення. В результаті, НКП наразі переповнений, особливо на найбільш 
використовуваних орбітах космічним сміттям, від якого зазнають ушкоджень 
або змушені маневрувати оператори космічної техніки, її власники зазнають 
величезних фінансових втрат, а космічна держава, яка здійснює юрисдикцію 
та контроль за об’єктами, які засмічують НКП, по-перше, згідно з Конвенцією 
про міжнародну відповідальність за космічну діяльність, несе тягар відпові-
дальності за ушкодження, завдані її космічним об’єктом, по-друге, здобуває 
негативну репутацію «держави-засмічувача»16. Отже, гіпотеза причинності 
полягатиме в тому, що уникнути перевантаження космічним сміттям слід шля-
хом примушування конструкторів космічної техніки впроваджувати стандарти 
екологічно сприятливої космічної діяльності. 

Відповідно до цього, гіпотеза втручання передбачатиме створення інсти-
туційних механізмів владного примусу, які застосовуватимуться до конструк-
торів для використання ними технологій, які найменше засмічують НКП. 

У цій сфері втручання наразі наявні такі акти впровадження: 
1. Концепція Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної про-

грами України на 2018–2022 рр. одним із очікуваних результатів передбачає 
впровадження європейських стандартів під час створення та виробництва ра-
кетно-космічної техніки, підвищення якості та технічних показників зразків, 
що створюються17. Проте, згідно з каталогом нормативних документів Дер-
жавного підприємства «УкрНДНЦ», стандарти ISO серії 14000 (екологічні) 
з вимогами щодо запобігання засміченню НКП не є адаптованими в Україні 
шляхом прийняття їх як ДСТУ, а з адаптованих екологічних стандартів таких як 
«Системи екологічного управління». Вимоги та настанови щодо застосування 
(ISO 14001:2015, IDT), «Системи екологічного управління. Загальні настанови 
щодо принципів, систем та засобів забезпечення» (ISO 14004:2006, IDT), «Еко-

Державне космічне агенство в 
тому числі в особі Керівної ради 
Центрального органу Української 
системи сертифікації космічної 

техніки

Виробники космічної 
техніки

Споживачі космічної 
техніки

Схематичне зображення трикутнику дійових осіб, зверху якого  
відображена політико-адміністративна структура, зліва - групи-мішені,  

а справа - кінцеві користувачі
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логічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура» 
(ISO 14040:2006, IDT) в Інформаційному покажчику нормативних докумен-
тів зі стандартизації космічної техніки відображений лише стандарт «Систе-
ми екологічного менеджменту. Загальні керівництва щодо застосування (ISO 
14004:2016)»18.

Стандарти, які закріплені в технічному регламенті, є обов’язковими до ви-
конання. Водночас, Технічний регламент про безпеку виробів ракето-космічної 
техніки з 2002 р. до сьогодні перебуває в процесі розробки19. Тобто стандар-
тизація космічних виробів наразі, по-перше, не відображає в повній мірі еко-
логічні запити публічної політики з мінімізації засмічення НКП; по-друге, є 
сприятливою для ігнорування виробниками космічної техніки. 

2. Стандарти космічної діяльності відповідно до схваленої 11.10.2012 ініці-
ативи Європейського космічного агенства «Чистий космос», вимагають пере-
структурування космічних розробок в контексті мінімізації засмічення НКП. 
Особливістю цієї ініціативи є висунення на перший план екологічних пріори-
тетів життєвого циклу космічної діяльності, який розподіляється на 3 напря-
ми: 1) екологічний дизайн (EcoDesign), в межах якого досліджується вплив 
продуктів космічної діяльності на навколишнє середовище; 2) чистий супут-
ник (CleanSat), що спрямований на запобігання утворенню космічного сміття; 
3) видалення великого космічного сміття (eDeorbit).

Згідно зі ст. 371 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Угоди між 
Урядом України та Європейським космічним агентством про співробітництво у 
використанні космічного простору в мирних цілях від 25.01.2008 р. з пролонга-
цією до 25.02.2019 р., одним з напрямів космічної взаємодії є проектування ра-
кет-носіїв, який практично реалізується під час розроблення Конструкторським 
бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля та виготовлення Державним підприємством 
«Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Мака-
рова» маршового двигуна для ракети-носія «Вега», а тому екологічна норма-
тивно-технічна база проекту «Чистий космос» щодо оцінки життєвого циклу 
повинна бути адаптована науковими відділами вказаних та інших українських 
підприємств щодо власних розробок, які залучатимуться до співпраці з євро-
пейськими партнерами, адже це, крім вкладу до очищення НКП від засмічення, 
дасть позитивний економічний та іміджевий ефект19.

Таким чином і в межах цієї сфери втручання реалізація публічної політи-
ки на програмному рівні стикається з перешкодами більш активної реалізації 
інвестиційної політики, а на рівні впровадження – інертності елементів полі-
тико-адміністративної структури, які не використовують свій правовий ресурс.

ІІІ. Сфера втручання «Суб’єкти інформування про обстановку в космо-
сі»

Політичною дефініцією публічної проблеми є незадоволення операторів 
супутників щодо якості ситуаційної обізнаності про обстановку в НКП, внас-
лідок чого вони не можуть: по-перше, в повній мірі орієнтуватися в НКП, що 
загрожує зіткненню їхніх космічних об’єктів, утворюючи сміття; по-друге, за-
безпечувати передачу супутникових даних.

Гіпотеза причинності полягає в тому, що мінімізувати утворення косміч-
ного сміття можна шляхом впливу на поведінку держателів інформації про 
обстановку в НКП у такий спосіб, щоб об’єднати її в межах єдиної системи 
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ситуаційної обізнаності. Відповідно, гіпотеза втручання виявлятиметься у 
зведенні в єдину систему інформації про обстановку в космосі, яка наразі зна-
ходиться у різних її держателів.

Групою-мішенню в цьому випадку буде мережа астрономічних обсервато-
рій20, радіолокаційні станції, центри збору та аналізу інформації, мережа стан-
цій спостережень супутників Глобальних навігаційних, супутникових систем21, 
українська мережа оптичних станцій дослідження НКП22, інші наземні станції 
прийому інформації з космосу.

Кінцевими користувачами виступатимуть оператори космічних об’єк-
тів.

 У межах цієї сфери втручання наразі можна говорити хіба що про акти 
формування політико-адмінстративної структури та політико-адміністративної 
програми, а не про конкретні акти впровадження, про що свідчить зміст та-
ких документів. Відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо 
дальшого розвитку космічних технологій» № 202/97 від 04.03.1997 р. перед-
бачено створення Державної системи контролю та аналізу космічної обста-
новки (СКАКО)23, а згідно з п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 
30.03.1998 р. № 391 «Про затвердження Положення про державну систему 
моніторингу довкілля», на ДКА України покладено завдання моніторингу 
космічної обстановки в навколоземному просторі (визначення місця падін-
ня космічних апаратів, ракетоносіїв та їхніх частин)24. Вказану функцію воно 
реалізує за допомогою Національного центру управління та випробовування 
космічних засобів, адже згідно з п. 3.2 Положення про нього, затвердженого 
наказом ДКА від 27.10.2016 р. № 197, він, серед іншого, реалізує: 1) прийом, 
обробку, аналіз, зберігання наукової та спеціальної інформації з космічних 
апаратів, інших джерел інформації, надання результатів обробки користува-
чам; 2) контроль та аналіз космічної обстановки для забезпечення запусків 
та оцінки безпеки польотів та функціонування на орбіті25. Наразі цю функцію 
здійснює його структурний підрозділ – Західний центр радіотехнічного спо-
стереження26.

Водночас, на відміну від положень Закону України «Про загальнодержав-
ну цільову науково-технічну космічну програму України на 2013–2017 роки», 
згідно з якими передбачалось створити інтегровану багатофункціональну Си-
стему контролю та аналізу космічної обстановки, яка забезпечувала б моніто-
ринг космічних об’єктів з використанням радіолокаційних, квантово-оптичних 

Державне космічне агенство в тому 
числі в особі Національного центру 

управління та випробовування 
космічних засобів

Суб’єкти збору та переробки 
інформації з НКП

Споживачі інформації 
про обстановку в космосі 

(оператори)

Схематичне зображення трикутнику дійових осіб, зверху якого  
відображена політико-адміністративна структура, зліва - групи-мішені, 

 а справа - кінцеві користувачі



РОЗДІЛ 4 • Актуальні проблеми екологічного, земельного та космічного ...  199
та оптико-електронних засобів (з метою пошуку та спостереження за фрагмен-
тами космічного сміття), визначення та прогнозування орбіт космічних апара-
тів, прогнозування часу та районів падіння потенційно небезпечних космічних 
об’єктів27, Концепцією Загальнодержавної цільової науково-технічної косміч-
ної програми України на 2018–2022 рр. аналіз космічної обстановки на пред-
мет контролю за космічними об’єктами не передбачений ні серед пріоритетних 
напрямів, фінансованих з держаного бюджету, ні як сфера перспективного ін-
вестування, ні як один із проектів міжнародної взаємодії. Єдиним дотичним 
напрямом діяльності, відображеним у ній, є створення за рахунок бюджетних 
коштів національної служби космічної погоди, як частини європейської служ-
би у складі наземної мережі засобів моніторингу28. Водночас, Програмою си-
туаційної обізнаності, затвердженою Радою Міністрів Європейського Союзу 
01.01.2009 р., передбачений аналіз космічної погоди як один із трьох сегментів 
європейської системи ситуаційної обізнаності поряд із системами моніторингу 
природних об’єктів, що знаходяться близько до Землі, та космічного сміття29. 

Як підсумок проведеного дослідження поточного стану вирішення публіч-
ної проблеми охорони НКП від засмічення як одного з необхідних напрямів пу-
блічної політики у сфері космічної діяльності, слід зазначити, що у межах всіх 
розглянутих нами сфер втручання вказана політика є слабко розвинутою та ха-
рактеризується тенденцією до зниження усвідомлення на рівні політико-адмі-
ністративної структури актуальності живлячої її публічної проблеми. Публічна 
політика у сфері мінімізації засмічення НКП як і космічної діяльності загалом 
поглинається політикою підвищення конкурентоздатності та залучення інвес-
тицій до космічної сфери господарювання, які можуть бути чинниками вза-
ємного розвитку тільки за умови чіткого відображення в космічній політиці 
України такого сегменту як мінімізація космічного сміття в НКП. З цих підстав 
було б доцільно відобразити це в програмних документах щодо реформування 
космічної галузі господарювання в Україні.
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Hurova A. Public policy analisys in the sphere of space activity of Ukraine (on the 
example of mitigation of space debris)

The article devoted to analysis of public policy of Ukraine in the field of space debris mit-
igation through the prism of three areas of intervention: 1) developers of space technologies; 
2) manufacturers of space technology; 3) subjects of informing about the situation in space. 
Within each of these areas, the hypothesis of intervention, the triangle of policy actors, public 
policy products are distinguished. Evaluation of the effectiveness of its implementation is also 
conducted.

The analysis of public policy within the first and second areas of intervention allows au-
thor to conclude that they are facing problems at the programming stage, since the littering 
of the near-Earth space is currently regulated under other public policies aimed at increasing 
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the competitiveness of the domestic space industry, but is not absorbed of it. So realisation of 
public policy in the spehere of mitigation of space debris depends on the success of the imple-
mentation of such priority, and therefore postponed to a more distant perspective.

About the third sphere of interference with this public policy can only be spoken condition-
ally, since it is currently only at the stage of the formation of a political-administrative actors 
and a political-administrative program.

As the result of this study it is formed the basis for outlining the directions of space public 
policy improvement, in particular, in the sphere of space debris mitigation.

Key words: public policy, sphere of intervention, target group, political- administrative 
actores.
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АНТРОПООХОРОННІ ЧИННИКИ 
ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

У статті досліджується соціальний аспект екологічного права України, а саме 
охорона екологічних прав людини і громадянина як основного антропоохоронного чин-
ника. Виокремлюються напрями сталого існування людини в екологічно-безпечному се-
редовищі та особлива категорія, що підлягає охороні з точки зору екологічного прав – 
вразливі категорії населення.

Ключові слова: соціоекологічне право, антропоохоронне право, антропоохоронні 
чинники, екологічні права людини, вразливі категорії населення.

Васянович О. А. Антропоохранные факторы экологического права Украины
В статье исследуются социальные аспекты экологического права Украины, а имен-

но вопросы охраны экологических прав гражданина и человека как основного антропо-
охранного фактора. Выделяются направления стабильного существования человека в 
экологически-безопасной среде, а также особая категория, подлежащая охране с точ-
ки зрения экологического права – уязвимые категории населения.

Ключевые слова: социоэкологическое право, антропоохранное право, антропохран-
ные факторы, экологические права человека, уязвимые категории населения.

Vasianovych O. A. Anthropologycal conservation factors of Environmental Law of 
Ukraine

The article examines the social aspects of Ukraine's Environmental Law, namely, the pro-
tection of environmental rights of a citizen and a human beings as the main anthropological 
conservation factor. Areas of stable human existence in an environmentally safe environment 
are singled out, as well as a special category to be protected from the point of view of environ-
mental law - vulnerable categories of the population.

Key words: Social-ecological Law, Anthropological Law, Anthropological factors, envi-
ronmental human rights, vulnerable groups of the population.

Одним із основних напрямів сталого функціонування екологічного права є 
забезпечення екологічних прав людини. Сучасні правові механізми спрямовані 
на вдосконалення та розвиток людини в екологічно безпечному середовищі. 
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Антропоохоронне право має особливе значення в контексті екологічного права 
та охорони екологічних інтересів людини, зокрема осіб, які потребують осо-
бливого захисту з огляду на низку чинників (вікових, статевих, стану здоров’я 
та навколишнього природного середовища, аварій та ін.).

Ґрунтовний внесок у дослідження питання щодо антропоохоронних чин-
ників екологічного права України зробили такі науковці, як: А. П. Гетьман, 
М. В. Краснова, Н. Р. Малишева, П. І. Шевчук, Ю. С. Шемшученко та ін.

Метою статті є визначення і розвиток основних передумов існування лю-
дини в екологічно-безпечному середовищі, розкриття ролі та значення антро-
поохоронних чинників у сталому забезпеченні здорового функціонування на-
селення, особливо такого, що зазнає надзвичайно чуттєвого впливу за станом 
здоров’я, віком, статевою належністю та потребує захисту з погляду екологіч-
ного права України.

На думку професора В. Л. Мунтян, головною метою охорони природи є 
збереження і поліпшення навколишнього природного середовища для життя 
нинішніх та майбутніх поколінь1.

Реалізація такого підходу свідчить про широке визначення екологічного 
права та про особливе ставлення до міжгалузевого інституту правової екології 
людини або антропоохоронного права, норми якого регулюють суспільні від-
носини в сфері забезпечення екологічної безпеки людини, запобігання шкідли-
вим впливам на її організм та ліквідацію наслідків такого впливу. Екологічні 
відносини як предмет правового регулювання виникають між фізичними осо-
бами або між фізичними та юридичними особами щодо належності природних 
об’єктів, використання, відтворення об’єктів правової охорони з метою задово-
лення екологічних потреб та інтересів фізичних та юридичних осіб. Екологічні 
правовідносини класифікуються на природоресурсні та охоронні (природоохо-
ронні й антропоохоронні). Відомий український еколог Г. О. Бачинський за-
пропонував вживати назву «соціоекологічне право», тим самим підтверджую-
чи важливе значення антропогенного чинника в концепті екологічного права2.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього природ-
ного середовища» громадяни України мають право на: 1) безпечне для життя і 
здоров’я навколишнє природне середовище; 2) участь в обговоренні та внесен-
ня пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розмі-
щення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на 
стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, які бе-
руть участь у прийнятті рішень з цих питань; 3) участь у розробці та здійсненні 
заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
і комплексного використання природних ресурсів; 4) здійснення загального і 
спеціального використання природних ресурсів; 5) об’єднання в громадські 
природоохоронні формування; 6) вільний доступ до інформації про стан на-
вколишнього природного середовища (екологічна інформація) та вільне отри-
мання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за винятком 
обмежень, встановлених законом, та низку інших3.

Екологічні права громадян забезпечуються:
- проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, 

відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища;
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- обов’язком міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, під-

приємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запо-
бігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє 
природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, розмі-
щенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації господарських об’єктів;

- участю громадських об’єднань і громадян у діяльності щодо охорони на-
вколишнього природного середовища;

- здійсненням державного та громадського контролю за додержанням зако-
нодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- компенсацією в установленому законом порядку шкоди, заподіяної здо-
ров’ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону на-
вколишнього природного середовища;

- невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про охоро-
ну навколишнього природного середовища;

- створенням і функціонуванням мережі загальнодержавної екологічної 
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до 
екологічної інформації4.

Встановлення правового режиму або визнання певних цінностей у праві, 
навіть шляхом констатації їх наявності, встановлення інтересів забезпечення 
таких цінностей у якості завдань правового регулювання у певній сфері су-
спільних відносин є вагомою передумовою, основою подальшої охорони таких 
об’єктів різноманітними правовими засобами, у тому числі інструментами охо-
ронних галузей права. Звідси важливим видається твердження про соціальне 
благо як об’єкт права. Об’єктами ж еколого-правових галузей права мають вва-
жатися визначені у ст. 1 Конституції України найвищі соціальні цінності – жит-
тя та здоров’я громадян, їх права і свободи, законні інтереси та безпека, а також 
навколишнє природне середовище як певна інтегрована спільність та найвище 
соціальне благо. У зв’язку з цим основне соціальне призначення екологічної 
безпеки полягає насамперед у забезпеченні людині особливого блага – можли-
вості здійснювати свою життєдіяльність у такому навколишньому природному 
середовищі, яке не несе загроз життю та здоров’ю, тобто безпечного навколиш-
нього середовища. Екологічна безпека як остаточне спрямування норм відпо-
відної галузі права і є тим основним засобом охорони зазначених суспільних 
цінностей, життя та здоров’я особи, враховуючи їх невіддільність від суб’єкта 
права екологічної безпеки (яким є кожна людина), тому особливого значення 
набувають критерії, за яких стан правовідносин у суспільстві може вважатися 
екологічно безпечним5. Подібну думку висловлює Г. П. Сєров, який зазначає, 
що «середня очікувана тривалість життя може розглядатися як інтегральний 
показник екобезпеки». Водночас таким самим критерієм рівня захищеності 
людини може вважатися навколишнє природне середовище, що не становить 
загрози життю та здоров’ю людини, а також у випадку відсутності неприпусти-
мих ризиків для навколишнього середовища6.

Таким чином, якщо в суспільстві наявне безпечне навколишнє природне 
середовище, життю та здоров’ю людини нічого не загрожує, отже, вона є за-
хищеною, а екологічна безпека досягнута. У разі якщо природне середовище 
становить загрозу, життя та здоров’я людини потребують охорони засобами 
права екологічної безпеки. В цьому випадку життя та здоров’я, а також на-
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вколишнє природне середовище набувають якостей змістовних характеристик 
екологічної безпеки як об’єкта права екологічної безпеки, і навпаки, екологічна 
безпека є основною гарантією та правовим засобом (оскільки розглядається 
в юридичному вимірі як стан правовідносин, а отже, певний правопорядок) 
охорони життя та здоров’я людини. Життя та здоров’я людини, навколишнє 
природне середовище та екологічна безпека становлять унікальну діалектичну 
єдність, що має вважатися основним об’єктом права екологічної безпеки.

За своїм характером правовідносини, що при цьому виникають, є регуля-
тивними, оскільки пов’язані з діяльністю суб’єктів господарювання, що мають 
джерела (об’єкти) підвищеної потенційної екологічної небезпеки. Вони скла-
даються щодо раціонального використання природних ресурсів, запобігання 
аваріям і катастрофам, забезпечення готовності до локалізації та ліквідації 
їх наслідків, попередження заподіянню шкоди життю та здоров’ю громадян 
шляхом проведення різних видів експертиз, постановки об’єктів та джерел 
екологічної небезпеки на державний облік та включення відомостей щодо них 
до державних реєстрів, доведення до широкого загалу заінтересованих осіб 
відомостей про дані, що включаються до декларацій безпеки об’єктів підви-
щеної небезпеки, здійснення в майбутньому щодо цих об’єктів контролю за 
додержанням умов, визначених у деклараціях, та інше. Ще одним видом від-
повідних правовідносин, що складаються у сфері взаємодії людини і природи 
задля забезпечення екологічної безпеки, є охоронювані правовідносини. Вони 
серед іншого спрямовані на охорону навколишнього природного середовища 
та життя і здоров’я людини від небезпечних впливів господарської діяльності, 
на забезпечення запобігання настанню надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру, їх ліквідації або локалізації, відшкодування шкоди, 
заподіяної порушенням вимог екологічного законодавства. На регулювання та-
ких суспільних відносин орієнтує, зокрема, ст. 16 Конституції України: «Забез-
печення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території 
України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи пла-
нетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком 
держави». У межах охоронних правовідносин реалізуються питання відпові-
дальності суб’єктів господарювання за невиконання або неналежне виконання 
покладених на них обов’язків у сфері здійснення екологічно небезпечної діяль-
ності в контексті позитивної та ретроспективної юридичної відповідальності7.

Соціальний аспект екологічного права має велике значення для стандарти-
зації та легалізації ряду аспектів, які мають вплив на повсякденне життя лю-
дей: починаючи з якості продукції, безпеки умов праці, закінчуючи введенням 
комплексного ряду заходів з цивільного захисту населення. В Україні підтрим-
ка антропоохоронних чинників екологічного права здійснюється на рівні зако-
нодавчих актів та міжнародно-правових договорів. 

Незважаючи на значний масив нормативно-правового регулювання забез-
печення екологічної безпеки людини в законодавстві України та міжнародному 
праві, вони орієнтуються на практично здорову людину. Всі критерії безпеч-
ності навколишнього природного середовища та його окремих компонентів, 
що містяться у стандартах і нормативах, як точка відліку мають забезпечення 
безпечного середовища для середнього організму. Однак з біологічної точки 
зору є значна кількість категорій людей, організм яких інакше реагує на еколо-
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гічні загрози та виклики. Це відбувається з різних причин. Ці причини можуть 
бути об’єктивними (вік, стать) чи суб’єктивними (особливі потреби, пов’язані 
зі станом здоров’я, техногенними чи природними впливами), внутрішніми чи 
зовнішніми. Але всіх людей відповідних груп прийнято об’єднувати поняттям 
«вразливі категорії населення». 

На жаль, на сьогодні правове регулювання суспільних відносин щодо за-
безпечення екологічної безпеки цих категорій практично залишається питання 
відкритим. Лише на міжнародно-правовому рівні у Хіогській Рамковій про-
грамі дій на 2005–2015 рр. у межах Всесвітньої конференції зі зменшення не-
безпеки лиха 2005 р. (Японія) було визначено поняття вразливості як умов, що 
визначаються фізичними, соціальними, економічними та екологічними факто-
рами або процесами, які посилюють схильність того чи іншого співтовариства 
до впливу небезпеки8.

Вдосконалення правореалізації загалу еколого-правових норм антропоохо-
ронного спрямування потребує встановлення злагодженого механізму, який би 
враховував особливий правовий статус не лише середньої здорової людини, а 
й вразливих категорій населення. Це, своєю чергою, вимагає вивчення і мож-
ливе запозичення практики ЄС та інших зарубіжних країн. За цих обставин 
особливо актуальним є формування не лише надійних теоретико-методологіч-
них засад дослідження європейського екологічного права в контексті життє-
діяльності різних категорій населення (у тому числі вразливих), а й процесу 
європеїзації, адаптації законодавства України досвіду європейського права на-
вколишнього середовища, аналізу умов, за яких вплив правової системи ЄС 
сприятиме формуванню оптимального, еколого- правового статусу населення 
України, який би серед іншого враховував особливості правового регулювання 
екологічної безпеки вразливих категорій населення.

Основним об’єктом правового регулювання екологічного права є людина, 
її життя і здоров’я, природне середовище, що її оточує, та її екологічна безпе-
ка. Людина в еколого-правовому контексті виступає одиничним елементарним 
об’єктом правової охорони. Водночас вважаємо, що в еколого-правовому регу-
люванні антропоохоронного спрямування варто було б за основу брати певні 
сукупності, угруповання чи категорії людей, які  створюють більш масштабні 
цілісні об’єкти охорони. Такі системні об’єкти охороняти в правовому поряд-
ку було б більш доцільно і результативно, ніж людину як біологічний вид, у 
відриві від певної системи, до якої її можна віднести. Звичайно, що при цьому 
мають бути дотримані та належно гарантовані всі права та інтереси кожного, 
хто входить до відповідної системи об’єктів, тобто, захищаючи систему, слід 
дбати про збереження кожного її структурного елементу. 

Висновки. Антропоохоронні чинники в сучасному екологічному праві 
України є визначальними, такими, що формують критеріальну основу еколо-
гічної безпеки, встановлюють систему заходів щодо охорони життя і здоров’я 
людини від різноманітних негативних впливів. Саме антропогенні чинники ві-
діграють першочергову роль у формуванні сталого екологічно, економічно та 
соціально збалансованого розвитку суспільства. Водночас потребує суттєвого 
розширення складова права екологічної безпеки, яка б диференційовано регу-
лювала еколого-правовий статус вразливих категорій населення.
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Vasianovych O. A. Anthropologycal conservation factors of Environmental Law of 
Ukraine

One of the main directions of the sustainable functioning of Environmental Law is the 
provision of environmental human rights. Modern legal mechanisms are aimed at improving 
and developing a person in an environmentally sound environment. Anthropological Law has a 
particular importance in the context of Environmental Law and the protection of the ecological 
interests of people, especially those who are requiring special protection through a number of 
factors (age, sex, health and environment, accidents, etc.). Objects of the same ecological-legal 
branches of Law should be considered as defined in Article 1 of the Constitution of Ukraine 
«The highest social values»: Life and health of citizens, their rights and freedoms, legitimate 
interests and safety, as well as the natural environment as a certain integrated community and 
the highest socialgood. Thereby, the basic social purpose of environmental safety is, first and 
foremost, in providing a person with a special benefit - the ability to carry out his activity in 
such an environment that does not endanger life and health, that is, a safe environment. By 
their nature, the legal relationship that occurs in this case is regulatory because it relates to the 
activities of economic entities having sources (objects) of increased potential environmental 
hazard. Another type of relevant legal relationship, consisting in the field of interaction between 
man and nature in order to ensure environmental safety, is a protected legal relationship.

Despite a large array of regulatory and legal regulation of ensuring the ecological safety 
of a person in the legislation of Ukraine and International law, all of them are oriented to a 
practically healthy person. All criteria for the safety of the environment and its individual 
components contained in the standards and norms, as a reference point, should provide a safe 
environment for the average organism. However, from a biological point of view, there are a 
large number of categories of people whose bodies are otherwise responsive to environmental 
threats and challenges. This is due to various reasons. These causes may be objective (age, 
gender) or subjective (specific needs related to health, man-made or natural influences), 
internal or external. But all of them are called «vulnerable categories of the population». 
Unfortunately, today the legal regulation of social relations to ensure the ecological safety of 
these categories, the question remains practically open.

Under these circumstances, the formation of not only sound theoretical and 
methodological foundations of the study of European environmental law in the context of the 
life of various categories of the population (including vulnerable ones), but also the process 
of Europeanization, adaptation of the Ukrainian legislation to the experience of European 
Environmental Law, analysis of the conditions under which the influence of the EU legal system 
will contribute to the formation of an optimal, ecological and legal status of the Ukrainian 
population, taking into account, among other things, the peculiarities of the legal regulation of 
the ecologist safety of vulnerable population groups.
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ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО  
УПРАВЛІННЯ: ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ

Реформа вітчизняної моделі системи державного управління в Україні відбуваєть-
ся в умовах перебудови усього управлінського механізму в державі та нового етапу 
розвитку нашого суспільства. Децентралізація на даний час є одним з пріоритетних 
напрямів державної політики у сфері управлінської діяльності. Серед проблем, що су-
проводжують цей процес важливим постає питання співвідношення централізації та 
децентралізації в системі державного управління. Важливість його в сучасних умовах 
структурної і функціональної перебудови механізмів державного управління зумовлю-
ють звернення до стану розробки теоретичних засад централізації та децентралізації 
в державному управлінні та правовому забезпеченню їх практичного застосування.

Ключові слова: централізація, децентралізація, концентрація, деконцентрація, де-
легування, державне управління.

Андрийко О. Ф. Централизация и децентрализация государственного управле-
ния: их соотношение

Реформа системы государственного управления в Украине происходит в услови-
ях реформирования всего управленческого механизма в государстве на новом этапе 
развития нашего общества. Децентрализация определена как одно из приоритетных 
направлений государственной политики в сфере управленческой деятельности. Среди 
проблем, имеющих место в этом процессе, следует выделить проблему соотношения 
централизации и децентрализации государственного управления. Важность ее в усло-
виях структурной и функциональной перестройки механизма государственного управ-
ления вызывает необходимость обращения к состоянию разработки теоретических 
основ централизации и децентрализации в государственном управлении и правовом 
обеспечении их практического применения.

Ключевые слова: централизация, децентрализация, концентрация, деконцентра-
ция, дерегулирование, государственное управление.

Andriyko O. F. Centralization and decentralization of the public administration: the 
correlation between them 

The reform of the national model of the public administration system in Ukraine takes 
place in a context of restructuring of the entire governance mechanism in the state and a 
new stage of the development of our society. Decentralization is one of the priorities of state 
policy in the field of the public administration activity. Among the problems that follow this 
process, the topic of the correlation between centralization and decentralization in the public 

Розділ 5
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administration system is important. Its importance in current conditions of structural and 
functional reorganization of the mechanisms of public administration makes reference to the 
conditions of development of the theoretical principles of the centralization and decentralization 
in the public administration and the legal support of their practical implementation.

Key words: centralization, decentralization, concentration, deconcentration, delegation, 
state administration.

Серед реформ, визначених у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
ухваленій Указом Президента України 12 січня 2015 р., привертає увагу ре-
форма державного управління, що здійснюється шляхом відходу від існую-
чої моделі та передбачає побудову прозорої системи державного управління, 
створення ефективної, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації 
із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій, здатної 
виробляти і реалізувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний 
сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики. Ме-
тою політики у сфері децентралізації державного управління визначено відхід 
від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності 
місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної ор-
ганізації влади в Україні. Отже, одним із напрямів подальшого розвитку систе-
ми державного управління в Стратегії «Україна – 2020» було визначено відхід 
від централізованої моделі управління та спрямування її на пріоритетність де-
централізації.

Проблематика централізації і децентралізації як принципів функціонуван-
ня публічної влади, як засобів підвищення ефективності її функціонування на 
різних етапах розвитку нашої держави була предметом обговорення на різних 
рівнях, оскільки в ній були сфокусовані проблеми державного і соціально-еко-
номічного розвитку і відповідно правового забезпечення. По-різному зміню-
валося і ставлення до запровадження змін у системі державного управління, а 
отже, і співвідношення централізації і децентралізації. У понятійному різно-
манітті централізація і децентралізація розглядаються як принципи публічного 
управління, як способи (методи) управлінського впливу, як управлінський ре-
жим, як форма організації публічної влади і публічного управління, як процес 
наряду з формами централізації і децентралізації. 

Однією із засад, на якій ґрунтується територіальний устрій України, за-
значається у ст. 132 Конституції України 1996 р., є поєднання централізації і 
децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-е-
кономічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, еко-
логічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних 
традицій.

Окремі науковці вбачають у такому поєднанні принципів централізації і 
децентралізації відображення «постійного коливання українського суспільства 
та його політикуму між Сходом і Заходом»1. Застосування відповідної моделі 
системи державного управління зумовлено багатьма чинниками, що є визна-
чальними для розвитку суспільства і держави на певний період, а не лише на-
шими симпатіями чи тимчасовими уподобаннями. Протилежність принципів 
централізації та децентралізації у формуванні моделі державного управління 
є відносною, а їх застосування у державному управлінні потребує врахування 
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їх взаємозв’язків та взаємопоєднуваності в умовах розвитку відповідних від-
носин.

У Концепції адміністративної реформи, схваленої Указом Президента 
України «Про заходи впровадження Концепції адміністративної реформи» від 
22 липня 1998 р., зазначалося, що трансформацію територіального устрою та 
системи місцевого самоврядування доцільно здійснювати з урахуванням, зо-
крема, щодо управління, об’єктивної потреби у децентралізації державного 
управління, делегуванні та передачі функцій і повноважень щодо надання дер-
жавних та громадських послуг, пошуку шляхів досягнення в процесі реформи 
оптимального поєднання централізації та децентралізації управління, концен-
трації та деконцентрації, делегування і передачі максимально можливого об-
сягу функцій управління на якомога нижчий рівень, що забезпечить реальне 
наближення управління до населення та передбачалося поглиблення вивчення 
низки дотичних питань.

У процесі проведення адміністративної реформи передбачалася розробка 
моделі розподілу управлінських функцій між центральними і місцевими орга-
нами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, визначення та 
розробка необхідної нормативно-правової бази для здійснення програми дере-
гуляції.

Передача певного кола повноважень органів виконавчої влади органам міс-
цевого самоврядування була предметом обговорення на парламентських слу-
ханнях, робочих групах з підготовки проектів законодавчих актів, у наукових 
колах, на зустрічах з практиками. У грудні 2005 р. у Верховній Раді України 
були проведені парламентські слухання «Децентралізація влади в Україні. 
Розширення прав місцевого самоврядування». У постанові Верховної Ради 
України про Рекомендації парламентських слухань йшлося про те, що «систе-
ма побудови влади в Україні, з точки зору втілення конституційного принципу 
народовладдя, переживає глибоку системну кризу». Виходом з неї є впрова-
дження децентралізованої моделі організації державної влади, яка в розвине-
них західних країнах довела свою перевагу над централізованою. Необхідними 
заходами, які б сприяли проведенню відповідних реформ, були визначені: оп-
рацювання концептуальних засад і визначення пріоритетних напрямів прове-
дення змін, спрямованих на децентралізацію державного управління і розробка 
проектів відповідних законодавчих актів; регулярне проведення заходів про-
світницького інформаційного та роз’яснювального характеру щодо необхідно-
сті здійснення в Україні децентралізації виконавчої влади.

Концепція адміністративної реформи, як і Указ Президента України про її 
впровадження, не були у визначеному обсязі підтримані реальними діями на 
шляху їх реалізації. Відсутність чіткості та послідовності проведення струк-
турних та функціональних змін у системі виконавчої влади та відносинах із 
органами місцевого самоврядування, а, крім того, і політична ситуація в країні 
не сприяли подальшому розвитку змін у цьому напрямі. Була відсутня і полі-
тична воля.

Зміни законодавства, що проводилися без належного обґрунтування та ви-
важеності, узгодженості регулювання діяльності органів влади не дали очіку-
ваних результатів.
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За час, що минув, не можна сказати, що нічого не було зроблено в окремих 

напрямах реформування системи державного управління щодо підвищення 
ефективності функціонування публічної влади, шляхом внесення змін і допов-
нень до законодавчих актів, підготовка проектів законів про Кабінет Міністрів, 
державну службу, адміністративні процедури тощо. Але це були лише окремі 
кроки, які не могли радикально вплинути на процес реформування всієї систе-
ми державного управління, підвищення ефективності функціонування публіч-
ної влади та процес децентралізації функцій і повноважень публічної адміні-
страції, оскільки були відсутні реальні кроки з боку влади та бажання змін на 
місцях.

Децентралізація державного управління, як випливає із Стратегії «Украї-
на – 2020», розглядається не як новий перерозподіл повноважень чи чергова 
науково-структурна перестановка, а як концептуально осмислений перехід до 
нової «філософії» управління, в основі якої мають бути проведені не окремі 
зміни, а радикальне оновлення всіх основних елементів, інститутів системи 
державного управління.

В Україні в різні часи по-різному змінювалося співвідношення централіза-
ції і децентралізації, хоча переважно в системі державного управління панував 
принцип централізму і лише в окремі періоди спостерігалося посилення демо-
кратичних засад у політиці централізації. У монографії «Державне управління 
в Україні: централізація і децентралізація»2, яка була опублікована у 1997 р., 
зазначалося, що розуміння, застосування і значення системоутворюючого чин-
ника централізації і децентралізації є важливим принципом державного управ-
ління, з урахуванням якого має будуватися і функціонувати його система. Цен-
тралізація і децентралізація державного управління є складним специфічним 
багатофакторним об’єктом, що вимагає всебічності вивчення, зламу ідеоло-
гічних стереотипів, утвердження сучасних інтерпретацій. Поряд з тим автори 
застерігали від надмірності у пріоритетності у їх застосуванні, а організацій-
но-правове забезпечення та реалізація конструктивного співвідношення прин-
ципів централізації і децентралізації повинні відображатись і підкріплюватись 
відповідними правовими гарантіями та юридичними механізмами державного 
управління, що мають бути закладеними у відповідних нормах права.

Що ж являють собою централізація і децентралізація і які їх основні ознаки 
виділяються в літературі. Професор Ю. О. Тихомиров у статті «Централізація і 
децентралізація: динаміка співвідношення»3 виділив такі характерні риси цен-
тралізації: а) забезпечення цілісності державної системи і її елементів; б) кон-
центрація повноважень при прийнятті рішень на верхніх рівнях влади; в) кон-
центрація фінансових, матеріальних та інших ресурсів; г) ієрархічність зв’язків 
і дій складових частин системи; д) відповідні структури і інститути влади; 
е) готовність кадрів діяти в жорстких режимах. На застосування централізації, 
зазначається в статті, впливає сукупність факторів – техніко-економічні осо-
бливості галузей і комплексів, загострення ситуації в країні, відсутність узго-
джених дій інститутів влади, встановлення нового політико-конституційного 
курсу. При централізації, зауважує автор, досягається відповідна ефективність, 
пов’язана зі швидкістю рішення і узгодженістю дій, жорсткою виконавчою 
дисципліною. До ознак децентралізації він відносить: а) наближення публіч-
них органів до об’єктів управління, населення; б) забезпеченість переважно 
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власними ресурсами; в) виборність влади і доступність до неї участі громад-
ськості і контроль її; г) гарантована самостійність рішень і дій; д) специфіка 
структури інститутів (виборність, сесії, з’їзди, референдуми та ін.). При цьо-
му, як і розробники Концепції адміністративної реформи, привертає особливу 
увагу до значної ролі правового забезпечення, де б у статутних і тематичних 
правових актах регулювалися питання децентралізації.

Аналіз наведених характерних ознак централізації та децентралізації та 
виокремлюваних в інших дослідженнях дає підстави для того, щоб при визна-
ченні принципів моделі державного управління та її запровадженні керувати-
ся чітким уявленням існуючих і передбачуваних чинників на обраному шляху 
пропонованих змін і бути готовим до гнучких рішень при їх запровадженні, 
оскільки принцип децентралізації в державному управлінні, як засвідчує прак-
тика, існує з елементами централізму як і навпаки – централізм з елементами 
децентралізації.

Так, у Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої 
влади, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 груд-
ня 2017 р. № 1013-р, зазначається, що залежно від змісту конкретної функції 
функція з реалізації державної політики може бути передана іншим суб’єктам, 
зокрема місцевим органам виконавчої влади або органам місцевого самовряду-
вання у рамках децентралізації окремих повноважень.

У літературі існують різні підходи до визначення централізації та децен-
тралізації. 

В енциклопедичних виданнях централізація подається як: зосередження 
функцій соціального і державного управління в центральних владних структу-
рах (органах, установах тощо)4. Характеризується переважно так званими вер-
тикальними зв’язками, за яких верхні рівні влади наділені широкими повно-
важеннями у прийнятті рішень, а їхні директиви (накази, постанови, рішення 
та ін.) є обов’язковими для нижчих рівнів. При централізації побудова системи 
управління та організація її функціонування ґрунтується на безперервному 
постійно діючому і доволі стійкому зв’язку підпорядкованості (субординації) 
кожної ланки управлінської системи єдиному центральному органові управ-
ління – концентрації більшості функцій соціального і державного управління, 
відповідних прав та повноважень у центральних владних структурах (органах, 
установах тощо). Здійснення централізації на демократичних принципах пе-
редбачає: органічне поєднання централізації з децентралізацією і демократи-
зацією; концентрацію в єдиному центрі лише найсуттєвіших функцій керів-
ництва і управління без обмеження прав і функцій низових ланок у системі 
соціального управління; врахування традицій конкретного суспільства і зна-
ходження ступеня оптимального поєднання централізації та децентралізації.

При централізації держава здійснює усі функції управління через систему 
центральних органів виконавчої влади та їх структурні підрозділи на місцях. 
Важливі рішення приймаються центральними органами, а місцеві органи дер-
жавної влади лише є виконавцями цих рішень. У літературі поряд із принци-
пом централізації іноді ведуть мову про принцип концентрації, який передба-
чає зосередження усіх владних повноважень у одного органу. При цьому інші 
управлінські структури не можуть самостійно без його дозволу приймати ніякі 
рішення. Переважно він використовується для організації управління в одній 
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галузі для здійснення конкретної управлінської функції або у виключних ви-
падках. Обмеження дії цього принципу автори вбачають багатьма причинами, 
але насамперед виділяють складність сучасного публічного управління5.

Децентралізація розглядається як спосіб, принцип, метод державного 
управління, за яким здійснення окремих функцій і прийняття рішень віднесено 
до компетенції територіальних органів ієрархічної системи органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування. Він не впливає на порядок при-
йняття рішень і структуру повноважень, а йдеться лише про розподіл функцій 
та повноважень у системі органів.

Щодо децентралізації, то вона розглядається як явище, характерне для сфе-
ри державного управління, зумовлене об’єктивними і суб’єктивними фактора-
ми, певна протилежна сторона централізації, своєрідний засіб відображення 
централізації.

Автори монографічної роботи «Децентралізація публічної адміністрації: 
досвід європейських країн та перспективи України»6 зазначають, що поняття 
децентралізації (як, зокрема, ми вважаємо і централізації) є складним понят-
тям, яке можна розкривати через його вплив на: адміністративно-територіаль-
ний устрій держави, на систему органів публічної адміністрації, розподіл між 
ними функцій, повноважень та фінансових ресурсів. 

При децентралізації в системі державного управління відбувається розмеж-
ування завдань і функцій, за якого більшість із них передається з вищого рівня 
центральних органів влади на рівень нижчих органів управлінської вертикалі 
і які стають власними завданнями та повноваженнями органів нижчого рів-
ня. Покладання адміністративної діяльності на місцеві або інші уповноважені 
державою суб’єкти сприяє розвитку демократії, адже відбувається розширення 
впливу територіальних громад, соціальних груп і громадськості в цілому на 
справи публічного значення. Демократична держава прагне залучити громад-
ськість до здійснення публічних функцій управління з метою оптимального 
задоволення різнобічних потреб людини.

Специфічними формами децентралізації є деконцентрація і делегування. 
При деконцентрації відбувається розподіл функцій у середині відповідного ор-
гану, організації, структурі. Таке розосередження функцій не впливає на поря-
док прийняття рішень і структуру повноважень. Передаючи частину своїх по-
вноважень своїм підпорядкованим структурам, владний орган (керівник) несе 
повну відповідальність за їх виконання. Деконцентрація у середині відповід-
ного органу, організації веде до децентралізації, за якої структури отримають 
певну автономність.

Делегування повноважень як форма децентралізації полягає у «наділенні 
тимчасовими повноваженнями конкретних суб’єктів щодо прийняття рішень із 
чітко визначених питань у справах, що належать до компетенції уповноважую-
чого органу. Делегування повноважень є конкретизованою системою виконан-
ня повноважень та, відповідно, реалізації публічних функцій на чітко окрес-
лений термін і з вказівкою на конкретного виконавця відповідного завдання»7.

Суб’єкт, якому делеговані повноваження, здійснює їх від імені уповнова-
женого органу, який їх делегував, при цьому делегування передбачає передачу 
повноважень від однієї особи (департаменту, відомства) до іншої. При делегу-
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ванні повноважень уповноважуючий суб’єкт може безпосередньо відкликати 
або перерозподілити повноваження.

Принципи централізації і децентралізації є одними з основних принципів 
організації і здійснення державного управління. Централізація передбачає, що 
система державного управління будується за ієрархічним принципом: де ви-
щому органу в управлінській вертикалі підпорядковані органи нижчого рівня. 
Органи вищого рівня мають право розглядати і вирішувати всі питання в ме-
жах своєї компетенції, давати розпорядження нижчим органам управлінської 
вертикалі, здійснювати контроль за виконанням рішень, переносити вирішення 
питання на вищий рівень.

Децентралізація передбачає передачу частини функцій з вищого рівня 
управлінської вертикалі на місцевий рівень, де органи мають право прийма-
ти рішення з питань своєї компетенції. Повноваження таких органів є чітко 
визначеними, вони діють від свого імені і несуть відповідальність за свої дії. 
Контроль вищих органів здійснюється за способами і законністю здійснення 
органами своєї діяльності. На основі децентралізації діють окремі функціо-
нальні органи в системі органів державного управління та органи місцевого 
самоврядування.

Принципи централізації та децентралізації є взаємодоповнюючими, оскіль-
ки чітка централізація управління в одних сферах супроводжується децентра-
лізацією в інших. Так, наші реалії засвідчують децентралізацію управління на 
територіальному та місцевому рівнях і регулювання цього процесу відповід-
ними правовими актами. У літературі зазначається, що централізація і децен-
тралізація державно-управлінської діяльності завжди співвіднесені, органічно 
взаємопов’язані та перебувають у діалектичній суперечній єдності. Реальне 
здійснення державного управління постає як переплетіння та взаємодія двох 
факторів – централізації та децентралізації. Діалектичний зв’язок між центра-
лізацією і децентралізацією, їх взаємопереходи за певних обставин приводять 
до того, що поняття централізації і децентралізації в різних контекстах, в різних 
випадках набувають неоднозначного характеру. Існують різні рівні та аспекти 
співвідношення централізації і децентралізації у сфері державного управління. 
Автори слушно зауважують необхідність того, щоб конкретизація цього спів-
відношення в управлінні здійснювалася крізь призму дієвого підходу, а сис-
темостворююче значення співвідношення централізації і децентралізації вва-
жають важливим принципом державного управління, відповідно до якого має 
будуватися і функціонувати система державного управління8.

Особливим напрямом є пошук оптимального співвідношення централіза-
ції та децентралізації в системі державного управління, за органами місцевого 
самоврядування, територіальними об’єднаннями громадян. Для коригування 
співвідношення централізації і децентралізації використовуються різні правові 
засоби. Це і прийняття законів, положень, розробка планів, стратегій. Такими, 
зокрема, є концепція реформування місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади в Україні (розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 01 квітня 2014 р.), Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» (ухвалена 
Указом Президента України 12 січня 2015 р.), Концепція оптимізації системи 
центральних органів виконавчої влади (схвалена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013-р).
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Перспективи оптимального співвідношення принципів централізації і де-

централізації і далі визначатимуться станом розвитку суспільства і держави та 
впливом зовнішніх чинників, при цьому зміст, обсяг і форми вираження цен-
тралізації і децентралізації змінюватимуться.

Співвідношення принципів централізації і децентралізації в державному 
управлінні є складною проблемою, пізнання якої вимагає теоретичної і прак-
тичної орієнтованості та чіткості і спрямованості на потреби сучасного розвит-
ку держави і суспільства.

1. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи Укра-
їни / О. М. Бориславська, І. Б. Заваруха, А. М. Школик та ін.; Центр політико-правових 
реформ. Київ: Москаленко О. М., 2012. С. 12. 2. Державне управління в Україні: центра-
лізація і децентралізація: монографія / кол. авторів; відп. ред. Н. Р. Нижник. Київ: НАДУ 
при Президентові України, 1997. 444 с. 3. Тихомиров Ю. А. Централизация и децентра-
лизация: динамика соотношений // Журнал российского права. 2007. № 2. С. 99–105. 
4. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Київ: Укр. 
енцикл. ім. М. П. Бажана, 2004. Т. 6: Т–Я. С. 350. 5. Административное право зарубеж-
ных стран: учебник / под ред. А. Н. Козырина и М. А. Штатиной. Москва: Спарк, 2003. 
С. 34. 6. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи 
України / О. М. Бориславська, І. Б. Заваруха, А. М. Школик та ін.; Центр політико-пра-
вових реформ. Київ: Москаленко О. М., 2012. С. 12. 7. Там само. С. 16. 8. Державне 
управління: теорія і практика / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. Київ: Юрінком Інтер, 1998. 
С. 151–158.

Andriyko O. F. Centralization and decentralization of the public administration: the 
correlation between them 

The reform of the national model of the public administration system in Ukraine takes 
place in a context of restructuring of the entire governance mechanism in the state and a 
new stage of the development of our society. Decentralization is one of the priorities of state 
policy in the field of the public administration activity. Among the problems that follow this 
process, the topic of the correlation between centralization and decentralization in the public 
administration system is important. Its importance in current conditions of structural and 
functional reorganization of the mechanisms of public administration makes reference to the 
conditions of development of the theoretical principles of the centralization and decentralization 
in the public administration and the legal support of their practical implementation.

The centralization of public administration is seen as the construction of a  system of bodies 
according to the hierarchical principle and the power of higher bodies in the hierarchical 
system to consider and make decisions on all matters within their competence and within the 
competence of the lower bodies.

The most functions and powers are transferred from the level of central bodies to the lower 
level during the process of the decentralization. A significant part of their implementation is 
passed to the local executive bodies or local self-government bodies.

The principles of centralization and decentralization can take place at the different levels 
and can be considered in different aspects so they can have different meaning in different 
contexts. However, their implementation has its limits, because the opposition of these principles 
is relative, and their balanced combination provides a balance in the public administration.

The correlation between the principles of centralization and decentralization in the public 
administration is a complex problem, the research on which requires theoretical and practical 
orientation and sensitivity as well as focus on the needs of current development of the state 
and society.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОЛІВ МІСЦЕВИХ  
ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ  

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

У статті висвітлюються переваги і ризики правового статусу голів місцевих дер-
жавних адміністрацій як державних службовців та як політиків. У зв’язку зі змінами, 
внесеними 9 листопада 2017 р. до Закону України «Про державну службу», ця пробле-
матика знову набула актуальності. Питання розглядається у контексті реформи де-
централізації влади в Україні.

Ключові слова: голова місцевої державної адміністрації, державний службовець, 
політик, децентралізація, префект.

Дерец В., Тимощук В. Особенности правового статуса председателей местных 
государственных администраций в контексте реформы децентрализации власти в 
Украине 

В статье освещаются преимущества и риски правового статуса глав местных 
государственных администраций как государственных служащих и как политиков. В 
связи с изменениями, внесенными 9 ноября 2017 г. в Закон Украины «О государственной 
службе», эта проблематика снова стала актуальной. Вопрос рассматривается в кон-
тексте реформы децентрализации власти в Украине.

Ключевые слова: глава местной государственной администрации, государствен-
ный служащий, политик, децентрализация, префект.

Derets V., Tуmoshchuk V. Features of the legal status of heads of local state 
administrations in the context of power decentralization in Ukraine

The article highlights the advantages and risks of legal status of heads of local state 
administrations as civil servants and as politicians. In connection with the changes made on 
November 9, 2017 to the Law of Ukraine «On Civil Service», this problem has become relevant 
again. The issue is being considered in the context of current process of power decentralization 
in Ukraine.

Key words: head of local state administration, civil servant, politician, decentralization, 
prefect.

Відповідно до частини першої ст. 118 Конституції України1 виконавчу 
владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві 
державні адміністрації (далі – МДА). МДА є місцевими органами виконавчої 
влади, які в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу владу на тери-
торії відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізують 
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повноваження, делеговані їм відповідними радами. МДА очолюють голови, які 
призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за по-
данням Уряду (частина четверта ст. 118 Конституції).

Для науки адміністративного права не є новими дискусії з таких питань: 
який правовий статус (державних службовців чи політиків) повинні мати голо-
ви МДА; чи може правовий статус голів МДА визначатися законом, чи він ви-
значений виключно Конституцією; як відіб’ється відповідний правовий статус 
на організації та діяльності МДА і публічної влади в Україні в цілому. Свого 
часу ці питання активно обговорювалися науковцями. До них зверталися, зо-
крема, Н. О. Армаш, В. І. Мельничук, О. Ю. Янчук, авторські колективи під 
керівництвом Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук та ін.

Зазначена проблематика знову набула актуальності у зв’язку із прийнят-
тям 9 листопада 2017 р. Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо окремих питань проходження державної служби»2, відповідно до 
якого посади голів МДА були включені до переліку посад, на які не поширю-
ється дія Закону України «Про державну службу». Це спонукає повернутися до 
дослідження переваг та ризиків двох моделей функціонування інституту голів 
МДА – державно-службового (професійного) чи партійно-політичного типів. 
Зазначені питання прямо пов’язані з реформою децентралізації влади в Укра-
їні. Тому метою статті є дослідження належності посад голів МДА до посад 
державної служби чи політичних посад, зокрема в контексті реформи децен-
тралізації влади в Україні.

Ще в Концепції адміністративної реформи в Україні 1998 р. уперше була за-
фіксована пропозиція про існування в органах виконавчої влади не лише посад 
державної служби, а й політичних посад. Політичні посади характеризуються 
такими ознаками: призначення на них відбувається за рішенням партійно-полі-
тичної більшості у парламенті або в інший похідний від політичного процесу 
спосіб, як правило, з прив’язкою до строку повноважень парламенту або гла-
ви держави; призначення на політичні посади здійснюється з метою реалізації 
певної політичної програми; відсутні формальні вимоги до наявності в особи 
відповідної освіти та досвіду роботи; є можливість дострокового припинення 
повноважень особи, що займає політичну посаду, з політичних підстав, тобто 
без правового обґрунтування.

Конституція України містить норми, які дають змогу обрати для голів МДА 
і правовий статус політиків, і правовий статус державних службовців. Зокрема, 
про політичний характер свідчить право обласних і районних рад висловлюва-
ти недовіру голові МДА (частини дев’ята і десята ст. 118 Конституції). Свого 
часу це призводило до того, що на практиці потрібно було прогнозувати ймо-
вірні конфлікти між керівниками МДА та органу місцевого самоврядування, 
щоб запобігти збільшенню кількості випадків, коли обласна чи районна рада 
вимагає відставки голови МДА. Крім цього, призначення голів МДА двома 
політичними суб’єктами (главою держави за поданням Уряду) призводило до 
того, що ці посади, по-суті, включалися в «політичний розподіл» для перемож-
ців парламентських виборів.

Тривалий час на політичну природу посади голови МДА вказувала консти-
туційна прив’язка строку їх повноважень до строку повноважень глави держа-
ви. Пізніше ця норма була скасована.
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Проте правовий статус голів МДА як політичний чи державно-службовий 
чітко визначений не був, зберігалося поєднання і політичних, і державно-служ-
бових ознак. Спосіб відбору на ці посади законодавчо не регулювався.

Як визначено частиною другою ст. 19 Конституції України, органи дер-
жавної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
Отже, для призначення на посади та звільнення з посад голів МДА має бути 
законодавчо визначений відповідний спосіб відбору кандидатів та підстави для 
звільнення з цих посад з урахуванням інтересів держави, необхідності забезпе-
чення ефективності посади голови МДА.

Такий спосіб був закріплений у Законі України «Про державну службу» від 
10 грудня 2015 р.3 шляхом віднесення посад голів МДА до вищого корпусу дер-
жавної служби (категорія «А»). Відбір кандидатур на ці посади було покладено 
на новий колегіальний орган – Комісію з питань вищого корпусу державної 
служби. Принагідно зазначимо, що до її складу входять представники Прези-
дента та Уряду, що дає змогу враховувати політичну позицію і Президента, 
і Уряду. Конкурсний відбір на посади голів МДА мав позитивні результати. 
Наприклад, на вакантні посади завжди претендували кілька кандидатів, а отже, 
для призначення пропонували кандидатуру особи, яка показала найвищі ре-
зультати. І навіть у випадку, коли за результатами конкурсу комісія не пропо-
нувала жодної кандидатури, якщо претенденти не продемонстрували необхідні 
знання та навички, то і такий результат конкурсної процедури можна вважати 
прийнятним, адже відбір не допустив призначення на посаду особи, яка ще не 
готова до відповідної роботи.

Порядок відбору і призначення на посади голів МДА був професійним, від-
критим і прозорим. Кожен громадянин України, який відповідав встановленим 
зазначеним Законом вимогам, мав можливість узяти участь у конкурсі на за-
йняття вакантної посади голови МДА. Це сприяло призначенню на посади кан-
дидатів з кращою освітою, досвідом роботи, а отже, забезпечувало передумови 
для діяльності на посаді голови МДА більш професійної людини.

Проте нещодавно в правовому статусі голів МДА відбулися суттєві зміни. 
Як зазначено вище, Законом України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо окремих питань проходження державної служби» посади голів 
МДА були включені до переліку посад, на які не поширюється дія Закону Укра-
їни «Про державну службу». Відповідно, голови МДА вже не є державними 
службовцями, скасований конкурсний порядок їх призначення і зняті обмежен-
ня щодо їх партійно-політичної діяльності. Тобто змінилася головна характе-
ристика правового статусу голів МДА – належність до державних службовців.

Зі змінами до Закону «Про державну службу» порядок відбору кандидатів 
на посади голів МДА став закритим для суспільства. Відмовившись від кон-
курсного відбору на посади голів МДА, законодавець не лише звузив можли-
вості громадян повноцінно реалізувати своє право на участь в управлінні дер-
жавними справами, а й повернув кулуарний відбір голів, який базуватиметься 
на особистій відданості Уряду та главі держави, партійних квотах.

Досвід певних історичних періодів вітчизняного державного управління 
свідчить, що за нехтування прозорим відбором кандидатів на посади голів 
МДА не виключається виникнення конфліктів у відносинах від главою держа-
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ви і Прем’єр-міністром при вирішенні питання призначення, якщо вони є пред-
ставниками різних політичних сил. Адже в умовах відсутності досконалого 
законодавчого регулювання порядку призначення голів МДА кожен з них може 
наполягати на своїй першочерговій ролі у цій процедурі, підпорядкованості го-
лів МДА чи то Президенту, чи то Уряду. Наприклад, така практика мала місце у 
2006–2007 рр., що вкрай деструктивно позначалося на вирішенні питання про 
призначення.

На користь відмови від визначеної Законом України «Про державну служ-
бу» конкурсної процедури призначення голів МДА наводиться аргумент щодо 
її невідповідності Конституції України. Головне науково-експертне управління 
Апарату Верховної Ради вважає, що конкурсна процедура призначення голів 
МДА не узгоджується із приписами Конституції. Адже відповідно до ст. 118 
Конституції голови МДА призначаються на посаду і звільняються з посади 
Президентом України за поданням Кабінету Міністрів. Голови МДА при здійс-
ненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом 
Міністрів, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. 
Тому відмову від конкурсного відбору кандидатів на згадані посади Головне 
науково-експертне управління вважає обґрунтованою4.

На нашу думку, конкурсний відбір на посади голів МДА не порушував норм 
Конституції України. Законодавче регулювання порядку відбору кандидатур на 
посади голів МДА, які в подальшому подаються Урядом на розгляд Президен-
ту, було відсутнє. Закон України «Про державну службу» 2015 р. врегулював 
цю процедуру, запровадивши конкурсний відбір. Саме у такий спосіб було 
забезпечено виконання вимог вже згаданої частини другої ст. 19 Конституції. 
Призначення і звільнення переможців конкурсів здійснювалося Президентом 
України за поданням Кабінету Міністрів України, як це і визначено Конститу-
цією України.

Наступними наслідками змін у правовому статусі голів МДА є загроза про-
фесійності та стабільності функціонування МДА, а також її політизація. Оскіль-
ки голови МДА втрачають захищеність законом щодо призначення на 5 років, 
яка існує для державних службовців категорії «А» (що у вітчизняних умовах є 
доволі тривалим терміном), виникає ризик повернення практики частої зміни 
голів МДА і, відповідно, керівників структурних підрозділів МДА, наприклад, 
при зміні Уряду та/або Президента. Саме захищеність державних службовців 
від впливу змін політичного керівництва вважається одним із критеріїв, що ро-
бить державну службу стабільною. Це може призвести до депрофесіоналізації 
державної служби на місцевому рівні, що, в свою чергу, негативно позначиться 
і на роботі органів місцевого самоврядування.

Оскільки голови МДА вже не будуть державними службовцями, на них не 
поширюватиметься вимога Закону України «Про державну службу» про по-
літичну неупередженість – недопущення впливу політичних поглядів на дії 
та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого 
ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під 
час виконання посадових обов’язків (п. 8 ст. 4 Закону України «Про державну 
службу»).

Ще до прийняття Закону України «Про державну службу» 2015 р. дослідни-
ки констатували, що до основних проблем розвитку місцевих органів виконав-
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чої влади загальної компетенції, зокрема, належать недостатнє забезпечення 
МДА функції представництва держави. Відповідальність МДА за вирішення 
соціально-економічних і гуманітарних питань розвитку території в багатьох 
випадках позбавляє їх можливості займати неупереджену державницьку по-
зицію, об’єктивно інформувати державні органи вищого рівня про стан справ 
на місцях. Крім того, керівники держадміністрацій призначаються переважно 
із представників місцевих еліт, тому в центральних органах державної влади 
вони згодом лобіюють передусім місцеві інтереси. Однією із проблем розвитку 
місцевих органів виконавчої влади загальної компетенції також є складність 
стабільного представництва держави головами держадміністрацій унаслідок 
політизації цих посад. Фактично призначення здійснюється під впливом пере-
важно політичних чинників5. На нашу думку, відмова від державно-службово-
го статусу голів МДА ускладнить неупереджене представлення головами МДА 
саме державницької позиції, а не позиції відповідної політичної сили (партії).

Нове законодавче регулювання містить ще один ризик. Голова МДА вже 
не буде керівником державної служби. В апараті МДА та її структурних під-
розділах керівником державної служби буде керівник апарату (крім структур-
них підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права, що є окремою 
проблемою, вартою дослідження). Важко не погодитися з позицією Головного 
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, що наді-
лення керівника апарату МДА повноваженнями керівника державної служби 
фактично наділяє його повноваженнями по формуванню складу МДА, що не 
зовсім узгоджується з приписом ст. 118 Конституції України, відповідно до яко-
го склад МДА формують голови МДА6.

Оскільки голови МДА фактично представлятимуть не державу, а певну по-
літичну силу, не виключені їх конфлікти з органами місцевого самоврядування 
в областях і районах, якщо вони належать до різних політичних сил. Це може 
призвести до того, що зменшаться шанси на правове усунення прогалини в 
державному механізмі – в Україні досі немає державного нагляду за законністю 
актів органів місцевого самоврядування (тобто механізму реалізації частини 
другої ст. 144 Конституції). Якщо при аполітичному керівникові МДА (аналогу 
французької моделі префекта) дискусію про необхідність запровадження тако-
го нагляду ще можна було довести до позитивного результату, то тепер на нього 
з боку партійно-політичних голів МДА місцеве самоврядування навряд чи по-
годиться. Якщо такий нагляд все ж буде впроваджено, то можна прогнозувати 
збільшення конфліктів на місцевому рівні між МДА і місцевим самоврядуван-
ням. Не виключено, що голови МДА, маючи правовий статус політиків, будуть 
більш схильні до зловживань своїми повноваженнями щодо нагляду за актами 
органів місцевого самоврядування, ніж коли такі функції виконуються ними як 
державними службовцями.

Не зважаючи на те, що голови МДА реалізують на території району чи об-
ласті політику Уряду, виконують законодавство, орієнтуючись на відповідні 
політичні настанови, практика правозастосування доводить, що більш доціль-
но було б залишити за ними статус державних службовців. На це вказують 
і повноваження голів МДА, що закріплені в Конституції України та в ст. 39 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»7, а також ті завдання, що 
поставлені перед МДА зазначеним Законом: забезпечення виконання Консти-
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туції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
інших органів виконавчої влади вищого рівня; законності і правопорядку, до-
держання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних про-
грам соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони до-
вкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних 
меншин – також програм їх національно-культурного розвитку; підготовки та 
виконання відповідних бюджетів; звіту про виконання відповідних бюджетів 
та програм; взаємодії з органами місцевого самоврядування; реалізації інших 
наданих державою, в також делегованих відповідними радами повноважень. 
МДА є органом виконавчої влади, що реалізує державну політику, тому керів-
ник МДА повинен мати статус державного службовця, а не політика.

Отже, у питанні статусу голів МДА Україна повернулася до вибору між 
французькою та польською моделями представників держави в регіонах і ра-
йонах. Досвід Франції свідчить, що французька модель «префекторального 
типу», коли функції представників держави виконують професійні службовці, 
є значно ефективнішою. За таких умов місцеве самоврядування має усі мож-
ливості для «безконфліктного» розвитку, а інтереси держави будуть захищені 
завдяки належному державному нагляду за актами органів місцевого само-
врядування. Натомість у польській моделі політичних представників Уряду у 
воєводствах конфлікти з регіональним і місцевим самоврядуванням є доволі 
звичним явищем.

Позбавлення голів МДА статусу державних службовців, на нашу думку, 
може негативно позначитися на процесах децентралізації влади, що відбува-
ються в Україні. Варто врахувати європейський досвід, розбудовувати в Україні 
найбільш ефективну модель влади та повернутися до законодавчого закріплен-
ня за головами МДА статусу державних службовців.
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Derets V., Tуmoshchuk V. Features of the legal status of heads of local state 
administrations in the context of power decentralization in Ukraine

In accordance with Article 118 of the Constitution of Ukraine, executive power in oblasts 
and districts, cities of Kyiv and Sevastopol is carried out by local state administrations 
(hereinafter – LSA). LSA are local executive authorities that, within the scope of their authority, 
exercise executive power in a territory of respective administrative-territorial unit, and also 
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exercise powers delegated to them by respective councils. LSA are chaired by the heads that 
are appointed and dismissed by the President of Ukraine on the Government’s submission (part 
four of Article 118 of the Constitution).

For the study of administrative law there is no new discussion on the following issues: 
which legal status (civil servants or politicians) should have LSA chairmen; whether the legal 
status of LSA heads have to be determined by law, or only by the Constitution; how will the 
respective legal status affect the organization and activities of LSA and public authorities in 
Ukraine as a whole.

Mentioned problematic issues have become relevant again because of the adoption of the 
Law of Ukraine «On Amendments to Certain Laws of Ukraine Regarding Certain Issues of 
Civil Service» on November 9, 2017. According to this Law the positions of LSA heads were 
included to the list of positions that are not covered by the Law of Ukraine «On Civil Service».

The Ukrainian Constitution contains the rules that stipulate both the legal status of 
politician and the legal status of civil servant for the LSA heads. Neither the political status of 
LSA heads nor their civil service status were clearly defined. The combination of political and 
civil service statuses’ characteristics remained. The selection method on these positions was 
not regulated as well.

Such a method was enshrined in the Law of Ukraine «On Civil Service» of December 10, 
2015, by assigning the heads of LSA to the higher civil service (category «A»). Competitive 
selection for the LSA heads had positive results.

Recently, however, significant changes have taken place in the legal status of LSA 
heads. The heads of the LSA are no longer civil servants, the competitive procedure for their 
appointment has been canceled and restrictions on their party and political activities have 
been lifted. That is, the main characteristic of the legal status of heads of LSA – belonging to 
civil servants has changed.

The experience of certain historical periods of the national governance shows that 
neglecting a transparent selection of candidates for the posts of LSA heads leads to conflicts in 
relations between the President and the Prime Minister on resolving the issues of appointments 
if they are representatives of various political forces.

Another consequence of changes in the legal status of LSA heads is the threat of 
professionalism and stability of LSA functioning, as well as its politicization, which will 
negatively affect the work of local self-government authorities.

The new legislative regulation bears another risk. The LSA heads will no longer be heads 
of civil service. In the apparatus of LSA and its structural subdivisions, the head of civil service 
will be the head of the apparatus (except for the structural units with the status of public 
legal entities, which is a separate problem to research). Empowering the head of the LSA’s 
apparatus with the authority of the head of civil service actually gives him the authority to form 
the LSA, which is not entirely consistent with the provision of Article 118 of the Constitution of 
Ukraine, according to which the membership of the LSA is formed by the heads of LSA.

Since the LSA heads actually represent not a state, but a certain political force, their 
conflicts with local governments in the regions and districts are not excluded if they belong to 
different political forces. This may lead to a reduction in the chances of eliminating the gap 
in the state mechanism – Ukraine still has no state supervision over the legality of local self-
government’s acts.

In our opinion, the elimination of the LSA heads of the civil service status may have a 
negative impact on the processes of decentralization of power in Ukraine. It is worth to take 
into account the European experience, to develop the most effective model of power in Ukraine 
and return to the legal status of civil servant to the LSA heads.

Key words: head of local state administration, civil servant, politician, decentralization, 
prefect.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ТА ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ: 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

У статті розглядаються деякі проблеми антикорупційного законодавства Укра-
їни в процесі його застосування в діяльності антикорупційних органів. Зокрема, ана-
лізується співвідношення положень антикорупційного та податкового законодавства 
України. Обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень анти-
корупційного законодавства України.

Ключові слова: антикорупційне законодавство, податкове законодавство, Націо-
нальне агентство з питань запобігання корупції, оподаткування доходів.

Исаева Н. К. Соотношение налогового законодательства Украины и законода-
тельства, регулирующего борьбу с коррупцией: некоторые проблемы и пути их ре-
шения

В статье рассматриваются некоторые проблемы антикоррупционного законо-
дательства Украины в процессе его применения в деятельности антикоррупционных 
органов. В частности, анализируется соотношение антикоррупционного и налогового 
законодательства Украины. Обосновываются предложения по совершенствованию со-
ответствующих положений антикоррупционного законодательства Украины.

Ключевые слова: антикоррупционное законодательство, налоговое законодатель-
ство, Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции, налогообло-
жение доходов.

Isaieva N. K. The correlation between tax legislation and anti-corruption legislation 
in Ukraine: Some problems and solutions

The article deals with the problems of anti-corruption legislation of Ukraine in the process 
of its application in the work of anti-corruption bodies. In particular, relevant provisions of the 
anticorruption and tax legislation of Ukraine, are analyzed.

The proposals on improving the relevant provisions of Ukraine’s anticorruption legislation 
are substantiated.

Key words: anti-corruption legislation, tax legislation, the National Agency on Corruption 
Prevention, taxation.

Ефективність законодавства держави значною мірою залежить від його чіт-
кості, досконалості, відповідності вимогам часу.

Проблема ефективності законодавства має комплексний багатофакторний 
характер. Її вирішення залежить від загального політико-правового рівня су-
спільства, стану функціонування державних інститутів, політичної культури 
службовців та населення. Поряд з цим важливе значення має глибина теоре-
тичного осмислення зазначеної проблеми, що дає змогу конструювати конкрет-
ні напрями, шляхи й методи удосконалення законотворчої, правозастосовної 
діяльності держави і посадових осіб1.

Можна цілком погодитися з думкою В. Б. Авер’янова, який зазначив, що 
ефективність законодавства тим значніша, чим більше воно відповідає соці-
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альним потребам, що склались у практиці державного управління. Оскільки 
закон відіграє важливу роль у зміні соціальної структури і свідомості громадян, 
потрібно старанно зважувати можливі наслідки зміни нормативного режиму2.

Розвиток держави, особливо в період, складний як у політичній, так і еко-
номічній сферах відносин, завжди пов’язаний з необхідністю розвитку та ре-
формування її податкової системи та законодавства, що її регулює. Податки 
є однією з ознак держави, забезпечують фінансово її існування та розвиток. 
Економічні, політичні, соціальні пріоритети держави віддзеркалюються й вті-
люються в її податковій політиці, а законодавство, що її регулює, є важливим 
інструментом реалізації цієї політики, від досконалості якого значною мірою 
залежить її успіх.

Розв’язати проблему належної правової регламентації податкової системи 
України та забезпечити ефективність законодавства – завдання дуже складне. 
Як справедливо зазначає М. П. Кучерявенко, відразу ухвалити досконалий зако-
нодавчий акт практично неможливо. Одним із найважливіших чинників дієво-
сті правового регулювання є активність і певною мірою здатність законодавця 
сформувати чинне законодавство на основі наукових висновків, узагальнення 
правозастосовної практики, здатність відійти від демагогії3. 

Сьогодні одним з пріоритетів держави є боротьба з корупцією, і тому поряд 
з динамічним розвитком податкового законодавства також динамічно розвива-
ється законодавство, що регулює боротьбу з корупцією. Причому розвиток ан-
тикорупційного законодавства дуже тісно пов’язаний з податковим законодав-
ством, оскільки податкове законодавство регулює визначення і склад джерел 
доходів платників податків – фізичних та юридичних осіб як об’єктів оподатку-
вання і контроль за повнотою сплати з цих доходів податків, а антикорупційне 
законодавство також регулює контроль антикорупційних органів за отриман-
ням доходів і майновим станом певних категорій осіб.

Зміст і особливість податкового контролю чітко визначена М. П. Куче-
рявенком, який зазначає, що, акцентуючи увагу на контролі за дотриманням 
податкового законодавства, відповідній поведінці зобов’язаних осіб, зміст по-
даткового контролю, пов’язаний переважно з аналізом руху грошових коштів 
від платників до бюджетів, з формуванням доходів держави і територіальних 
громад коштами надходжень від податків і зборів. Однак пов’язувати податко-
вий контроль тільки з доходами не зовсім правильно. Справді, щодо владних 
суб’єктів він спрямований на контроль за формуванням їх доходів, тоді як щодо 
обов’язків осіб при його здійсненні важливо досліджувати категорії витрат. 
При цьому звернімо увагу на деяку подвійність у контролі за витратами плат-
ника податків. З одного боку, сам факт виконання обов’язку зі сплати податків 
і зборів (обов’язкових платежів) пов’язаний із витратами платників податків, 
що, у свою чергу, пов’язані з реалізацією податкового обов’язку. З другого 
боку, витрати можуть фігурувати як об’єкт податкового контролю і при визна-
ченні розміру податкового зобов’язання, нарахуванні податкової бази. Іноді 
при визначенні суми податку доцільніше зважати не безпосередньо на розміри 
доходу, отриманого платником (враховуючи, що частина його може бути прихо-
вана), і від якого визначають частину, що підлягає перерахуванню до бюджету, 
а на витрати платника податку протягом звітного періоду. В цьому разі розміри 
податкового зобов’язання визначають не за доходами, а за витратами4.
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Зміст контролю антикорупційних органів інший – він полягає у виявленні 

корупції; отриманні неправомірної вигоди та доходів внаслідок корупційних 
дій.

Особливості здійснення контролю антикорупційними органами тісно 
пов’язані з особливостями податкового контролю і щодо об’єктів контролю і 
щодо методів контролю. І в процесі здійснення виникають конкретні питання.

Так, Національне агентство з питань запобігання корупції відповідно до За-
кону України «Про запобігання корупції»5 здійснює заходи фінансового контр-
олю щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. Зокрема, до таких заходів належить повідомлення Національ-
ного агентства з питань запобігання корупції щодо суттєвої зміни у майновому 
стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу. Під час здійснення 
фінансового контролю виникають питання у застосуванні деяких норм ст. 52 
зазначеного Закону. Зокрема, що слід розуміти під визначенням «отриманий 
дохід» – дохід, який нарахований суб’єкта декларування та підлягає оподат-
куванню, чи дохід, який отриманий суб’єктом декларування після утримання 
податків, зборів із суми такого доходу?

Слід зазначити, що Податковий кодекс України визначає як перелік доходів 
платника податку – фізичної особи, які включаються до об’єкта оподаткування, 
так і перелік доходів, які не включаються до об’єкта оподаткування. При цьому 
для визначення суми податку з доходів фізичної особи враховується сума отри-
маного доходу, з якої вираховується відповідна сума податку. Також податковий 
облік і звітність передбачають подання податкової декларації. Відповідно до 
ст. 46 Податкового кодексу України податкова декларація, розрахунок, звіт – це 
документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, 
встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата 
податкового зобов’язання або відображаються обсяги операцій (операції) дохо-
дів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбаче-
но звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і 
збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) 
на користь платників податків – фізичних осіб, суми отриманого та/або спла-
ченого податку.

Таким чином, податкове законодавство вирішує це питання однозначно: 
йдеться про загальну суму отриманого доходу, з якої вираховується податок. 
Саме таким чином повинно вирішуватись питання щодо декларування доходів 
для антикорупційних органів. Стосовно цього доцільно деталізувати відповід-
ну норму ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції».

Стосовно декларування отриманих доходів також виникає питання щодо 
особливостей як самих доходів, так і встановлення форм декларацій антико-
рупційними органами.

Зокрема, це стосується того, чи встановлює Закон України «Про запобі-
гання корупції» обов’язок декларувати видатки у вигляді внеску на підтрим-
ку політичної партії в розділі 14 Форми декларації, яку складають і подають 
відповідні особи. Необхідно зазначити, що перелік відомостей, які підлягають 
декларуванню відповідно до ст. 46 зазначеного Закону, не містить прямої нор-
ми щодо декларування внесків на підтримку політичної партії. Такі внески 
включають грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики 
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(кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або не 
грошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, 
спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку полі-
тичної партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на 
пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або по-
дібних робіт, товарів і послуг на відповідному ринку), отримані політичною 
партією, її зареєстрованою в установленому порядку місцевою організацією, 
пов’язаною особою політичної партії чи її місцевою організацією кандидатом 
на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місце-
вих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду 
на відповідних виборах) або надані політичній партії, зареєстрованій в уста-
новленому порядку місцевій організації політичної партії, пов’язаній особі по-
літичної партії чи її місцевої організації, висунутому політичною партією чи 
її місцевою організацією кандидату на виборах народних депутатів України, 
виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або 
переказування до виборчого фонду на відповідних виборах).

Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, встановлена та затверджена Національним агент-
ством з питань запобігання корупції. Тому саме цей державний орган відпо-
відно до своїх повноважень визначає перелік розділів декларації та доходів, 
які включаються в кожний з її розділів. За необхідності Національне агентство 
з питань запобігання корупції може вносити зміни до встановленої форми де-
кларації або повністю її змінювати, оскільки це входить до його повноважень.

Враховуючи формальну визначеність правової норми та відсутність пря-
мої вказівки щодо декларування внесків на підтримку політичної партії, не-
можливо чітко визначити обов’язок декларування видатків у вигляді внесків 
на підтримку політичних партій. Тому, на нашу думку, таку норму необхідно 
закріпити у Законі України «Про запобігання корупції».

Також важливим питанням, яке виникає при застосуванні Закону України 
«Про запобігання корупції», є співвідношення антикорупційного та податко-
вого законодавства України щодо понять «подарунок», «додаткове благо», а 
також, що включається в поняття «неправомірна вигода». 

Поняття дарунку розглядається в контексті договору дарування через його 
особливості.

Договір дарування – це вид цивільно-правової угоди, за якою одна сторо-
на (дарувальник) передає безоплатно другій стороні (обдарованому) майно у 
власність. Договір дарування спрямований на безповоротне відчуження майна 
дарувальником і виникнення права власності (повного господарського відання, 
права оперативного управління) в обдарованого. Договір дарування завжди є 
безоплатним договором, тому дарувальник не може вимагати від особи, якій 
він дарує, зустрічних дій майнового характеру. Предметом договору дарування 
може бути будь-яке майно, яке не вилучене з товарообороту, і яке може стати 
власністю обдарованої особи6.

Необхідно зазначити, що Законом України «Про запобігання корупції» ви-
значено, що корупція – це використання особами, перелік яких визначається 
частиною першою ст. 3 зазначеного Закону, наданих їй службових повнова-
жень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної 
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вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої ви-
годи для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 
неправомірної вигоди, зазначеним особам або на їх вимогу іншим фізичним чи 
юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

При цьому зазначений Закон визначає поняття неправомірної вигоди. Зо-
крема, це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, немате-
ріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи грошового характеру, 
які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Тобто головною умовою для визначення неправомірної вигоди законом за-
кріплюється саме відсутність її одержання без установлених законом підстав.

Також Законом України «Про запобігання корупції» визначається поняття 
«подарунок». А саме: подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, 
пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або 
за ціною, нижчою мінімальної/ринкової.

Необхідно звернути увагу, що перелік матеріальних і нематеріальних благ у 
поняттях неправомірної вигоди та подарунку, закріплених зазначеним законом, 
є майже ідентичним. У поняття подарунок не включені лише будь-які інші ви-
годи матеріального та нематеріального характеру.

Водночас Податковий кодекс України чітко розмежовує поняття «додаткове 
благо», «безповоротна допомога» та «подарунок». 

Зокрема, підпунктом 164.2.17 ст. 164 Податкового кодексу України7 визна-
чається, що до загального місячного (річного) оподаткованого доходу включа-
ються: додаткові блага, до переліку яких входять також суми боргу, прощеного 
кредитором, та безповоротна фінансова допомога, отримана фізичною осо-
бою – платником податку з доходів фізичних осіб, а підпунктом 1.257 ст. 14 ви-
значає окремо поняття «фінансова допомога», яка може бути безповоротною.

Додаткові блага за ст. 164 Податкового кодексу України включають також: 
а) кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, 
що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо 
такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’яз-
ків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами 
(угодами), укладеними з таким платником податку; б) вартість використання 
житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належить 
роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або ком-
пенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумов-
лене трудовим договором (контрактом), колективним договором або законом; 
в) вартість майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку; 
г) суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат 
платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно з законом 
за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування; д) «прощеного» бор-
гу; е) вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), індивідуально 
призначеної для такого платника податку.

Тобто зазначений у ст. 164 Податкового кодексу України перелік доходів 
у вигляді додаткових благ включає правомірні, передбачені законом доходи, з 
різних джерел, які входять до об’єкта оподаткування та отримання яких пов’я-



228 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 29

зане або з умовами діяльності або з умовами трудових або цивільно-правових 
договорів, крім договорів дарування.

Дохід у вигляді дарунків визначається окремо підпунктом 164.2.10 в пере-
ліку доходів, що включаються до загальномісячного (річного) оподаткованого 
доходу платника податку з доходів фізичних осіб.

Крім того, Податковим кодексом України окремо визначається порядок опо-
даткування доходу, отриманого платником податку як дарунок коштів, майна, 
майнових чи немайнових прав.

З огляду на зазначене вважаємо необхідним деталізувати та узгодити відпо-
відні положення антикорупційного законодавства з податковим та цивільним 
законодавством України.
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Isaieva N. K. The correlation between tax legislation and anti-corruption legislation 
in Ukraine: Some problems and solutions

The article notes that today one of the priorities of the state is the fight against corruption. 
Therefore, along with the development of tax legislation, the legislation regulating the fight 
against corruption is also dynamically developing.

At the same time, the development of anti-corruption legislation is very closely related 
to tax legislation, since the tax legislation regulates both the definition and composition of 
income of taxpayers subject to taxation, and control over the completeness of payment of taxes 
from these incomes. In its turn, the anti-corruption legislation regulates the procedure for 
exercising control by the anti-corruption authorities as obtaining income as well as of the 
property status of a certain category of persons.

The peculiarities of exercising control by anti-corruption bodies are also closely related 
to the peculiarities of tax control. And in the process of its implementation, specific questions 
arise, some of which are discussed in the article.

The article deals with the problems of anti-corruption legislation of Ukraine in the process 
of its application in the work of anti-corruption bodies. In particular, the correlation between 
the concepts of «gift», «additional benefitr», the composition of incomes, which are included 
in the object of taxation in the relevant provisions of the anticorruption and tax legislation of 
Ukraine, are analyzed.

The author points out the difference between the above-mentioned provisions of the Law 
of Ukraine «On Preventing Corruption» and the Tax Code of Ukraine. Namely, the concept of 
unlawful benefit is considered, which includes cash, property, preferences, benefits, services, 
intangible assets, any other benefits of immaterial or monetary nature, which promise, offer, 
grant or receive without legitimate grounds as a basis to distinguish the concepts of «gift» and 
«additional benefit».

Some powers of the National Agency on Corruption Prevention to apply the anti-corruption 
legislation of Ukraine are considered.
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The proposals on improving the relevant provisions of Ukraine’s anticorruption legislation 

are substantiated.
Key words: anti-corruption legislation, tax legislation, the National Agency on Corruption 

Prevention, taxation.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Аналізується стан адміністративно-правового забезпечення діяльності органів пу-
блічної адміністрації в умовах децентралізації виконавчої влади. Акцентується увага на 
такій формі децентралізації виконавчої влади, як делегування повноважень і питаннях 
контролю з боку органів виконавчої влади за їх здійсненням органами місцевого само-
врядування. Звертається увага на форми реалізації контрольних повноважень органів 
виконавчої влади, зокрема, аналіз актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з 
питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади; наданої інфор-
мації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади; проведення пе-
ревірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад; порушення у 
встановленому порядку питання про відповідальність сільського, селищного, міського 
голови. Пропонується законодавчо визначити порядок делегування повноважень орга-
нів виконавчої влади органам місцевого самоврядування та удосконалити процедури 
контролю за їх здійсненням.

Ключові слова: органи публічної адміністрації, адміністративно-правове забезпе-
чення, децентралізація виконавчої влади, делегування повноважень, контроль.

Кисель Л. Е. Некоторые аспекты административно-правового обеспечения дея-
тельности органов публичной администрации в условиях децентрализации испо-
лнительной власти

Анализируется состояние административно-правового обеспечения деятельности 
органов публичной администрации в условиях децентрализации исполнительной влас-
ти. Акцентируется внимание на такой форме децентрализации исполнительной влас-
ти, как делегирование полномочий и вопросах контроля органов исполнительной власти 
за их исполнением органами местного самоуправления. Обращается внимание на фор-
мы реализации контрольных полномочий органов исполнительной власти, в частности 
анализ актов органов местного самоуправления, принятых по вопросам осуществления 
делегированных полномочий органов исполнительной власти; предоставленной инфор-
мации об исполнении делегированных полномочий органов исполнительной власти; про-
ведение проверок деятельности исполнительных органов сельских, поселковых, город-
ских советов; инициирование в установленном порядке вопроса об ответственности 
председателей сельских, поселковых. городских советов. Предлагается законодательно 
определить порядок делегирования полномочий органов исполнительной власти орга-
нам местного самоуправления и усовершенствовать процедуры контроля за их испо-
лнением.
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обеспечение, децентрализация исполнительной власти, делегирование полномочий, кон-
троль.

Kysil L. E. Some aspects of administrative and legal support for the activities of pub-
lic administration bodies in the context of decentralization of executive power

The article is devoted to the analysis of the state of administrative and legal support for 
the activities of public administration bodies in the context of decentralization of the executive 
power. The author focuses attention on such form of decentralization of executive power, such 
as delegation of authority, and on issues of control of executive bodies for their execution by 
local self-government bodies. Attention is drawn to the forms of implementation of the super-
visory powers of executive bodies such as the analysis of acts of local self-government bodies 
adopted on the implementation of delegated powers of executive authorities; information on 
the performance of delegated powers of executive authorities; carrying out of inspections of 
activity of executive bodies of rural, settlement, city councils; initiation of the issue of re-
sponsibility of chairmen of rural, settlement, city   councils in accordance with the established 
procedure. It is proposed to legislatively determine the procedure for delegating the powers 
of executive bodies to local governments and to improve the procedures for monitoring their 
implementation.

Key words: public administration bodies, administrative and legal support, decentraliza-
tion of executive power, delegation of authority, control.

Децентралізація являє собою якісну зміну в державному управлінні, мож-
ливу за наявності відповідних реформ, результат трансформації виконавчої 
влади, демократизації суспільства, набуття населенням політичних прав і сво-
бод, процесу роздержавлення та приватизації, відмови від централізованого 
управління. Подальше впровадження принципу децентралізації виконавчої 
влади в державно-правову дійсність є важливою передумовою модернізації 
системи публічної влади в Україні, визначається як одне з провідних завдань, 
що стоїть сьогодні перед нашою державою.

Окремі аспекти цієї проблематики були предметом дослідження україн-
ських учених В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяка, Ю. В. Бойка, 
В. І. Борденюка, О. З. Босака, М. П. Воронова, О. C. Врублевського, Н. Т. Гон-
чарук, В. П. Горбатенка, І. А. Грицяка, І. І. Дахової, М. М. Їжи, Р. А. Калюжного, 
В. М. Кампа, Т. О. Карабін, В. К. Колпакова, В. С. Куйбіди, А. П. Лелеченка, 
К. О. Линьова, В. В. Марченка, А. С. Матвієнка, Г. І. Мостового, Н. Р. Ниж-
ник, М. І. Ославського, В. Ф. Погорілка, М. О. Пухтинського, О. П. Рябчен-
ко, В. Є. Сороковського, П. А. Трачука, О. В. Хоменко, О. О. Хоруженка, 
В. В. Цвєткова, І. А. Цесара, В. М. Шаповала, Ю.С Шемшученка та ін. Крім 
того, ці питання привертали увагу зарубіжних дослідників, зокрема І. Л. Ба-
чило, Г. Бребана, Ж. Веделя, Т. Вюртенбергера, Б. Гурне, Р. Драго, М. Ілнера, 
М. Оріу, І. А. Полянського, Ю. М. Старилова, Ю. О. Тихомирова, В. Є. Чиркі-
на, Х. Циммермана, А. Шаха, Д. Шиманке.

Традиційно в науці адміністративного права і державного управління фор-
мами децентралізації виконавчої влади визнаються деволюція, дивестування, 
деконцентрація та делегування1. При цьому деволюція означає передачу цен-
тральними урядовими органами частини своїх владних повноважень органам 
влади адміністративно-територіальних одиниць.
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Дивестування передбачає, що планування та адміністративна влада або інші 

функції передаються волонтерським приватним або громадським організаціям. 
Воно часто проводиться з частковою передачею адміністративних функцій у 
поєднанні з дерегуляцією або приватизацією.

Деконцентрація являє собою розподіл державою адміністративних обов’яз-
ків між органами виконавчої влади різного рівня. У випадку вертикальної 
деконцентрації створюються адміністративні органи на місцевому рівні, у 
випадку горизонтальної деконцентрації, наприклад, для вирішення спеціаль-
них питань управління, поряд з міністерствами, створюються інші особливі 
органи державної влади. При цьому в обох випадках управлінська система не 
збільшується, оскільки деконцентровані органи залишаються підпорядковани-
ми центральній владі. Інакше кажучи, при деконцентрації центральний апарат 
управління наділяє владою свої периферійні служби2.

Що ж стосується делегування повноважень, то в юридичній літературі 
його трактують як тимчасову передачу своїх повноважень одними органами 
державної влади іншим органам державної влади чи органам місцевого само-
врядування, підприємствам, установам та організаціям3, що відбувається на 
підставі певного акта, що має форму наказу, розпорядження тощо. Зокрема, 
Конституція України 1996 р. передбачає, що окремі повноваження органів ви-
конавчої влади можуть надаватися органам місцевого самоврядування, тобто 
безпосередньо радам. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повно-
му обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом відне-
сення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загаль-
нодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні 
об’єкти державної власності. Органи місцевого самоврядування з питань здійс-
нення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним 
органам виконавчої влади (частини 3, 4 ст. 143 Конституції України).

У подальшому закріплення здійснення делегованих повноважень набуло в 
Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві дер-
жавні адміністрації». Крім того, через недостатню урегульованість процедур 
делегування повноважень мала місце спроба прийняття спеціального окремого 
закону «Про делегування органам місцевого самоврядування окремих держав-
них повноважень» (законопроект від 1.02.2008 р. № 1472 4), на нагальність при-
йняття якого неодноразово наголошувалося в наукових публікаціях. На жаль, 
спроби прийняти такий закон так і залишилися на папері.

До особливостей делегування функцій і повноважень виконавчої влади 
органам місцевого самоврядування переважно відносять: 1) використання де-
легованих функцій і повноважень мають спрямовуватись на максимальну реа-
лізацію прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб певної 
територіальної громади; 2) органи місцевого самоврядування можуть реалізо-
вувати делеговані їм органами виконавчої влади функції та повноваження, так 
і делегувати окремі функції та повноваження органам виконавчої влади; 3) от-
римали законодавче закріплення лише делеговані повноваження, а ті із них, 
які можуть бути делеговані – законодавчо не визначені; 4) шляхом делегування 
функцій і повноважень виконавчої влади органам місцевого самоврядування 
досягається присутність держави на місцевому рівні; 5) на відміну від деле-
гованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних і міських рад, 
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перелік делегованих повноважень, які можуть надаватися районними і облас-
ними радами відповідним місцевим державним адміністраціям є виключним; 
6) підконтрольність органів місцевого самоврядування органам виконавчої 
влади з питань здійснення ними делегованих функцій та повноважень5.

Проте Т. О. Карабін вважає, що делегування в системі органів виконавчої 
влади – це, по суті, один із способів деконцентрації державної влади. На її дум-
ку, децентралізація виконавчої влади можлива як передача повноважень (незво-
ротне наділення органів місцевого самоврядування владними повноваженнями 
та одночасне звуження сфери компетенції органів виконавчої влади) та деле-
гування повноважень органам місцевого самоврядування (тимчасова передача 
повноважень). Децентралізація виконавчої влади через передачу повноважень 
забезпечується прийняттям закону чи іншого нормативного акта, яким держа-
ва в особі уповноважених органів передає частину повноважень від органів 
виконавчої влади органам місцевого самоврядування. Прикладом такого виду 
децентралізації є прийняття у 1990-х роках Законів «Про представника Прези-
дента України», «Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне 
самоврядування», які унормували організаційне розділення суб’єктів, що здій-
снюють місцеве самоврядування та державне управління на низовому рівні. 

Децентралізація виконавчої влади через делегування повноважень харак-
теризується такими ознаками: 1) тимчасовим характером передачі владних по-
вноважень; 2) добровільністю у здійсненні делегованих повноважень. Однак, 
як свідчить аналіз Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
законодавець не передбачив ані добровільності, ані тимчасовості у здійсненні 
делегованих повноважень. Це дає підстави зробити висновок про те, що нор-
мативна регламентація способів і механізму делегування повноважень пере-
творює цей різновид децентралізації виконавчої влади на передачу повнова-
жень6. У зв’язку з цим варті уваги пропозиції І. П. Сторожук внести такі зміни 
до вищезгаданого закону, які б законодавчо закріпили правовий статус органів 
місцевого самоврядування як рівного партнера, наділивши їх правом самостій-
но вирішувати питання – погодитись чи відмовитись від делегованих повнова-
жень за умов неможливості їх належного виконання (відсутність досвідчених 
працівників, ненадання достатніх фінансових та матеріально-технічних ресур-
сів тощо); передбачити детальний механізм делегування повноважень – про-
цедури делегування (умови, суб’єкти, акти та ін.), відкликання делегованих 
повноважень, відповідальність як делегуючого органу, так і органу, якому де-
леговано повноваження, контроль за виконанням7. 

Спинимось докладніше на питаннях контролю з боку держави за реалізаці-
єю повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

Механізм урядового нагляду за муніципалітетами в різних країнах різний. 
Так, в унітарних державах (Великобританія, Франція, Італія, Японія) такий 
нагляд, як правило, здійснюється центральним урядом. У федеративних дер-
жавах муніципалітетами відають, як правило, уряди суб’єктів федерації. У 
скандинавських країнах контроль за законністю фінансової та іншої діяльно-
сті органів місцевого управляння здійснюють спеціальні порівняно незалежні 
контролери – омбудсмени (зі шведського “ombudsman” – представник інте-
ресів, перекладач), порушуючи питання про відповідальність посадових осіб 
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муніципалітетів за неправильне здійснення фінансово-бюджетних та інших 
повноважень8.

Якщо звернутись до вітчизняного законодавства, то відповідно до п. 1 По-
рядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегова-
них повноважень органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України 9 березня 1999 р. № 339(надалі – Порядок), контроль 
за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади покладається на відповідні місцеві держадміністрації 
та Раду міністрів Автономної Республіки Крим. Зокрема, на райдержадміні-
страції – щодо виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (міст 
районного значення), розташованих на території району; на облдержадміні-
страції, Раду міністрів АРК – щодо виконавчих органів міських (міст облас-
ного значення, міст республіканського значення АРК) рад. Поряд з тим облдер-
жадміністрації, Рада міністрів АРК мають право безпосередньо контролювати 
здійснення виконавчими органами сільських, селищних і міських рад (міст 
районного значення), розташованих на відповідній території, делегованих по-
вноважень органів виконавчої влади. 

У випадках, визначених законодавством, здійснення такого контролю по-
кладається на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, їх 
територіальні органи – згідно з повноваженнями та порядком, передбаченим 
законодавством. 

Контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих 
повноважень органів виконавчої влади провадиться згідно зі щорічними плана-
ми, розробленими і затвердженими зазначеними вище органами. 

Вищезгаданим Порядком передбачені й форми реалізації контрольних по-
вноважень уповноваженими державними органами:

– аналіз актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань 
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, копії яких, згід-
но з п. 6 Порядку, протягом 10 днів з дня їх прийняття надсилаються до органу, 
що здійснює контроль. У разі виявлення невідповідності акта органу місцево-
го самоврядування, прийнятого з питань здійснення делегованих повноважень 
органів виконавчої влади, законодавству орган, що здійснює контроль, протя-
гом трьох місяців надсилає органу місцевого самоврядування повідомлення 
про невідповідність акта;

– вивчення та аналіз наданої – один раз на півріччя до 10 числа місяця, що 
настає за звітним періодом, за формою, яку затверджує керівник органу, що 
здійснює контроль – виконавчими органи сільських, селищних, міських рад ін-
формації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади. На 
вимогу органу, що здійснює контроль, виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад мають надавати інформацію про виконання окремих делегованих 
повноважень;

– проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад. Порядок, періодичність і терміни проведення таких перевірок, які 
не повинні перевищувати 5 робочих днів, визначаються керівником органу, що 
здійснює контроль. Продовження цього терміну проведення перевірки допус-
кається з дозволу керівника органу, що призначив перевірку. 
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У разі потреби за рішенням керівника органу, що здійснює контроль, мо-
жуть проводитися позапланові перевірки. Крім позапланових, можуть прово-
дитися і комплексні перевірки здійснення виконавчими органами сільських, се-
лищних, міських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади – на 
підставі рішення Кабінету Міністрів України, Ради міністрів АРК, обласної, 
Київської та Севастопольської міської держадміністрації та за участю тери-
торіальних органів центральних органів виконавчої влади та заслуховуватися 
інформація посадових осіб місцевого самоврядування про стан виконання по-
вноважень органів виконавчої влади.

За результатами перевірки оформляється акт за підписом осіб, які проводи-
ли перевірку. Акт передається керівникові органу, який призначив перевірку, а 
копія акта – органу місцевого самоврядування, в якому проводилася перевірка.

Результати перевірки розглядаються виконавчим органом ради, а у разі по-
треби – виносяться на розгляд сесії відповідної ради та доводяться до відома 
населення шляхом опублікування у місцевих засобах масової інформації. Про 
прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки сільський, се-
лищний, міський голова зобов’язаний у тижневий термін повідомити орган, 
що здійснював перевірку.

Керівник органу, що призначив перевірку, зобов’язаний у тижневий термін 
розглянути результати перевірки і вжити заходів для усунення порушень чи 
зловживань. У разі потреби матеріали передаються відповідним правоохорон-
ним органам та вищим органам виконавчої влади. 

– порушення у встановленому порядку питання про відповідальність згідно 
із законодавством, якщо в процесі перевірки буде встановлено, що сільський, 
селищний, міський голова: а) порушує Конституцію або закони України, пра-
ва і свободи громадян, б) не забезпечує здійснення делегованих повноважень 
органів виконавчої влади, в) перешкоджає здійсненню контролю за їх виконан-
ням, г) в інших випадках.

Проведений нами аналіз вітчизняного законодавства дає підстави зробити 
висновок про те, що делегування органам місцевого самоврядування окремих 
повноважень органів виконавчої влади не повинно трактуватися як їх звільнен-
ня від відповідальності за здійснення переданих повноважень. Адже означені 
повноваження продовжують зберігати своє державне значення. У такому разі 
навряд чи відповідають інтересам держави строки реагування, визначені п. 6 
Порядку, за яким «орган контролю протягом трьох місяців надсилає органу 
місцевого самоврядування повідомлення про невідповідність акта» та відсут-
ність у такого органу повноваження хоча б зупинити дію акта органу місцевого 
самоврядування, прийнятого з питань здійснення делегованих повноважень 
органів виконавчої влади, що не відповідає законодавству, до розгляду питання 
в судовому порядку. Не відповідає інтересам держави і відсутність серед захо-
дів впливу контролюючого суб’єкта на орган місцевого самоврядування, якому 
делеговано певні повноваження органу виконавчої влади, можливості призупи-
няти здійснення делегованого повноваження в разі систематичного його неви-
конання або неналежного виконання, реалізації за допомогою способів і форм, 
що суперечать законодавству України.
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Отже, і на сьогодні залишається нагальним визначення порядку делегуван-

ня повноважень органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування 
та удосконалення процедури контролю за їх здійсненням.
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Kysil L. E. Some aspects of administrative and legal support for the activities of pub-
lic administration bodies in the context of decentralization of executive power

The article analyzes the state of administrative and legal support for the activities of pub-
lic administration bodies in the context of decentralization of the executive power. Attention is 
focused on such form of decentralization of executive power as delegation of authority.

In particular, in the legal literature, the delegation of authority is understood as the 
temporary transferring of one’s powers by one government authority to other state authorities 
or local self-government bodies, enterprises, institutions and organizations, is carried out on 
the basis of a specific act, and has the form of an order, orders, etc.

The Constitution of Ukraine (1996) provides that certain powers of executive bodies may 
be granted to local self-government bodies, that is, directly to councils. The state finances 
the implementation of these powers in full at the expense of the state budget of Ukraine or by 
re-transferring to the local budget some national taxes, or by transferring to the local govern-
ment bodies appropriate state property objects. The bodies of local self-government in matters 
of their exercising the powers of executive bodies are controlled by the relevant executive 
authorities (parts 3 and 4 of Article 143 of the Constitution of Ukraine).

Later delegation of authority was also provided for by the laws of Ukraine “On local 
self-government in Ukraine”, “On local state administrations”. In addition, due to the lack of 
coordination of procedures for delegation of authority, the relevance of which was repeatedly 
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noted in scientific publicationsб there was an attempt to adopt a special separate law “On 
the delegation of certain state powers to local governments” (Draft No. 1472 of 01.02.2008). 
Unfortunately, attempts to adopt such a law have remained in vain.

Attention is drawn to the forms of implementation of the supervisory powers of executive 
bodies such as the analysis of acts of local self-government bodies adopted on the imple-
mentation of delegated powers of executive authorities; information on the performance of 
delegated powers of executive authorities; carrying out of inspections of activity of executive 
bodies of rural, settlement, city councils; initiation of the issue of responsibility of chairmen 
of rural, settlement, city   councils in accordance with the established procedure. It is proposed 
to legislatively determine the procedure for delegating the powers of executive bodies to local 
governments and to improve the procedures for monitoring their implementation.

Key words: public administration bodies, administrative and legal support, decentraliza-
tion of executive power, delegation of authority, control.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ  
АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ: 

ДОСВІД КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Стаття присвячена дослідженню процесу децентралізації повноважень органів 
публічної адміністрації у сфері забезпечення правопорядку в державах Східної Європи 
(Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії та Словаччині). 

Проаналізовано законодавство зазначених європейських країн щодо повноважень 
місцевого самоврядування в частині забезпечення правопорядку, а також діяльності 
місцевої поліції. Встановлено, що східноєвропейські країни поділяються на два типи: 
ті, які створили місцеву поліцію, і ті, які обмежилися утворенням інших місцевих фор-
мувань правопорядку. Основними відмінними рисами цих підрозділів із забезпечення пра-
вопорядку визначені їх правовий статус, завдання, повноваження і ступінь контролю 
та нагляду з боку органів державної влади (поліції і міністерств внутрішніх справ).

Ключові слова: місцева поліція, місцеве формування із забезпечення правопорядку, 
місцеве самоврядування, охорона публічного порядку.

Банчук А. А. Децентрализация полномочий органов публичной администрации 
в сфере обеспечения правопорядка: опыт стран Восточной Европы

Статья посвящена исследованию процесса децентрализации полномочий органов 
публичной администрации в сфере обеспечения правопорядка в государствах Восточ-
ной Европы (Литве, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии и Словакии).

Проанализировано законодательство указанных европейских стран относительно 
полномочий местного самоуправления в части обеспечения правопорядка, а также дея-
тельности местной полиции. Установлено, что восточноевропейские страны делятся 
на два типа: те, которые создали местную полицию, и те, которые ограничились об-
разованием других местных формирований правопорядка. Основными отличительны-
ми чертами этих подразделений по обеспечению правопорядка определены их правовой 
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статус, задачи, полномочия и степень контроля и надзора со стороны органов государ-
ственной власти (полиции и министерств внутренних дел).

Ключевые слова: местная полиция, местное формирования по обеспечению право-
порядка, местное самоуправление, охрана общественного порядка.

Banchuk О. Decentralization of the powers of the public administration bodies in the 
field of law enforcement: the experience of the countries of Eastern Europe

The article is dedicated to researching the process of decentralization of powers of public 
administration bodies in the cphere of law enforcement in the East-europen states (Lithuania, 
Latvia, Estonia, Poland, Czech Republic and Slovakia).

The author analyzed the legislation of the european countries regarding the powers of 
local self-government in the area of   ensuring the public order, as well as the activities of local 
police. The article finds that East-european countries are divided into two types: those that 
created the local police and those that established local public order institutions. The main 
distinguishing features of these law enforcement divisions are their legal status, tasks, powers 
and level of state control and supervision (police and ministries of internal affairs).

Key words: local police, local law enforcement institbtion, local self-government, 
protection of public order.

Процес децентралізації повноважень органів влади, який активно прохо-
дить в Україні з початку 2014 р., не міг обійти сфери здійснення правоохорон-
ної діяльності. Так, у 2015 р. в парламенті реєструвався законопроект «Про 
поліцію і поліцейську діяльність» № 1692-11, який передбачав функціонуван-
ня в системі поліції місцевої поліції як виконавчого органу місцевої ради, що 
утворюється в кожній громаді (ст. 6). Місцева поліція повинна була складатися 
зі служби дільничних інспекторів і служби патрулювання. 

Цей проект ініціатори – народні депутати згодом відкликали, а в ухвалено-
му в цілому новому Законі України «Про Національну поліцію»2 вже не згаду-
ється місцева поліція. 

Натомість у парламенті очікує на ухвалення в другому читанні інший про-
ект – Закону «Про муніципальну варту» № 28903, яким пропонується в гро-
мадах створювати не місцеву поліцію, а інші підрозділи правопорядку (му-
ніципальні варти). І саме останній законопроект визначений Урядом у Плані 
заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні як пріоритетний для супроводження 
в парламенті (п. 3 Плану)4. 

Цей короткий опис існуючих в Україні ініціатив щодо децентралізації пра-
воохоронних функцій засвідчує відсутність повного розуміння переваг і недо-
ліків зазначених варіантів децентралізації поліцейських повноважень. 

Вивчення зарубіжного досвіду децентралізації поліцейської діяльності, 
особливо досвіду країн Східної Європи, може допомогти цьому процесу і дасть 
змогу вибрати оптимальне рішення щодо напрямів децентралізації повнова-
жень у цій сфері. 

Досвід східноєвропейських держав (Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Чехії та 
Словаччини) є цікавим для нашої країни з огляду на тривалий період спільної 
історії за часів існування СРСР. 

Дослідники процесу реформування поліції в країнах Центральної та Схід-
ної Європи зазначають, що у «державних соціалістичних системах поліція була 
занадто централізована з погляду контролю й управління, навіть якщо органі-
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заційний устрій характеризувався розподілом повноважень і контролем з боку 
місцевої влади»5. Також вони вважають, що «основна ознака країн, що роз-
виваються, і країн з перехідною економікою – це існування поліції, котра має 
історію багато в чому недемократичну»6. Інші автори зазначають, що всі «полі-
цейські сили мали військову структуру і широке коло обов’язків, що включали 
також широкий адміністративний контроль за населенням… Радянський вплив 
був поширений по всій Східній Європі»7.  

Однак наразі всі ці держави стали членами Європейського Союзу і намага-
ються впроваджувати європейські стандарти в діяльності поліції. Зміст рефор-
ми поліції влучно названо процесом, який складають три маленькі «д» –децен-
тралізація, демілітаризація і деполітизація, які в підсумку трансформуються у 
одну велику «Д» – демократизацію поліції8. Отже, децентралізацію діяльності 
поліції визнано першим елементом процесу реформи. 

Залежно від правового статусу місцевих формувань із забезпечення право-
порядку обрані нами країни Східної Європи поділяються на ті, де функціону-
ють підрозділи місцевої поліції (Латвія, Чехія, Словаччина), та ті, де утворені 
інші формування із забезпечення правопорядку (Литва, Естонія і Польща). 

Статтею 19 Закону Латвії «Про поліцію» від 4 червня 1991 р.9 визначений 
правовий статус і повноваження поліції самоврядування (pašvaldības policija) 
поряд з державною поліцією.

У Чехії тривалий час є чинним окремий Закон «Про поліцію громади» від 
6 грудня 1991 р.10 Аналогічний Закон про поліцію громади (obecná polícia) іс-
нує і в Словацькій Республіці11.

Водночас у органах місцевого самоврядування Литви утворюються управ-
ління публічного порядку на підставі п. 34 ст. 6 Закону «Про місцеве само-
врядування» від 7 липня 1994 р.12, в якому самостійним повноваженням само-
врядування визначена участь у забезпеченні публічного порядку і здійсненні 
заходів з запобігання злочинам. 

У § 53-1 Закону Естонії «Про органи місцевого самоврядування» від 2 черв-
ня 1993 р.13 передбачено повноваження місцевого самоврядування на  утворен-
ня підрозділів правопорядку чи призначення службовців правопорядку. Однак 
такий підрозділ створений лише в столиці країни – місті Таллінні – під назвою 
«Служба муніципальної поліції Таллінна» (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet – 
MuPo). Водночас наявність у назві цього самоврядного утворення словосполу-
чення «муніципальна поліція» не означає, що воно є поліцією. 

У Польщі, своєю чергою, існують лише підрозділи варти гмін (громад) 
(straż gminną) на підставі Закону «Про варту гмін» від 29 серпня 1997 р.14.  

Цікавим у цьому контексті є нещодавній історичний досвід Литви і Польщі. 
Так, у Литві з 1990 до 1998 р. існував поділ на державну і муніципальну полі-
цію, однак через брак фінансових ресурсів на місцевому рівні було прийняте 
рішення про ліквідацію підрозділів поліції самоврядування15. 

З початку 1990-х років у Польщі також створювалися місцеві сили поліції 
поряд з національною поліцією. З ухваленням закону про варту гмін у 1997 р. 
було розформовано місцеві сили поліції. Саме тому визнано, що процес децен-
тралізації поліції в Польщі проходить найслабкіше в центрально-європейсько-
му регіоні16.
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Однак окремі автори (І. І. Бодрова, О. Ю. Лялюк17, Т. І. Гудзь18, В. А. Ор-

лов19) помилково визнають існування в Литві, Естонії та Польщі муніципальної 
поліції. 

Змішування цих органів (місцевої поліції та самоврядних формувань пра-
вопорядку) відбувається внаслідок того, що вони мають статус органів місце-
вого самоврядування, які утримуються за рахунок місцевого бюджету. І саме 
органи самоврядування (місцеві ради) мають дискреційне повноваження при-
ймати рішення про створення і ліквідацію відповідних підрозділів. 

Також їх працівники мають єдиний статус – вони є службовцями органів 
самоврядування, на яких поширюються загальні вимоги Закону про місцеве 
самоврядування.

Нерозрізнення також відбувається внаслідок подібності завдань, які вони 
виконують.  

Основними завданнями місцевих формувань із забезпечення правопорядку 
(незалежно від їх правового статусу) є:

– участь у підтриманні публічного порядку;
– запобігання вчиненню злочинів та інших порушень законів;
– охорона муніципального майна;
– контроль за дотриманням громадянами приписів місцевого самовряду-

вання;
– допомога національній (державній) поліції та іншим державним органам 

у здійсненні їх повноважень із забезпечення правопорядку на території відпо-
відної громади.

Водночас у кожній державі місцеві формування правопорядку, крім зазна-
чених вище, виконують окремі специфічні завдання. Зокрема, підрозділи полі-
ції самоврядування Латвії здійснюють також заходи із соціальної реабілітації 
певної категорії осіб, а також конвоюють і доставляють осіб, які вчинили адмі-
ністративні порушення (пункти 2, 3 ч. 2 ст. 19 Закону «Про поліцію»).

Поліція в громадах Чехії та Словаччини додатково контролює безпеку до-
рожнього руху, дотримання правил чистоти в публічних місцях, розслідує і роз-
глядає справи про проступки та інші адміністративні порушення (§ 2 Закону 
Чехії і § 3 Закону Словаччини).

А муніципальна поліція Таллінна забезпечує публічний порядок під час 
масових заходів, формує бази даних проступків та інші бази даних, а також 
розробляє локальні правові акти. 

У Польщі варта гмін (громад) також уповноважена контролювати безпеку 
дорожнього руху, доправляти осіб у стані сп’яніння до відповідних установ для 
їх витверезіння тощо (ст. 11 Закону). 

Але суттєва відмінність полягає у типі відносин місцевих підрозділів право-
порядку з органами державної влади.  

У таких країнах, як Литва та Естонія, де відсутня місцева поліція, органи 
державної влади (поліція чи Міністерство внутрішніх справ) не мають жодних 
контрольних чи дозвільних повноважень щодо діяльності місцевих формувань 
з питань правопорядку, оскільки вони є підрозділами органів місцевого само-
врядування. 
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Іншою є ситуація у відносинах між органами державної влади і місцевою 
поліцією в Латвії, Чехії, Словаччині, а також у Польщі, де створені варти гро-
мад (замість поліції).  

Зокрема, згідно зі статтями 19, 21 Закону «Про поліцію» міністр внутрішніх 
справ Латвії уповноважений:

– затверджувати примірне положення про підрозділ поліції самоврядуван-
ня; 

– затверджувати форменний одяг єдиного зразка для поліцейських само-
врядування;

– затверджувати правила отримання, зберігання, носіння і використання 
зброї поліцейськими самоврядування;

– надавати згоду на призначення місцевою радою керівників і заступників 
керівників поліції самоврядування.

Міністерства внутрішніх справ Чехії і Словаччини не мають безпосередніх 
кадрових повноважень щодо призначення керівництва поліції громад. Нато-
мість положення § 27 Закону Чехії передбачають можливість міністерства:

– перевіряти професійну придатність стражників (співробітників поліції 
громад) і кандидатів на ці посади за допомогою створення постійно діючих 
іспитових комісій;

– вести інформаційні бази про діяльність поліції громад;
– контролювати додержання правил використання уніформи і позначення 

на службових транспортних засобах поліції громад. 
Але характер відносин міністерства і поліції громад у Чехії не є односто-

роннім. Поліція громад, своєю чергою, має право вимагати під час здійснення 
своєї діяльності і від міністерства, і від національної поліції доступу до 8 баз 
даних – реєстру громадян, іноземців, розшукуваних осіб і речей тощо (§ 11а 
Закону). 

Діяльність поліції громад у Словаччині характеризується подібними з 
чеськими елементами контролю з боку міністерства внутрішніх справ. Однак 
словацькі органи місцевого самоврядування, які утримують на своїй території 
поліцію громади, мають додатковий обов’язок – подавати щорічні звіти вста-
новленої форми про свою діяльність до міністерства внутрішніх справ у строк 
до 31 березня (§ 26а Закону).

Лише у Польщі надзвичайно великий рівень контролю держави за проце-
сом створення і діяльності варт громад, які не мають статусу підрозділів по-
ліції. Елементами зазначеного контролю згідно з Законом «Про варту гмін» є, 
зокрема, такі, як:

1) створення і ліквідація варти місцевою радою, призначення коменданта 
(керівника) варти лише після консультацій і повідомлення коменданта (керів-
ника) воєводського (регіонального) підрозділу поліції. Відповідна місцева рада 
може утворити або ліквідувати варту громади, призначити її керівника у ви-
падку відсутності відповідного висновку коменданта воєводського підрозділу 
поліції протягом 14 днів з моменту направлення запиту (статті 2, 4, 7);

2) прийняття на службу вартових на підставі рішення екзаменаційної комі-
сії, створеної у воєводському підрозділі поліції (ст. 25);
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3) нагляд коменданта воєводського підрозділу поліції за виконанням по-

вноважень, передбачених законом, і використання вогнепальної зброї і заходів 
безпосереднього примусу (статті 9, 12);

4) нагляд коменданта воєводського підрозділу поліції за обліком посад, за-
собів безпосереднього примусу, вогнепальної зброї, технічних засобів, тран-
спорту, результатами роботи варти (ст. 9а). Інформація про зазначені облікові 
дані повинна подаватися комендантом варти до коменданта воєводського під-
розділу поліції щороку до 31 січня;

5) нагляд воєводи, який здійснюється у формі проведення систематичних 
чи разових перевірок, надання вказівок, проведення інших заходів, спрямова-
них на виправлення виявлених у діяльності варти порушень (ч. 3 ст. 9). 

Ступінь впливу і нагляду держави за формуваннями місцевого самовряду-
вання із забезпечення правопорядку залежить також від обсягу повноважень 
у відносинах з громадянами. У державах, де немає місцевої поліції (Литва та 
Естонія), відповідні підрозділи місцевого самоврядування мають обмежені 
можливості для забезпечення правопорядку. 

Так, управління (відділи) публічного порядку органів місцевого самовряду-
вання Литви уповноважені:

– здійснювати перевірки дотримання рішень відповідних місцевих рад, у 
тому числі дотримання правил тиші у публічних місцях у вечірній та нічний 
час;

– контролювати дотримання правил розміщення реклами, торгівлі алко-
гольними та тютюновими виробами та торгівлі в публічних місцях;

– проводити заходи з цивільного захисту та мобілізації населення;
– розслідувати і розглядати окремі категорії справ про адміністративні по-

рушення.
В Естонії підрозділи (службовці) правопорядку можуть розслідувати спра-

ви про проступки, але не уповноважені здійснювати затримання осіб (ст. 45 
Деліктно-процесуального кодексу)20. Також органи місцевого самоврядування 
та їх підрозділи не можуть здійснювати заходів безпосереднього примусу до 
осіб, які передбачені Законом про охорону публічного порядку від 23 лютого 
2011 р.21, який поширюється лише на діяльність державних органів правопо-
рядку. 

Варти гмін у Польщі, своєю чергою, мають близько десяти повноважень, 
передбачених ст. 12 відповідного Закону. Зокрема, вони уповноважені:

– здійснювати попередження осіб;
– встановлювати персональні дані осіб;
– обмежувати дії осіб, які явно становлять безпосередню загрозу для життя 

або здоров’я людей, а також майна та негайно доставляти їх до найближчого 
відділу поліції;

– здійснювати особистий огляд, огляд ручного багажу особи за наявності 
відповідних обставин, визначених законом;

– накладати штраф за результатами розгляду справ про проступки; 
– затримувати транспортні засоби шляхом блокування коліс;
– вимагати надання необхідної допомоги від державних та місцевих органів 

влади, а також суб’єктів господарювання;
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– застосовувати заходи безпосереднього примусу та вогнепальну зброю на 
підставі і в порядку, передбаченому відповідним Законом від 24 травня 2013 р.

У Латвії поліцейські самоврядування уповноважені застосовувати фізичну 
силу, кайданки, сльозогінні засоби, гумові палиці, засоби зв’язування, службо-
вих собак і коней, а також понад 30 повноважень, які мають національні полі-
цейські (ст. 19 Закону). 

Однак серед повноважень, які належать до виключної компетенції націо-
нальної поліції і яких не має поліція самоврядування є такі:

– затримання та тримання під вартою осіб, підозрюваних у вчиненні злочи-
нів або адміністративного порушення;

– ведення реєстру осіб, які вчинили злочини та адміністративні порушення 
або на розшукуваних осіб;

– тримання біологічних матеріалів у осіб і ведення національної бази даних 
ДНК;

– доступ до житла чи іншого володіння осіб;
– перевірка транспортних засобів і водіїв;
– перевірка пасажирського ручного багажу та іншого багажу;
– нагляд за особами, які звільнилися з місць позбавлення волі. 
Отже, найбільш чуттєві для прав людини повноваження у Латвії не надані 

місцевій поліції і залишаються виключно за національною поліцією.
Службовці поліції громад у Чехії і Словаччині володіють значно більшим 

обсягом повноважень у відносинах з громадянами:
– викликають осіб для отримання пояснень і необхідних документів;
– використовують інформаційні бази даних національної поліції і міністер-

ства внутрішніх справ;
– встановлюють дані про особу;
– затримують осіб і доставляють їх до національної поліції;
– вилучають зброю та інші небезпечні речі;
– забороняють доступ до визначених місць; 
– проникають до житла та інших приміщень та на територію підприємств;
– затримують транспортні засоби за допомогою технічних засобів;
– використовують засоби примусу (фізичну силу, сльозогінні та інші стри-

муючі засоби, кийки, кайданки), собак і вогнепальну зброю. 
Отже, у державах Східної Європи органи місцевого самоврядування за-

лучені до процесу забезпечення правопорядку шляхом можливості створення 
місцевої поліції або інших підрозділів самоврядування із забезпечення публіч-
ного порядку. Діяльність підрозділів місцевої поліції в Латвії, Чехії і Словач-
чині характеризується більшим обсягом виконуваних завдань і повноважень у 
відносинах з громадянами порівняно зі статусом інших місцевих формувань 
правопорядку в Литві і Естонії. Однак надання більших повноважень означає 
зростання контрольно-наглядових повноважень з боку державних органів за 
діяльністю місцевої поліції в питанні прийняття на службу поліцейських само-
врядування, призначення та звільнення керівництва та періодичного звітуван-
ня про результати роботи. 

Специфічним є досвід Польщі, де місцева поліція не створена, але рівень 
контролю держави за діяльністю варт громад є аналогічним до країн, де така 
поліція функціонує. 
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Banchuk О. Decentralization of the powers of the public administration bodies in the 
field of law enforcement: the experience of the countries of Eastern Europe

The article is dedicated to researching the process of decentralization of powers of public 
administration bodies in the sphere of law enforcement in the Eastern European states (Lithu-
ania, Latvia, Estonia, Poland, Czech Republic and Slovakia).

The author analyzed the legislation of the European countries regarding the powers of 
local self-government in the area of   ensuring the public order, as well as the activities of local 
police. 

The draft Law on Police and Police Activity № 1692-1 was registered in 2015 in the Ver-
khovna Rada of Ukraine. It provided the functioning of the local police as an executive body 
of the local councils, which would be formed in each community (art. 6). Local police were 
supposed to consist of the service of district inspectors and patrol service.

But local police are no longer mentioned in the new Law of Ukraine on National Police. 
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Instead, the Parliament awaits the adoption in the second reading of another draft law 
“On Municipal Guard” № 2890, which proposes to create not local police, but other units of 
the law enforcement (municipal guards) in the communities.

The article finds that Eastern European countries are divided into two types: those that 
created the local police and those that established local public order institutions. The main 
distinguishing features of these law enforcement divisions are their legal status, tasks, powers 
and level of state control and supervision (police and ministries of internal affairs).

The main tasks of local units of ensuring public order (regardless of their legal status) are:
1) participation in maintenance of public order;
2) prevention of crimes and other violations of laws;
3) protection of municipal property;
4) control over observance by citizens of the requirements of local self-government;
5) assistance to the national (state) police and other state bodies in the implementation of 

their authority to ensure public order in the territory of the community.
At the same time, in each state, local law enforcement divisions, in addition to the above, 

fulfil specific tasks.
The activities of the local police units in Latvia, the Czech Republic and Slovakia are char-

acterized by a large amount of tasks and powers in relations with citizens, compared with the 
status of other local law enforcement institutions in Lithuania and Estonia. However, giving 
greater authority means increasing the control and oversight authority of the state authorities 
for the activities of local police in the sphere of recruiting policemen, appointing and dismiss-
ing the leadership, and periodic reporting on the results of work.

Poland has specific experience, where local police are not created, but the level of state 
control over the activity of community guards is similar to countries where local police is 
operating.

Key words: local police, local law enforcement institution, local self-government, protec-
tion of public order.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ЯК  
ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті досліджені правові засади відкритості бюджетної системи України в 
умовах фінансової децентралізації, проаналізований зарубіжний досвід у вказаній сфері, 
зроблено висновки щодо сучасного стану забезпечення відкритості бюджетної систе-
ми України, вироблено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства.

Ключові слова: відкритість бюджетної системи, фінансова децентралізація, від-
критий бюджет.

Воротина Н. В. Обеспечение открытости бюджетной системы как важное на-
правление финансовой децентрализации в Украине

В статье исследованы правовые основы открытости бюджетной системы 
Украины в условиях финансовой децентрализации, проанализирован зарубежный опыт 
в указанной сфере, сделаны выводы о современном состоянии обеспечения открытости 
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бюджетной системы Украины, сформулированы предложения по усовершенствованию 
действующего законодательства.

Ключевые слова: открытость бюджетной системы, финансовая децентрализа-
ция, открытый бюджет.

Vorotina N. Ensuring the openness of the budget system as an important area of   fi-
nancial decentralization in Ukraine

The article examines the legal basis for the openness of Ukraine’s budget system in the 
context of financial decentralization, analyzes foreign experience in this area, draws conclu-
sions about the current state of ensuring the openness of Ukraine’s budget system, and formu-
lates proposals for improving current legislation.

Keywords: openness of the budget system, financial decentralization, open budget.

Бюджетна система є ланкою фінансової системи, що має значний вплив 
практично на усі соціально-економічні процеси будь-якої держави світу. Як 
правило, порядок та принципи її формування свідчать про те, наскільки дер-
жава є демократичною та чи дбає вона не тільки про матеріальне забезпечення 
функціонування своїх інституцій, а й про своїх громадян. 

Донедавна бюджетна система України була надто централізованою та за-
критою. Не зважаючи на чисельні лозунги політиків, пропозиції науковців та 
висновки експертів щодо необхідності наповнення місцевих бюджетів реаль-
ними фінансовими ресурсами, потрібними для вирішення соціально-економіч-
них питань місцевого значення, публічності, прозорості та підзвітності у пи-
таннях їх використання, реальних кроків щодо децентралізації та відкритості 
бюджетної системи, на жаль, не здійснювалось. І хоча у Бюджетному кодексі 
України (ст. 7) визначено, що одним із принципів бюджетної системи є прин-
цип публічності та прозорості1, але слід визнати, що цей принцип донедавна 
фактично був лише декларацією.

Питання прозорості бюджетної системи у вітчизняній правовій та еконо-
мічній науковій літературі підіймаються досить давно. Дослідженню вказаних 
питань тією чи іншою мірою присвячували свої наукові праці такі фахівці у 
галузі бюджетного права та економічних наук, як Л. К. Воронова, Д. А. Бе-
керська, О. А. Музика-Стефанчук, І. О. Луніна, Г. А. Нечай, З. І. Перощук, 
Н. Ю. Пришва, В. Д. Чернадчук, Н. Я. Якимчук та деякі інші. Актуальність по-
глиблення наукових досліджень вказаної тематики викликана реформуванням 
бюджетної системи України в умовах фінансової децентралізації, що здійсню-
ється протягом останніх років, та необхідністю детального аналізу правових 
засобів забезпечення прозорості бюджетної системи України. 

Метою статті є дослідження правових засад, сучасного стану та проблем за-
безпечення прозорості бюджетної системи України в умовах здійснення фінан-
сової децентралізації з урахуванням світового досвіду. З огляду на викладене, 
планується виконати такі завдання: дослідити новації правового регулювання 
прозорості бюджетної системи України; виявити як сучасні досягнення, так і 
проблеми та прогалини у вказаній сфері; проаналізувати зарубіжний досвід 
забезпечення відкритості та прозорості бюджетної системи; запропонувати 
шляхи подальшого вдосконалення законодавства у вказаній сфері в умовах фі-
нансової децентралізації.
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Важливим напрямом реформ, що впроваджуються в Україні протягом ос-
танніх років, є створення умов для прозорості використання бюджетних ко-
штів для громадськості. Закон України «Про доступ до публічної інформації»2 
визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до ін-
формації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний 
інтерес. Метою закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів влад-
них повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до 
публічної інформації. 

Доступ до публічної інформації здійснюється на принципах: прозорості та 
відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень; вільного отримання, 
поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або 
оприлюднена; рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майно-
вого стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 

Концепція відкритості (прозорості) бюджетної системи була розроблена 
у 90-х роках XX століття. Згідно з аналітичними дослідженнями підвищення 
прозорості в бюджетно-податковій сфері призводить до поліпшення результа-
тів виконання бюджетів, зниження вартості запозичень, а також до скорочення 
масштабів корупції. Документи, що дозволяють оцінювати відкритість і прозо-
рість у бюджетній сфері, розробляються міжнародними організаціями, серед 
яких Міжнародний валютний фонд (МВФ), Організація економічного спів-
робітництва і розвитку (ОЕСР) і Світовий банк. Підготовлені ними кодекси, 
керівництва та рекомендації носять необов’язковий характер, але дотримання 
передбачених в них принципів сприймається як дотримання стандартів кращої 
практики. Основними документами по відкритості та прозорості бюджетів в 
даний час є Керівництво по забезпеченню прозорості у бюджетно-податковій 
сфері (МВФ), що включає Кодекс належної практики по забезпеченню прозо-
рості в бюджетно-податковій сфері. Перша редакція Кодексу належної прак-
тики МВФ була розроблена в 1998 р, а до 2001 р. вона була доповнена Ке-
рівництвом щодо забезпечення прозорості в бюджетно-податковій сфері. Нова 
редакція цих документів була прийнята в 2007 р.3.

Результатом прийняття Кодексу стала добровільна програма по підготов-
ці оцінок прозорості в бюджетно-податковій сфері, названих модулями. Ідея 
Кодексу полягала у тому, що прозорість є важливою складовою належного 
управління. В основі Кодексу і Керівництва 2007 р. лежать такі принципи: 
по-перше, надання вичерпної і надійної інформації про минулу, поточну і май-
бутню діяльність органів державного управління, її доступність сприяє при-
йняттю більш обґрунтованих і якісних економічних рішень, допомагає вияви-
ти потенційні ризики для перспективного стану бюджетно-податкової сфери, 
скорегувати податково-бюджетну політику у відповідь на зміни економічних 
умов і, відповідно, зменшити частоту і гостроту криз; по-друге, забезпечення 
підзвітності органів державного управління за обрані ними заходи політики 
перед громадянами; по-третє, отримання доступу до міжнародних ринків ка-
піталу на сприятливіших умовах. Посилення контролю з боку громадянського 
суспільства і міжнародних ринків ще більше сприяє реалізації першої мети, 
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створюючи у органів державного управління стимули для проведення зваженої 
економічної політики і досягнення більшої фінансової стабільності4.

Зазначимо, що досягнення максимальної прозорості використання бюджет-
них коштів повинно позитивно вплинути на виконання одного із найбільш 
важливих завдань нашої держави – подолання корупції. Закон України «Про 
запобігання корупції»5 визначає поняття корупції, а науковцями пропонується 
узагальнена класи фікація її негативних наслідків6, а також основних чинни-
ків, що сприяють розвитку корупції в органах публічної влади у бюджетному 
процесі7: Якщо аналізувати вірогідність виникнення корупції як взагалі, так і 
в бюджетному процесі, то слід погодитись і дослідниками вказаних питань8, 
що вона безпосередньо пов’язана з непрозорістю процесу, що прямо веде до 
сваволі чиновників.

Усвідомлюючи наявні недоліки, все ж необхідно звернути увагу на пози-
тивні тенденції розвитку українського законодавства у сфері відкритості ін-
формації для широкої громадськості. Серед новацій вітчизняного законодав-
ства у вказаній сфері необхідно виділити запровадження в Україні розкриття 
інформації про майно та доходи осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави та місцевого самоврядування та членів їхніх сімей (відповідно до За-
кону України «Про запобігання корупції»). В частині декларування цей закон 
діє починаючи з 1 вересня 2016 р., коли розпочала роботу нова електронна 
система. Статтею 45 вказаного Закону (розділ VII – «Фінансовий контроль») 
визначено, що вказані особи зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом 
заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобі-
гання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається 
Національним агентством. Отже, статки зазначених осіб тепер оприлюднені, 
і будь-який громадянин, організація чи орган може безперешкодно отримати 
вказану відкриту інформацію. Зазначимо, що вказаний крок є безпрецедентним 
для України і спрямований на реальне виявлення корупції. І хоча вказані зміни 
нібито не мають прямого зв’язку із функціонуванням бюджетної системи, але 
опосередковано мають для неї велике значення. Адже в багатьох випадках на-
явність величезних обсягів майна, коштів та інших цінностей у вказаних осіб 
можуть свідчити не лише про хабарництво, а й про розкрадання бюджетних 
ресурсів. Відповідно, розкриття подібних злочинів сприятиме збільшенню 
бюджетних доходів та можливості їхнього використання на безліч необхідних 
державі та суспільству цілей.

Відповідно до прийнятого не так давно Закону України «Про відкритість 
використання публічних коштів»9 15 вересня 2015 р. в Україні стартував пор-
тал про відкритість використання публічних коштів та проект «Е-data», який 
сьогодні входить в ТОП-5 новаторських проектів Кабінету Міністрів України, в 
ТОП-10 реальних успіхів України після революції гідності за версією журналу 
«Фокус». Портал «Е-data» – найбільша відкрита база даних по публічних фінан-
сах в Україні. На його базі вже створено кілька проектів різної спрямованості, 
які дозволяють громадськості здійснювати контроль за витрачанням публічних 
коштів10. Згідно із п. 3 ст. 3 Закону на єдиному веб-порталі використання пу-
блічних коштів у режимі реального часу оприлюднюється також інформація 
про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку. Порядок її оп-
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рилюднення визначається Кабінетом Міністрів України (Концепція створення 
інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет»11).

Зазначимо, що вказаний проект в Україні створено з урахуванням світової 
практики проекту «Відкритий бюджет». Досліджуючи історію його створення, 
науковці зазначають, що майже 15 років знадобилося сотням активістів, щоб 
18 листопада 2011 р. в місті Дар-Ес-Салам (Танзанія) 116 учасників Глобальної 
асамблеї з понад 80 країн підписали декларацію про прозорість, підзвітність 
і громадську участь в бюджетному процесі. У тексті «Дарессаламской декла-
рації» зазначається, що «відкритий державний бюджет і бюджетні процеси, 
що забезпечують громадянам можливість участі в них, критично важливі для 
повної реалізації всіх прав людини – громадянських, політичних, соціальних, 
економічних і культурних». Основними принципами «Дарессаламской декла-
рації», на підставі яких створюється «Відкритий бюджет» є такі: 1) державні та 
місцеві бюджети повинні бути прозорими; 2) бюджетні процеси повинні бути 
інклюзивними, надаючи громадянам широкі можливості для реалізації їхнього 
права на отримання інформації про державні фінанси, а також права на участь 
в ухваленні рішень, пов’язаних з формуванням і розподілом державних коштів; 
3) бюджети повинні формуватися і витрачатися ефективно і справедливо, спри-
яючи боротьбі з бідністю і досягненню соціальної рівності; 4) бюджетна інфор-
мація повинна бути точною і ґрунтуватися на відомих громадськості оцінках; 
5) бюджети повинні бути повними – охоплювати всі державні доходи і витрати 
незалежно від їхнього походження, включно з міжнародною допомогою; 6) бю-
джети повинні бути стійкими, забезпечувати використання державних коштів 
для досягнення загальних цілей в довгостроковій перспективі; 7) звіти про ви-
конання бюджетів повинні регулярно надаватися всіма суб’єктами бюджетного 
процесу; бюджети повинні бути об’єктом постійного моніторингу, контролю і 
повинні бути підзвітні законодавчій владі, органам внутрішнього і зовнішнього 
аудиту, ЗМІ та громадянам12.

Повертаючись до українського законодавства, що регулює питання відкри-
тості бюджетної системи, хотілося б звернути увагу також на те, що, визнача-
ючи перелік та сутність принципів бюджетної системи України, Бюджетний 
кодекс встановлює, що принцип публічності та прозорості – це інформування 
громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання держав-
ного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням дер-
жавного бюджету та місцевих бюджетів13. Як свідчить аналіз вказаної норми, 
публічність та прозорість зводиться лише до інформування громадськості про 
бюджетний процес. Не маючи сумнівів щодо важливості відкритості вказаної 
інформації, все ж слід наголосити, що цей принцип повинен мати більш широ-
ке правове наповнення. Громадськість має здійснювати реальний вплив на бю-
джетний процес на усіх його стадіях, починаючи з підготовки проектів бюдже-
тів (де висловлювати свою думку про пріоритетні напрями, на які планується 
використовувати бюджетні кошти). Крім того, необхідне вироблення реальних 
механізмів контролю громадянського суспільства за коштами як державного, 
та і місцевих бюджетів на усіх стадіях бюджетного процесу.

До речі, проблема недостатньої відкритості бюджетного процесу для гро-
мадянського суспільства притаманна не лише Україні. Організація Internation-
al Budget Partnership (Міжнародне бюджетне партнерство) – найбільша в світі 
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коаліція неурядових організацій, що займаються питаннями бюджетів, їх про-
зорості та підзвітності та охоплює своєю діяльністю 102 країни світу, – нада-
ла прес-реліз Огляду відкритості бюджету цих країн за 2017 р. Він засвідчив, 
що 89 з 115 країн не змогли надати громадянам достатній обсяг бюджетної 
інформації; ця нездатність негативно позначається на можливості громадян у 
всьому світі забезпечити підзвітність своїх урядів в питаннях управління дер-
жавними коштами. Огляд також показав, що більшість країн не змогли надати 
громадськості значущих можливостей для участі в бюджетному процесі – ні 
в роз’ясненні того, як уряд збирає і розподіляє кошти, ні в наданні звітності 
уряду по виконанню цих рішень. Жодна з 115 опитаних країн не надала мож-
ливостей для громадської участі, які б вважалися достатніми (не було країни з 
показником 61 або вище). Середній показник по всіх країнах складає всього 12 
з 100 пунктів, при цьому 111 країн мали слабкі показники (менше 41 пункту). В 
Огляді зазначено, що без можливостей для активної участі громадян, особливо 
громадян з соціально вразливих і маргінальних груп населення, бюджетні сис-
теми можуть служити тільки інтересам могутніх еліт14.

Зазначимо, що сутність діяльності International Budget Partnership наступ-
на: спираючись на міжнародно прийняті критерії, розроблені багатосторонні-
ми організаціями, в Огляді відкритості бюджету ця організація використовує 
109 рівнозначних показників для визначення прозорості бюджету. Ці показ-
ники визначають своєчасність розміщення центральним урядом восьми клю-
чових бюджетних документів в Інтернеті для ознайомлення громадськості, а 
також всебічність і прийнятність бюджетної інформації, представленої в цих 
документах. Кожна країна отримує комплексний показник (з 100 можливих), 
який визначає її рейтинг в Індексі відкритості бюджету – єдиному в світі неза-
лежному порівняльному аналізі прозорості бюджету.

У цьому зв’язку слід зазначити, що наша держава має певні успіхи на шляху 
забезпечення прозорості бюджетної системи. Показник України, що становить 
54 бали зі 100, значно вище середнього світового показника в 42 бали. Вказані 
54 бали України в Індексі відкритості бюджету в 2017 р. – це вище, ніж бал, 
отриманий в 2015 р. Україна підвищила рівень доступу до бюджетної інформа-
ції завдяки таким заходам: публікація громадського бюджету; був збільшений 
обсяг інформації, представлений в бюджетній пропозиції виконавчої влади; по-
кращена якість аудиторського звіту15.

Отже, в результаті проведеного дослідження можна зробити низку виснов-
ків.

Не дивлячись на те, що одним із принципів бюджетної системи, що визна-
чений у Бюджетному кодексі України, є принцип публічності та прозорості, до-
недавна він був лише декларативним та не мав реального правового підґрунтя. 
Важливі законодавчі кроки щодо його практичного втілення у бюджетне за-
конодавство почали здійснюватися в Україні з 2014 р., що здебільшого було 
пов’язано із перемогою Революції Гідності та започаткуванням процесу децен-
тралізації влади, важливою складовою якого стала фінансова децентралізація.

Серед новітніх правових механізмів, що вже впроваджені в законодавство 
України, реально працюють та підтверджують суттєве підвищення рівня про-
зорості бюджетної системи, необхідно виділити створення та функціонування 
урядового порталу про відкритість використання публічних коштів та проекту 
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«Е-Data» та започаткування та реалізацію процесу відкритості для широкого 
кола громадськості публічних закупівель, що є вагомими чинниками запобіган-
ня корупції у бюджетній сфері. 

Важливим кроком у напрямі забезпечення контролю громадськості за бю-
джетними коштами стало також введення електронного декларування осіб, що 
уповноважені на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. 
На перший погляд вказані новації не пов’язані із функціонуванням бюджетної 
системи. Вони дають змогу як широкій громадськості, так і правоохоронним 
органам робити висновки щодо статків цієї категорії осіб. Але зв’язок все ж 
існує, і він досить тісний. Так, якщо особи-декларанти весь період своєї тру-
дової діяльності були лише державними службовцями (і ніколи не займались 
бізнесом або іншою оплачуваною діяльністю), але мають величезні статки, це 
може свідчити не лише про хабарництво та інші корупційні прояви, а й про 
їхню участь у розкраданні бюджетних коштів. Вказані зміни відкривають нові 
можливості для притягнення цих осіб до юридичної відповідальності.

У результаті аналізу відповідних норм Бюджетного кодексу України, про-
поную внести зміни до ст. 7 (що визначає принципи бюджетної системи Укра-
їни), зокрема, щодо правового змісту принципу публічності та прозорості. На 
сьогодні сутність принципу зводиться лише до інформування громадськості з 
питань бюджетного процесу, а також до інформування з питань контролю лише 
на одній з його стадій – виконання бюджетів. Зважаючи на позитивний світо-
вий досвід, необхідно закріпити у законодавстві та забезпечити реальну реалі-
зацію не пасивної (лише сприйняття відкритої інформації), а активної участі 
громадян у бюджетному процесі. Мова йде про відкритість для громадськості 
державних органів та органів місцевого самоврядування, що беруть участь у 
бюджетному процесі, та врахування ними пропозицій громадянського суспіль-
ства. Зазначимо, що задля досягнення окреслених цілей зміни необхідно вне-
сти не тільки у Бюджетний кодекс, а й у цілу низку інших законодавчих актів.

І, нарешті, слід наголосити, що підвищення рівня прозорості бюджетної 
системи України неодмінно призведе до поетапного знищення корупції, що 
є одною із найголовніших проблем нашої держави та суспільства. І хоча цей 
процес може бути досить тривалим та важким, але беззаперечним є той факт (з 
огляду на запроваджені законодавчі новації), що початок йому покладено, і це 
дає нам підстави для стриманого оптимізму. 

1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 8 липня 2010 р. № 2456–VI (з 
наст. змінами). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page 2. Про доступ 
до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI (з наст. змінами). 
URL :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 3. Голованова Н. В. Оценка открыто-
сти (прозрачности) бюджетной системы: обзор международного и российского опыта // 
Финансовый журнал. № 3. 2015. С. 98 – 107. 4. Руководство по обеспечению прозрач-
ности в бюджетно-налоговой сфере (Международный Валютный Фонд, 2007 год). URL: 
https://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/manualr.pdf 5. Про запобігання корупції: За-
кон України від 14.10.2014 № 1700-VII (з наст. змінами). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/1700-18 6. Гаращук В. М., Мухатаєв А. О. Актуальні проблеми боротьби з 
корупцією в Україні: монографія. Харків: Право, 2010. 144 с. 7. Музика-Стефанчук О. А. 
Деякі корупційні схеми у сфері бюджету // Наука і правоохорона. 2011. № 1. С. 56. 8. Ба-
ранов Н. А. Лекции по курсу «Административные системы государств Европы». URL: 



РОЗДІЛ 5 • Проблеми адміністративного права та державного ...  251
http://nicbar.ru/adm_sist.htm 9. Про відкритість використання публічних коштів: Закон 
України від 11.02.2015 № 183-VIII (з наступними змінами). URL: http://zakon0.rada.gov.
ua/laws/show/183-19 10. Маркарова О. Пару слов о портале E-Data. URL: http://biz.nv.ua/
experts/markarova/paru-slov-o-portale-e-data-219459.html 11. Концепція створення інте-
грованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет»: схвалено розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 92-р. URL: http://zakon0.
rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80 12. Зубко Г. Ю. Відкритий бюджет і корупція. 
URL: www.epravda.com.ua/columns/2014/12/5/510667/ 13. Бюджетний кодекс України: 
Закон України від 8 липня 2010 р. № 2456–VI (з наст. змінами). URL: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/2456-17/page 14. Пресс-релиз International Budget Partnership. 30 янва-
ря 2018 г. В условиях ослабления общественного доверия к правительству и растущего 
неравенства прогресс в области прозрачности бюджетов в мире затормозился впервые 
за десятилетие. URL: https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/open-budget-
survey-2017-press-release-russian.pdf 15. International Budget Partnership. Обзор открыто-
сти бюджета за 2017 год Украина. URL: https://www.internationalbudget.org/wp-content/
uploads/ukraine-open-budget-survey-2017-summary-russian.pdf

Vorotina N. Ensuring the openness of the budget system as an important area of   fi-
nancial decentralization in Ukraine

The budget system is very important for any country in the world. A short time ago, the 
system was too centralized and closed in Ukraine. Despite the fact that one of the principles 
of the budgetary system, as defined in the Budget Code of Ukraine, is the principle of publicity 
and transparency, until recently it had a declarative character and lacked a substantial legal 
basis. Important legislative actions have been taken in Ukraine since 2014 in order to practi-
cally implement this principle in the budget legislation. This has taken place mainly due to the 
victory of the Revolution of Dignity and initiation of the process of decentralization of power, 
and financial decentralization has become an important component of this process.

Recently, up-to-date legal mechanisms have been already implemented in Ukrainian leg-
islation, are functioning in practice and confirm a significant increase in the level of transpar-
ency of the budget system. They include the creation and operation of a government portal on 
the use of public funds and “E-Data” project, introduction of openness in public procurement, 
making information available to general public, which are important factors in preventing 
corruption in the budget area.

Ukraine has made some progress towards ensuring transparency of the budget system. 
Ukraine’s score is 54 points out of 100, which is well above the global average score of 42 
points. Ukraine has improved the level of access to budget-related information by implement-
ing the following measures: publication of community budgets; increased amount of infor-
mation presented in a budget proposal of the executive power; enhanced quality of an audit 
report.

The introduction of an electronic declaration by persons authorized to perform functions 
of the state and local self-government has become one more important step towards ensuring 
public control over budget funds. It enables both the general public and law enforcement agen-
cies to make conclusions on legality of assets of this category of persons and their possible 
involvement in embezzlement of public funds. The mentioned legislative innovations open up 
new possibilities for bringing these persons to a legal responsibility.

Transparency of the budget system can not be reduced to just informing the civil society 
about issues related to the budget process. Taking into account the global best practices, it is 
necessary to implement the idea of an active participation of citizens in the budget process in 
Ukrainian legislation and ensure its practical realization in contrast to a passive participation 
(just perception of an open information). This means openness of state and local self-govern-
ment bodies involved in the budget process to the public and taking into account proposals of 
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the civil society. It should be noted that in order to achieve the above goals, amendments must 
be made not only to the Budget Code, but to a number of other legislative acts.

And finally, it should be emphasized that an increased level of transparency of Ukraine’s 
budget system will inevitably lead to a gradual eradication of corruption, which is one of 
the most important problems of our state and society. And although this process can be quite 
lengthy and difficult, it is undeniable that the process has been launched (given the introduc-
tion of legislative innovations), and this gives us grounds for a cautious optimism.

Key words: openness of the budget system, financial decentralization, open budget
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ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНИХ  
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНИХ  
В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

Стаття присвячена дослідженню питання доцільності визнання суб’єктом адміні-
стративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксо-
ваного в автоматичному режимі, особи, яка керувала транспортним засобом у момент 
вчинення правопорушення, або особи, за якою зареєстровано транспортний засіб. Дане 
питання розглядається в контексті рішення Конституційного Суду України у справі 
про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а 
також практичного досвіду держав – членів ЄС та України в цій сфері.

Ключові слова: суб’єкт адміністративного правопорушення, система фіксації пра-
вопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, 
управління швидкістю, адміністративна відповідальність, презумпція керування тран-
спортним засобом особою, за якою він зареєстрований.

Кишко-Ерли О. Б. Определение субъекта административных правонарушений 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в авто-
матическом режиме

Статья посвящена исследованию вопроса целесообразности определения субъек-
том административного правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорож-
ного движения, зафиксированного в автоматическом режиме, лица, которое управляло 
транспортным средством в момент совершения правонарушения, или лица, на кото-
рое зарегистрировано транспортное средство. Данный вопрос рассматривается в 
контексте решения Конституционного Суда Украины по делу об административной 
ответственности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также 
практического опыта государств – членов ЕС и Украины в этой сфере.

Ключевые слова: субъект административного правонарушения, система фиксации 
правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автомати-
ческом режиме, управление скоростью, административная ответственность, пре-
зумпция управления транспортным средством особой, за которой он зарегистрирован.
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Kyshko-Yerli O. B. Identification administrative offence subject in the area of road 

traffic security support, fixed in automatic regime
The article is devoted for the research of issue of identification appropriateness as a sub-

ject of administrative offence in the area of road traffic security support, fixed in automatic 
regime, person, which was driving a transport vehicle at the moment of administrative offence 
occur or a person, on which name transport vehicle is registered. This issue is considered 
taking into account the decision of Constitutional Court of Ukraine on case of administrative 
liability in the area of securing road traffic and practical experience of EU states-members 
and Ukraine in this area.

Key words: subject of administrative offence, system of legal offence automatic fixation in 
the area of securing road traffic, speed management, administrative liability, presumption of 
driving transport vehicle by person, on name of which it is registered.

На сьогодні питання підвищення рівня безпеки дорожнього руху є пред-
метом розгляду на найвищому міжнародному рівні. У резолюції 64\2551, яка 
була прийнята в березні 2010 р., Генеральна Асамблея ООН оголосила 2011–
2020 рр. Десятиліттям дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху з глобаль-
ною метою стабілізувати, а потім скоротити прогнозований рівень смертності в 
результаті дорожньо-транспортних пригод у всьому світі шляхом розширення 
діяльності, що здійснюється на національному, регіональному та глобальному 
рівнях1.

Відповідно до положень цієї резолюції був розроблений Глобальний план 
здійснення Десятиліття. У цьому Плані відзначається, що існуючий досвід 
свідчить про те, що важливими елементами сталих відповідних заходів із за-
безпечення дорожньої безпеки є ефективне регулювання швидкості поліцією, 
включаючи заходи із «заспокоєння дорожнього руху». Пропонується засто-
совувати інтеграційний підхід до користувачів доріг, транспортних засобів та 
дорожнього оточення в межах широкого кола заходів із приділенням більшої 
уваги регулюванню швидкості та проектуванню транспортних засобів і доріг, 
ніж при традиційних підходах до безпеки дорожнього руху.

У зв’язку з цим наголошується на важливості наявності законодавства з 
безпеки дорожнього руху, яке має бути максимально гармонізоване між держа-
вами на основі міжнародних угод та конвенцій ООН.

Під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка отримала мандат 
від ООН, був розроблений посібник з управління швидкістю2, який має спри-
яти виконанню Глобального плану здійснення Десятиліття. У цьому посібнику 
відзначається важлива роль системи фіксації правопорушень у сфері забезпе-
чення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (далі – система авто-
матичної фіксації, САФ) в управлінні швидкістю.

На міжнародному рівні питання застосування САФ розглядаються в кон-
тексті управління швидкістю з метою доведення до максимуму дотримання 
обмежень швидкості та підвищення рівня безпеки дорожнього руху в цілому.

В зв’язку з цим звертається увага на те, що тільки обмеження швидкості, 
без організації контролю за дотриманням швидкісного режиму і застосування 
відповідних санкцій до правопорушників, як правило, не забезпечує прийнят-
них результатів з управління швидкістю. Таким чином, примусове виконання 
законодавства з обмеження швидкості і відповідні санкції завжди будуть необ-
хідними для того, щоб забезпечити дотримання правил з обмеження швидкості.
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Фундаментальною умовою для того, щоб забезпечити дотримання швид-
кісного режиму на дорогах, є створення чіткої правової бази, зокрема, дієвих 
та ефективних механізмів застосування правових санкцій.

Питання запровадження САФ в Україні, а головне притягнення до адміні-
стративної відповідальності правопорушників на підставі даних отриманих за 
допомогою таких систем є вкрай актуальними і для України.

Поступово на законодавчому рівні створюються передумови для встанов-
лення і подальшої експлуатації САФ в Україні. Зокрема, до напрямів реаліза-
ції Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період 
до 2020 р., яка була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
14 червня 2017 р. № 481-р.3, віднесено забезпечення функціонування системи 
автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (зокрема, прийняття 
необхідних нормативно-правових актів та здійснення інших заходів, спрямова-
них на впровадження зазначеної системи в Україні) з метою зменшення кілько-
сті таких порушень та тяжкості їх наслідків. З цією метою були також внесені 
зміни до Закону України «Про дорожній рух»4, а Кабінетом Міністрів України 
затверджено Порядок функціонування системи фіксації адміністративних пра-
вопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному 
режимі5.

Проте предметом найбільшої професійної дискусії серед правників є пи-
тання не функціонування САФ як такої, а питання можливості притягнення до 
адміністративної відповідальності осіб за правопорушення у сфері забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху, зафіксовані за допомогою САФ. Ці питання були 
предметом розгляду таких вчених, як В. В. Білоус, С. Г. Голубов, М. М. Долго-
полова, В. О. Караваєв, Л. І. Сопільник, Р. С. Ярова та ін.

Метою даної статті в контексті визначення суб’єкта адміністративного 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовано-
го в автоматичному режимі, є розгляд питання щодо визнання у якості такого 
суб’єкта особи, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення пра-
вопорушення (далі – водій), або особи, за якою зареєстровано транспортний 
засіб. 

Чинне адміністративне законодавство не дає узагальненого визначення 
суб’єкта адміністративного правопорушення і такого терміна не вживає. Ана-
ліз відповідних статей Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(далі – КУпАП)6 дає підстави зробити висновок, що ним є осудна особа, що 
досягла певного віку і виконала описаний у законі склад адміністративного 
проступку7.

Питання визначення суб’єкта адміністративного правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого в автоматичному режи-
мі, має свою попередню історію. Зокрема, 24 вересня 2008 р. був прийнятий 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожньо-
го руху» № 586-VI8, яким були внесені зміни та доповнення, у тому числі до 
КУпАП. 

Так, КУпАП був доповнений новою ст. 14-1, якою передбачалось, що до ад-
міністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення без-
пеки дорожнього руху у разі їх фіксації працюючими в автоматичному режимі 
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спеціальними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, ві-
деозапису, чи засобами фото- і кінозйомки, відеозапису притягаються власники 
(співвласники) транспортних засобів. 

Дані положення КУпАП діяли до 22 грудня 2010 р., коли вони були визнані 
такими, що не відповідають Конституції України9, і втратили чинність з дня 
ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення10.

Так, Конституційний Суд України дійшов висновку, що положення ст. 14-1 
КУпАП не відповідають, зокрема, вимогам ст. 62 Конституції України, якою 
передбачається, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не 
може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено 
в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зо-
бов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Наступним етапом розвитку законодавства України в сфері притягнення до 
адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, які 
були зафіксовані за допомогою САФ, стало прийняття Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регу-
лювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 14 лип-
ня 2015 р. № 596-VIII11 (далі Закон – № 596-VIII).

Відповідно до цього Закону КУпАП був доповнений новою ст. 14-2, якою 
встановлюється, що адміністративну відповідальність за правопорушення у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному 
режимі (за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати фо-
тозйомку або відеозапис та функціонують згідно із законодавством про захист 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах), несуть юридичні та 
фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб.

Аналогічні зміни були внесені до статей 122 та 123 КУпАП (у частині ви-
значення суб’єкта адміністративного проступку). 

Зазначені зміни стали предметом широкої дискусії в юридичних колах. У 
зв’язку з цим слід виділити наступні такі значущі коментарі до Закону № 596-
VIII у частині, що розглядається в даній статті. 

Внесеними змінами до статей 122 та 123 КУпАП, разом із положеннями 
ст. 14-2 КУпАП фактично встановлюється презумпція вини юридичної або фі-
зичної особи, за якою зареєстровано транспортний транспорт, які визнаються 
суб’єктом правопорушення, а не осіб, які фактично керували транспортним за-
собом і вчинили відповідні правопорушення.

Дані норми КУпАП порушують презумпцію невинуватості, яка встановле-
на в ст. 62 Конституції України, а також суперечать ст. 23 КУпАП, якою вста-
новлюється мета адміністративного стягнення, яке підлягає застосуванню з 
метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення.

Одним із призначень адміністративної відповідальності є покарання винної 
особи, а якщо проаналізувати зміни до законодавства, то фактично це покаран-
ня «хоч би когось». Зазначені зміни не покликані гарантувати виконання прин-
ципів невідворотності, індивідуалізації покарання, рівності перед законом гро-
мадян, попереджувальної, виховної, організаційної та профілактичної функцій 
адміністративної відповідальності12.

У зв’язку з цим, на думку В. В. Білоуса, із високим ступенем імовірності 
можна очікувати визнання цих положень законодавства неконституційними, і, 
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відповідно, результативного оскарження постанов про накладення адміністра-
тивних стягнень за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксо-
вані в автоматичному режимі. А це, у свою чергу, неодмінно спричинить запо-
діяння збитків державі в особливо великих розмірах13.

Наведене свідчить, що питання щодо визнання як суб’єкта адміністратив-
ного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксо-
ваного в автоматичному режимі, водія або особи, за якою зареєстровано тран-
спортний засіб, потребує подальшого розгляду та аргументації.

Виходячи з традиційних засад адміністративного права, слід визнати таким 
суб’єктом водія. До переваг такого вибору слід віднести безумовне в такому 
випадку дотримання презумпції невинуватості та принципу індивідуалізації 
відповідальності, на необхідності дотримання яких наголошується у рішенні 
Конституційного Суду України.

До недоліків застосування такого підходу слід віднести необхідність у кож-
ному випадку ідентифікації водія, який скоїв правопорушення, зафіксоване в 
автоматичному режимі, що є складним і ресурсозатратним процесом, а іноді 
така ідентифікація є неможливою. Низький рівень ідентифікації водіїв критич-
но знижує показники накладення адміністративних стягнень, що, у свою чер-
гу, має значний негативний вплив на процес управління швидкістю в цілому. 
Досвід Швеції та Польщі свідчить, що 70 % виявлених порушників за допомо-
гою САФ не отримують талон про перевищення швидкості через необхідність 
ідентифікації водія. В зв’язку з цим Європейська Рада з транспортної безпеки 
рекомендує державам – членам ЄС встановлювати у своєму національному за-
конодавстві відповідальність власників (володільців) транспортних засобів, а 
не водіїв14.

Одночасно слід узяти до уваги, що Україна має надзвичайно низькі показ-
ники безпеки дорожнього руху, що призводить до значних людських та еконо-
мічних втрат. Наслідком цього є високий рівень смертності та травматизму на 
дорогах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Україні рівень 
смертності від дорожньо-транспортних пригод становить 12 осіб на 100 тисяч 
населення, що вдвічі перевищує середній показник у країнах Європейського 
Союзу15.

У зв’язку з означеним вважаємо, що в Україні суб’єктом  адміністративного 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовано-
го в автоматичному режимі, слід визнати особу, за якою зареєстрований тран-
спортний засіб. 

Фактично це наразі встановлено в ст. 14-2 КУпАП. Проте факт покладан-
ня відповідальності на особу, за якою зареєстрований транспортний засіб, ви-
кликає критику з точки зору недотримання презумпції невинуватості, яка за-
кріплена в ст. 62 Конституції України. З метою подолання цієї колізії, яка на 
сьогодні фактично має місце в законодавстві України, пропонуємо закріпити в 
законодавстві України презумпцію керування транспортним засобом особою, 
за якою він зареєстрований (або презумпцію відповідальності особи, за якою 
зареєстрований транспортний засіб).

Прикладом застосування такого підходу є Велика Британія, де така пре-
зумпція встановлена в Акті про правопорушення в сфері дорожнього руху16 
1988 р. 
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Перевага застосування такого підходу полягає в тому, що вина особи, за 

якою зареєстрований транспортний засіб, визначається через спростовну пре-
зумпцію. Це означає, що у випадку, коли особа, за якою зареєстрований тран-
спортний засіб, сплатила адміністративний штраф і не оскаржила відповідну 
постанову, вона фактично визнає свою вину. В іншому випадку особа, за якою 
зареєстрований транспортний засіб, може заперечити накладення стягнення та 
виконати умови, передбачені законодавством для звільнення від адміністратив-
ної відповідальності, або оскаржити постанову у справі про відповідне адміні-
стративне правопорушення.

В адміністративному процесі вже існує принцип «презумпції вини» органу 
владних повноважень17. Відповідна норма закріплена в ч. 2 ст. 77 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України, якою передбачається, що в адміністратив-
них справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних 
повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи 
бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміні-
стративного позову18.

Додатковим аргументом на користь встановлення презумпції керування 
транспортним засобом особою, за якою він зареєстрований, є також підхід, 
що застосовується в цивільному праві для встановлення особливого порядку 
відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, різновидом 
якого є транспортні засоби. Такий порядок передбачений у ст. 1187 Цивільного 
кодексу України19.

У науці цивільного права завдання шкоди джерелом підвищеної небезпеки 
традиційно виділяється у спеціальний делікт, враховуючи особливості механіз-
му завдання шкоди, а також умов виникнення деліктного зобов’язання.

Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, 
яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, дого-
вір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим 
об’єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену 
небезпеку.

Підвищена небезпека в розумінні даної статті є об’єктивною категорією, не 
пов’язаною з психологічним поняттям страху, та означає більшу вірогідність 
настання негативних, шкідливих наслідків, ніж при проведенні будь-якої іншої 
діяльності. Причиною підвищеної небезпеки є такі властивості об’єктів, з яки-
ми проводиться діяльність, які зумовлюють неможливість повного контролю за 
такою діяльністю з боку людини на даному етапі розвитку науки та технологій. 
Тому, незважаючи на дотримання правил техніки безпеки, існує підвищена ві-
рогідність завдання шкоди внаслідок проведення такої діяльності.

Зважаючи на стрімке зростання кількості транспортних засобів, що пере-
бувають в експлуатації, та на небезпеку, яку вони потенційно створюють для 
суспільства, виходячи зі ст. 41 Конституції України, якою передбачається, що 
використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності 
громадян, інтересам суспільства, вважаємо, що аналогічний підхід має бути 
застосований і в адміністративному праві України і особа, за якою зареєстро-
ваний транспортний засіб (який є джерелом підвищеної небезпеки), має нести 
«підвищену» відповідальність у сфері адміністративного провадження.



258 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 29

При цьому в більшості випадків вчинення адміністративних правопору-
шень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які можуть бути зафік-
совані в автоматичному режимі, особа водія і особа, за якою зареєстрований 
транспортний засіб, будуть дійсно збігатися.
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The issue of introduction systems of automatic fixation of administrative offences in the 

area of road traffic securing in Ukraine and mainly taking for administrative liability offenders 
on the base of data received by meanings of such system is actual for Ukraine.

The subject of the biggest professional discussion between legal experts is not the issue 
of systems of automatic fixation of administrative offences in the area of road traffic securing 
function as such, but the issue of possibility taking for administrative liability offenders on the 
base of data received by meanings of such system.

The purpose of this article in the context of identification administrative offence subject 
in the area of road traffic security support, fixed in automatic regime, is to recognize as such 
subject person, which was driving a transport vehicle at the moment of administrative offence 
occur, or a person, on which name transport vehicle is registered.

Taking into consideration traditional approach of Administrative Law driver should be 
recognized as such subject. In such case, unconditional acceptance of presumption of inno-
cence and principal of liability individualization should be treat as a benefit of such approach. 

As a fault of such approach we should mentioned the necessity in each case to identify 
driver, which make offence, fixed in automatic regime, which is hard and resources needed 
process, and sometimes such identification is impossible. 

At the same time, we should take into consideration that Ukraine has extremely low level of 
road traffic security indicators, which brings for essential human and economic losses.

Taking into account above mentioned, it is recommend to accept as a subject of adminis-
trative offence in the area of road traffic securing, fixed in automatic regime, person, on name 
of which transport vehicle is registered.

The advantage of such approach is that the guilty of person, on name of which transport 
vehicle is registered, is recognize by the meaning of so-called inconclusive presumption. Its 
mean that in case the person, for the name of which transport vehicle is registered, paid admin-
istrative penalty and did not appeal against, it actually recognized its guilty. 

In another case person, on name of which transport vehicle is registered, may object pen-
alty and fulfil conditions, stipulated by legislation, for discharge from liability, or to appeal 
against of decision in case of particular administrative offence.

Key words: subject of administrative offence, system of legal offence automatic fixation in 
the area of securing road traffic, speed management, administrative liability, presumption of 
driving transport vehicle by person, on name of which it is registered.
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ПРАВО НА САМОЗАХИСТ У КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННИМ 
ПОСЯГАННЯМ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Забезпечення прав і свобод людини залежить від стану захищеності національної 
безпеки. Національна безпека − це той фундамент, на якому має бути побудований 
ефективний державний механізм, у тому числі засобами кримінальної юстиції, захи-
сту прав і свобод людини та її безпеки. Забезпечення національної безпеки є гарантією 
створення безпечного середовища для кожного громадянина України. Ефективний за-
хист конституційного ладу, державного суверенітету та територіальної цілісності 
держави є умовою забезпечення безпеки кожної людини, гарантією реалізації її прав і 
свобод. Кожна людина має право на необхідну оборону, кожен громадянин України не-
залежно від наявності спеціально призначених для цього державних органів має право 
захищати національну безпеку власними силами.

Ключові слова: право на самозахист, необхідна оборона, національна безпека, зло-
чини проти держави, національні інтереси, безпека людини.

Кваша О. А. Право на самозащиту в контексте противодействия преступным 
посягательствам на национальную безопасность Украины

Обеспечение прав и свобод человека зависит от состояния защищенности нацио-
нальной безопасности. Национальная безопасность − это тот фундамент, на котором 
должен быть построен эффективный государственный механизм, в том числе сред-
ствами уголовной юстиции, защиты прав и свобод человека и его безопасности. Обеспе-
чение национальной безопасности является гарантией создания безопасной среды для 
каждого гражданина Украины. Эффективная защита конституционного строя, госу-
дарственного суверенитета и территориальной целостности государства является 
условием обеспечения безопасности каждого человека, гарантией реализации его прав 
и свобод. Каждый человек имеет право на необходимую оборону, каждый гражданин 
Украины независимо от наличия специально предназначенных для этого государствен-
ных органов вправе защищать национальную безопасность собственными силами.

Ключевые слова: право на самозащиту, необходимая оборона, национальная безо-
пасность, преступления против государства, национальные интересы, безопасность 
человека.

Kvasha Oksana. The right to self-defense in the context of counteracting a criminal 
encroachment to the national security of Ukraine

The protection of human rights and freedoms depends on the state of security of the 
national security. National security is the foundation upon which an effective state mechanism, 

Розділ 6
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including the means of criminal justice, and the protection of human rights and freedoms 
and their security, must be built. Ensuring national security is a guarantee of creating a safe 
environment for every citizen of Ukraine. Effective protection of the constitutional system, 
state sovereignty and territorial integrity of the state is a condition for ensuring the safety of 
every person, guaranteeing the realization of his rights and freedoms. Everyone has the right 
to the necessary defense, every citizen of Ukraine, irrespective of the presence of specially 
designated state bodies, has the right to defend national security on his own.

Key words: the right to self-defense, necessary defense, national security, crimes against 
the state, national interests, human security.

Кримінально-правова охорона національної безпеки України є пріоритет-
ним напрямом діяльності правоохоронних органів держави, а також за останні 
роки стала надзвичайно актуальною проблемою юридичної науки. Основними 
цілями Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Прези-
дента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015, визнано такі, як: мінімізація 
загроз державному суверенітету та створення умов для відновлення територі-
альної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону 
України, гарантування мирного майбутнього України як суверенної і незалеж-
ної, демократичної, соціальної, правової держави1. У ст. 3 Конституції України 
проголошено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Отже, безпека 
людини і безпека держави (національна безпека) – як розставити пріоритети? 
Що є більш важливим? У цитованій статті Основного Закону далі прописано: 
«права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяль-
ності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави». Переконана, що для виконання цього обов’язку держава 
повинна насамперед забезпечити захист своїх національних цінностей: кон-
ституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності 
тощо. Особливо яскраво така залежність виявляється в державі в період соці-
ально-політичної кризи та зовнішньої агресії. Забезпечення прав і свобод лю-
дини є певною мірою похідним (залежним) від стану захищеності національ-
ної безпеки. Національна безпека − це той фундамент (основа), на якому має 
базуватися ефективний державний механізм (насамперед засобами криміналь-
ної юстиції) захисту прав і свобод людини, її безпека.

Дослідженню кримінально-правових проблем охорони національної без-
пеки присвятили свої праці такі вчені, як Г. В. Андрусів, О. Ф. Бантишев, 
С. Б. Гавриш, В. О. Глушков, В. П. Ємельянов, О. М. Костенко, Б. Д. Леонов, 
В. А. Ліпкан, П. С. Матишевський, М. І. Мельник, Л. В. Мошняга, А. А. Музи-
ка, В. О. Навроцький, Ю. В. Нікітін, А. В. Савченко, Є. Д. Скулиш, О. С. Со-
тула, В. В. Сташис, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, 
О. В. Шамара, Н. М. Ярмиш, С. С. Яценко та ін. Реалізацію права громадян на 
самостійний захист своїх прав та інтересів розробляли вчені: Ю. В. Алексан-
дров, Г. М. Андрусяк, П. П. Андрушко, М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, Н. П. Бере-
стовий, О. М. Боднарук, С. В. Бородін, Я. М. Брайнін, Г. В. Бушуєв, І. А. Гіль-
фанд, О. А. Герцензон, В. О. Глушков, Л. В. Гусар, В. П. Діденко, О. О. Дудоров, 
М. Й. Коржанський, Б. М. Орловський, Н. М. Плисюк, Л. М. Підкоритова, 
О. Б. Сибаль, В. П. Тихий, Н. Б. Хлистова та ін. Проте комплексно проблема 
реалізації прав людини на самозахист за умов відсутності ефективного держав-
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ного механізму захисту національної безпеки від злочинних посягань не роз-
глядалась. З огляду на це дослідження даної проблематики є метою цієї статті.

Як відомо, до 2001 р. кримінальний закон України містив аналог сучасно-
го розділу 1 «Злочини проти основ національної безпеки України» − главу І 
під назвою «Злочини проти держави», яка охоплювала «Особливо небезпечні 
злочини проти держави» та «Інші злочини проти держави».  Побутує думка, 
що традиційне розташування розділу «Злочини проти держави» чи сучасного 
«Злочини проти основ національної безпеки» на початку Особливої частини 
Кримінального кодексу України (далі – КК України) є негативною тенденці-
єю, яка властива авторитарним недемократичним державам. Начебто перше, 
пріоритетне місце «державних злочинів» суперечить Конституції України, 
міжнародним договорам, ратифікованим Україною, інтересам громадянського 
суспільства, оскільки найвищою соціальною цінністю в Україні визнаються 
«людина, її життя i здоров’я, честь i гідність, недоторканність i безпека». По-
ряд з тим слід звернути увагу на слово «безпека» у цитованій ст. 3 Конституції, 
яке хоча й розташоване на останньому місці, на мою думку, є пріоритетним у 
цьому переліку найвищих соціальних цінностей. У найновітнішому вітчизня-
ному юридичному енциклопедичному виданні – Велика українська юридична 
енциклопедія у 20 т. (2017 р.) наголошено, що розміщення норм про відпові-
дальність за злочини проти основ національної безпеки на початку Особливої 
частини КК вказує на їх особливу небезпечність для суспільства і держави2. Я 
б сформулювала цю тезу так: «їх особливу небезпечність для людини, суспіль-
ства і держави».

Сьогодні Україна перебуває фактично у стані війни, окуповано частину 
території нашої країни, тому є підстави констатувати, що держава не змогла 
захистити власну національну безпеку (територіальну цілісність та недотор-
канність), а отже, навряд чи спроможна належно виконувати свій обов’язок по 
забезпеченню безпеки громадян, по захисту прав і свобод людини. Особливо це 
стосується прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях або ж 
прилеглих до них. У цьому контексті зрозумілою є особлива увага державних 
органів до безпеки, прав і свобод громадян, які проживають на території Доне-
цької і Луганської областей. У щорічному соціологічному моніторингу безпеки 
жителів Донецької і Луганської областей, який проводить Харківський інсти-
тут соціальних досліджень, відзначається особисте відчуття ними безпеки. Од-
нак жителі й інших областей України не почуваються наразі у безпеці. Жодна 
людина не може почуватися у безпеці, коли її права та інтереси опинилися під 
загрозами, як реальними, так і потенційними. Слід погодитись, що «безпека є 
благом, одвічною природною потребою, умовою для життєдіяльності людини, 
найнеобхіднішою із потреб людини… Саме права і свободи людини та їх га-
рантії і забезпечують безпеку людини»3. 

Відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України» 
національна безпека України визначається як захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються 
сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація 
реальних та потенційних загроз національним інтересам у різних сферах сус-
пільного життя4. Як бачимо, на перше місце в Законі поставлені саме життєво 
важливі інтереси людини і громадянина. Уповноважені державні органи з ба-
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гатьох причин виявились не здатними захистити національну безпеку, а отже, 
для громадян України очевидно, що вони не можуть розраховувати на належ-
ний захист своїх прав та інтересів.

Є підстави стверджувати, що в українському суспільстві панує стан фру-
страції, тобто такий психо-емоційний стан людини, що виражається в ха-
рактерних її переживаннях і поведінці, і те, що викликається об’єктивно не-
переборними (або такими, що сприймаються суб’єктивно як непереборні) 
труднощами на шляху до досягнення мети, і розбіжності реальності з очіку-
ваннями суб’єкта. Фрустрація – це є своєрідний емоційний стан, характерною 
ознакою якого є дезорганізація свідомості та діяльності в стані безнадійності, 
втрати перспективи5. Фрустрацію слід розглядати як психічний стан зроста-
ючого емоційно-вольового напруження, що виникає в конфліктних ситуаціях, 
які перешкоджають досягненню мети чи задоволенню потреб і бажань. Таке 
емоційно-вольове напруження властиве більшості громадян України за умов 
окупації окремих частин території України, ведення фактично воєнних дій на 
сході держави.

Науковці, які досліджують злочини проти основ національної безпеки Укра-
їни, визначають безпеку як такий стан упорядкованої сукупності суспільних 
відносин, за якого захищені від внутрішніх і зовнішніх загроз права і свободи 
людини і громадянина, забезпечується розвиток і збереження матеріальних і 
духовних цінностей суспільства, нормальне функціонування і розвиток кон-
ституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності 
держави6. Через термін «загроза» розкривається і семантичне значення поняття 
«безпека» − стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує7. Таких загроз у 
нашій країні сьогодні безліч. Водночас кожен має право відвести від себе за-
грозу дозволеними законом засобами, щоб поновити безпечний стан.

Традиційно склалося, що порушені права і свободи має захищати держава 
в особі її компетентних органів (суд, прокуратура і т. д.), але ні суспільство, ні 
законодавець не виробили такого ефективного механізму захисту від правопо-
рушень, який би дав змогу забезпечувати оперативну й адекватну охорону прав 
і законних інтересів особи в усіх випадках8. Оскільки  жодна людина в Україні 
сьогодні не почувається у безпеці за умов, коли система кримінальної юстиції 
не здатна ефективно протидіяти злочинним посяганням у сфері національної 
та громадської безпеки, а отже, забезпечити захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, то настає час реалізації 
положень ст. 27 Конституції України: «Кожен має право захищати своє життя і 
здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань». Цю нор-
му слід розглядати як конституційну засаду природного права людини на забез-
печення власної безпеки, здійснення самостійного захисту найбільш важливих 
цінностей, що має своє втілення і в галузевому законодавстві, зокрема у кри-
мінально-правовому інституті обставин, що виключають злочинність діяння. 
Найважливішою з цих обставин у контексті предмета нашого дослідження є 
необхідна оборона, якій у кримінально-правовій науці часто надається статусу 
окремого інституту. 

У вже згадуваному щорічному соціологічному моніторингу з-поміж інших 
наводяться й результати опитування готовності громадян брати участь у під-
тримуванні безпеки, яке показало, що активність самих жителів регіонів щодо 
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підтримання безпеки в їхніх населених пунктах поступово зростає (19,9 % у 
Луганській області, 22,6 % у Донецькій області)9. Значне ж зростання в Украї-
ні, Європі, світі загалом проявів насильства, воєнної агресії та терористичних 
загроз актуалізують потребу концептуально нових підходів до розуміння соці-
ального змісту та юридичної природи права людини на необхідну оборону, у 
тому числі, коли йдеться про захист національної безпеки України, зокрема в 
частині її територіальної цілісності та недоторканності. 

Реалізація людиною права на необхідну оборону іманентно охоплює й за-
хист від протиправних посягань власними силами як свого чи інших людей 
життя, здоров’я, прав і свобод, так й інтересів суспільства чи держави. Стан 
необхідної оборони виникає з моменту існування реальної загрози заподіяння 
шкоди. Тобто загроза безпеці людини вже є підставою для застосування засобів 
самозахисту. 

Необхідна оборона може стосуватися й ситуацій оборони складових наці-
ональної безпеки держави. Зрештою, і чинна ст. 36 КК України «Необхідна 
оборона» містить положення щодо права на захист національних інтересів: 
«необхідною обороною є дії, вчинені з метою захисту … інтересів держави від 
суспільно небезпечного посягання…». Реалізація права на необхідну оборону 
може мати кінцевою метою захист інтересів держави (територіальна недотор-
канність, обороноздатність, збереження державної таємниці, встановленого 
порядку управління тощо)10. 

Для порівняння процитую положення про необхідну оборону з Карного 
кодексу Республіки Польща: «Ст. 25. § 1. Не вчиняє злочину той, хто в стані 
необхідної оборони відбиває незаконне посягання на будь-яке благо, що охо-
роняється законом»11 (курсив мій. – О. К.). Ось так лаконічно і водночас чітко і 
всеохопно, не залишаючи місця для дискусій, визначив підставу для реалізації 
права на необхідну оборону польський законодавець. 

Отже, захищаючи власними силами від протиправних посягань національ-
ну безпеку України, людина реалізує гарантоване Конституцією України та 
регламентоване кримінальним законодавством своє природне право на безпе-
ку. Таким чином, напрацювання якісно нової законодавчої бази національної 
безпеки України в контексті викликів і загроз для української держави надасть 
можливість ефективно та індивідуально забезпечити безпеку і оборону країни, 
захисту конституційних прав і свобод, життя і здоров’я громадян, мирної, твор-
чої праці українського народу12.

Усі способи самозахисту вчені поділяють на групи. Так, вітчизняні консти-
туціоналісти право на самозахист (ч. 5 ст. 55 Конституції) тлумачать як право 
на опір недемократичному правлінню. В умовах самоорганізації українських 
громадян для захисту суверенітету і територіальної цілісності України від про-
явів сепаратизму та зовнішньої агресії підтримуємо позицію вітчизняних нау-
ковців про те, що право народу України випливає із конституційного положен-
ня, відповідно до якого «захист, забезпечення її інформаційної та економічної 
безпеки є... справою всього Українського народу». Право народу на самозахист 
здійснюється в індивідуальній та колективній формах13. 

Так, С. П. Параниця способи самозахисту поділяє на три групи: по-перше, 
способи, які можуть бути використані тільки в колективній формі (наприклад, 
страйки). Колективна форма самозахисту допускає участь, включаючи форму-
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вання задуму і пошук засобів, одразу кількома особами, які об’єдналися для 
найбільш ефективної дії, володарями однакового або загального суб’єктивного 
права, яке вони не можуть реалізувати з якихось причин. По-друге, способи, 
які можуть бути використані тільки в індивідуальній формі (наприклад, необ-
хідна оборона). Індивідуальна форма самозахисту допускає здійснення само-
захисних дій однією конкретною людиною, причому пошук засобів, методів 
здійснюється нею самостійно. По-третє, способи, які можуть бути використані 
в індивідуальній і в колективній формах (наприклад, крайня необхідність)14. 
Вітчизняний конституціоналіст К. О. Гориславський у своїх наукових працях 
визначає саме необхідну оборону як одну з форм самозахисту (складову само-
захисту), при цьому зазначаючи, що в Конституції поняття «самозахист» не 
розкривається, як і немає такого поняття в жодній галузі національного права15. 
У тлумачному словнику української мови також не знаходимо терміна «само-
захист», однак через нього роз’яснюється поняття «самооборона». Саме цим 
терміном іменують деякі вчені універсальну (або загальну) обставину, що ви-
ключає злочинність діяння16. Самооборона – це оборона самого себе від небез-
пеки, нападу, ворожих дій та ін.; оборона самого себе  власними силами; само-
захист/оборона країни силами і засобами населення поряд з обороною силами 
держави17. 

З наведеного випливає два висновки щодо сутності поняття «самозахист»: 
по-перше, його слід тлумачити не стільки як «захист самого себе», а й як «са-
мостійний захист, власними силами»; по-друге, йому іманентно властиве право 
людини на захист від протиправних посягань власними силами не лише свого 
чи інших людей життя, здоров’я, прав і свобод, а й інтересів суспільства чи 
держави. Власне, саме цим правом скористалися тисячі громадян України, ор-
ганізувавшись у добровольчі батальйони для захисту територіальної цілісності 
України, коли на початку воєнних дій на сході країни збройні сили не були 
здатні протистояти ворогу.

Отже, забезпечення прав і свобод людини є певною мірою похідним (за-
лежним) від стану захищеності національної безпеки. Національна безпека − 
це той фундамент, на якому має базуватися ефективний державний механізм, 
насамперед засобами кримінальної юстиції, захисту прав і свобод людини, її 
безпека. Забезпечення національної безпеки є гарантією створення безпечного 
середовища для кожного громадянина України. Ефективний захист конститу-
ційного ладу, державного суверенітету та територіальної цілісності держави 
є умовою забезпечення безпеки кожної людини, гарантією реалізації її прав 
і свобод. Кожна людина має право на необхідну оборону, кожен громадянин 
України незалежно від наявності спеціально призначених для цього державних 
органів має право захищати національну безпеку власними силами.
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Kvasha Oksana. The right to self-defense in the context of counteracting a criminal 
encroachment to the national security of Ukraine

The criminal-protection of the national security of Ukraine is a priority area of activity 
of law-enforcement bodies of the state, and also in recent years has become an extremely 
topical issue of legal science. The state must first of all ensure the protection of its national 
values: the constitutional system, sovereignty, territorial integrity and immunity, etc. This 
task is especially relevant in the period of the socio-political crisis and the implementation of 
external aggression towards Ukraine.

Today, Ukraine is in the actual state of war, the occupied part of its territory. The state 
failed to protect its own national security, first of all, territorial integrity and integrity. 
Particular attention is paid by state bodies to the security, rights and freedoms of citizens 
living on the territory of Donetsk and Lugansk regions. No person can feel safe in a situation 
where his rights and interests are threatened both real and potential. According to the Law 
of Ukraine “On Fundamentals of National Security of Ukraine”, the national security of 
Ukraine is defined as the protection of vital interests of a person and a citizen, a society and a 
state in which sustainable development of society is ensured, timely detection, prevention and 
neutralization of real and potential threats to national interests in various spheres public life.
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The system of criminal justice is not able to effectively counteract criminal encroachments 

in the sphere of national and public security, as well as to ensure the protection of vital interests 
of man and citizen, society and the state. Therefore, there are grounds for implementing the 
provisions of Article 27 of the Constitution of Ukraine: “Everyone has the right to protect 
his life and health, life and health of other people from unlawful encroachments.” This norm 
should be considered as the constitutional foundation of the natural right of a person to ensure 
his own security, the implementation of self-defense of the most important values, which is 
embodied in the sectoral legislation, in particular in the criminal-law institute “Circumstances 
that exclude the crime of the act”.

The realization of the right of a person to the necessary defense immanently includes 
protection from unlawful encroachments by his own forces as his or her other persons of life, 
health, rights and freedoms, and the interests of society or the state. The state of the necessary 
defense arises from the time of the existence of a real threat of injury. That is, the threat to 
human security is already a ground for the use of self-defense means. The necessary defense 
can relate to the situation of defense of the components of the national security of the state. 
The realization of the right to the necessary defense may have the ultimate goal of protecting 
the interests of the state: territorial integrity, defense capability, etc. By protecting national 
security of Ukraine by their own forces against unlawful encroachments, a person realizes the 
guaranteed by the Constitution of Ukraine and regulated by criminal law, his natural right to 
safety.

Ensuring human rights and freedoms is to a certain extent derived from the state of 
security of national security. National security is the foundation upon which an effective state 
mechanism, primarily through criminal justice, the protection of human rights and freedoms, 
and its security, must be built. Ensuring national security is a guarantee of creating a safe 
environment for every citizen of Ukraine. Effective protection of the constitutional system, 
state sovereignty and territorial integrity of the state is a condition for ensuring the safety of 
every person, guaranteeing the realization of his rights and freedoms. Everyone has the right 
to the necessary defense. Every citizen of Ukraine, irrespective of the presence of specially 
designated state bodies, has the right to defend national security on his own.

Key words: the right to self-defense, necessary defense, national security, crimes against 
the state, national interests, human security.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ В МАЙНОВОМУ СТАНІ  
ЯК ДОДАТКОВИЙ ЗАХІД ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ  

ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» 

У статті здійснено доктринальне тлумачення положень ч. 2 ст. 52 Закону України 
«Про запобігання корупції» у контексті повідомлення суб’єктом декларування про сут-
тєві зміни в майновому стані. Визначено зміст понять «отримання доходу», придбання 
майна», «суттєві зміни в майновому стані». Розглянуто спірні питання випадків, коли 
суб’єкт декларування повинен повідомити Національне агентство з питань запобіган-
ня корупції про суттєві зміни в майновому стані. 
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Ключові слова: фінансовий контроль, майновий стан, суттєва зміна, повідомлення, 
отримання доходу, придбання майна, лізинг. 

Загиней З. А. Сообщение о существенном изменении в имущественном состо-
янии как дополнительной меры финансового контроля в соответствии с Законом 
Украины «О предотвращении коррупции»

В статье осуществлено доктринальное толкование положений ч. 2 ст. 52 Зако-
на Украины «О предотвращении коррупции» в контексте сообщения субъектом де-
кларирования о существенных изменениях в имущественном состоянии. Определено 
содержание понятий «получение дохода», «приобретение имущества», «существенные 
изменения в имущественном состоянии». Рассмотрены спорные вопросы случаев, когда 
субъект декларирования должен сообщить в Национальное агентство по предупреж-
дению коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ключевые слова: финансовый контроль, имущественное положение, существенное 
изменение, сообщения, получение дохода, приобретение имущества, лизинг.

Zagyney Zoya. Notification of significant changes in the property state as additional 
measures of financial control in accordance with the Law of Ukraine “On prevention of 
corruption”

In the article, the doctrinal interpretation of the provisions of Part 2 of Article 52 of the 
Law of Ukraine «On the Prevention of Corruption» in the context of reporting by the entity 
of a declaration of material changes in the property state was implemented. The content of 
the concepts «income generation», «property acquisition», «material changes in the property 
state» is defined. The disputed issues of cases when the subject of declaration should inform 
the National Agency for the Prevention of Corruption of significant changes in the property 
state are considered.

Key words: financial control, property status, significant change, notification, income, 
property acquisition, leasing.

Одним із додаткових заходів фінансового контролю для осіб, уповноваже-
них на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є письмове 
подання ними повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (ч. 2 ст. 52 
Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. Так, у разі 
суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним 
доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, 
встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (ПМ), за-
значений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або при-
дбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агент-
ство з питань запобігання корупції (НАЗК)1. Таким чином, у національному 
антикорупційному законодавстві передбачено обов’язок суб’єкта декларування 
письмово повідомляти НАЗК про суттєві зміни у майновому стані. Невиконан-
ня відповідного обов’язку особою, уповноваженою на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, може утворювати склад адміністратив-
ного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого у ч. 2 ст. 172-6 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). У ній 
встановлено відповідальність, зокрема, за неповідомлення або несвоєчасне по-
відомлення про суттєві зміни у майновому стані. Такі діяння зумовлюють за 
собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 
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У наукових публікаціях проблема доктринального тлумачення положень 

Закону України «Про запобігання корупції» у частині повідомлення особою, 
уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
про суттєві зміни у майновому стані, а також складу адміністративного право-
порушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого у ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, не 
набула дослідження. Варто відзначити у цій частині публікації О. З. Гладуна, 
М. І. Хавронюка. Однак у них докладно не досліджуються проблемні аспекти 
відповідного додаткового заходу фінансового контролю, передбаченого у Зако-
ні. Відтак метою цієї статті є доктринальне тлумачення антикорупційного зако-
нодавства України в частині повідомлення суб’єктом декларування про суттєві 
зміни у майновому стані.

Проаналізувавши відповідне положення, що міститься у ч. 2 ст. 52 Закону 
України «Про запобігання корупції», доходимо висновку, що підставою пись-
мового повідомлення НАЗК є суттєва зміна в майновому стані суб’єкта декла-
рування, критеріями якої законодавство визначає: 1) отримання суб’єктом де-
кларування доходу на суму, яка перевищує 50 ПМ; 2) придбання майна на суму, 
яка перевищує 50 ПМ. 

У Формі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта де-
кларування, затвердженій рішенням НАЗК від 10 червня 2016 р. № 3 (Форма), 
передбачено, що під суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларуван-
ня розуміється отримання ним одноразового доходу або придбання майна на 
суму, яка перевищує 50 ПМ, установлених для працездатних осіб на 1 січня 
року, в якому подається повідомлення. Якщо вартість майна перевищує 50 ПМ, 
установлених для працездатних осіб на 1 січня, але була сплачена частинами, 
то повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається після переходу 
права власності на таке майно. Сума доходу, яка була нарахована, але не спла-
чена (не отримана), не повідомляється2.

Водночас поняття «суттєва зміна у майновому стані», «отримання доходу», 
«придбання майна» у Законі України «Про запобігання корупції» не роз’ясне-
но, що потребує застосування правил, прийомів і методів доктринального та 
системного тлумачення антикорупційних норм. Зауважимо, що Форма, розро-
блена на виконання цього Закону, не може встановлювати додаткових критеріїв 
чи обмежень для суб’єктів декларування.

В українській мові слово «отримувати» означає, зокрема, брати, приймати 
те, що надсилається, надається, вручається та ін.3 Ураховуючи таке загальнов-
живане значення цього слова, припускаємо, що поняття «отримання доходу» 
в контексті антикорупційного законодавства України повинно тлумачитися як 
одержання такого доходу, матеріалізованого у грошовій сумі, якою суб’єкт де-
кларування може розпоряджатися («тримає у руках»). До такого ж висновку, 
як видається, доходить і НАЗК. Як було зазначено вище, у Формі передбачено, 
що дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не повідом-
ляється. 

Що стосується тлумачення поняття «придбання майна» в антикорупцій-
ному законодавстві України, то з огляду за зміст слова «придбавати» (става-
ти власником чого-небудь, купувати)4, а також положення Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України), можемо вважати, що придбання майна передбачає 
оплатне набуття  майна (а не права на майно) за будь-якими відплатними до-
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говорами (купівля-продаж, міна, рента тощо). Водночас дарування майна не 
охоплюється поняттям «придбання майна», оскільки дарування передбачає на-
буття майна, а не його придбання. 

Для встановлення значення термінологічного звороту «суттєва зміна у 
майновому стані суб’єкта декларування», на нашу думку, доцільно виходити 
насамперед зі змісту слова «зміна» в українській мові, яке означає перехід, пе-
ретворення чого-небудь у щось якісно інше; змінювання5. Інша частина цього 
звороту – майновий стан – оцінне поняття, зміст якого законодавство не визна-
чає. На нашу думку, поняття «майновий стан» описує сукупність майна, дохо-
дів суб’єкта декларування, які є в нього в наявності у будь-якій формі. Критерії 
суттєвості зміни майнового стану суб’єкта декларування визначив законода-
вець, якими, як зазначалося, є: 1) отримання суб’єктом декларування доходу 
на суму, яка перевищує 50 ПМ; 2) придбання майна на суму, яка перевищує 
50 ПМ. Таким чином, суттєва зміна в майновому стані суб’єкта декларування 
наявна у разі, якщо у конкретний момент отримання доходу або придбання 
майна у розмірах, визначених в антикорупційному законодавстві України, май-
новий стан суб’єкта декларування якісно змінився. Вважаємо, що суттєва зміна 
у майновому стані суб’єкта декларування буде лише тоді, коли він отримав у 
власність майно або його частину, що й впливає на таку якісну зміну його май-
нового стану. 

Таким чином, суттєвість зміни у майновому стані визначається сукупністю 
кількісного та якісного критеріїв. Незважаючи на синонімічність слів «суттє-
вий» та «істотний» в українській мові, все ж вважаємо, що у ч. 2 ст. 52 Закону 
України «Про запобігання корупції» доцільно вести мову про істотну зміну в 
майновому стані суб’єкта декларування, оскільки слово «істотно» стосується 
розміру змін або порівнянь, тобто кількісних показників.

Характеризуючи положення ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання ко-
рупції», зауважимо, що відповідний обов’язок має особистий характер, адже 
стосується лише суб’єкта декларування. Інформація про отримання доходу або 
придбання майна членом сім’ї суб’єкта декларування, що перевищує 50 ПМ, 
не повідомляється.

Однією з підстав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єк-
та декларування є отримання ним доходу, який перевищує 50 ПМ. У цьому кон-
тексті важливо з’ясувати такі питання: 1) який дохід – отриманий чи нарахова-
ний – слід брати до уваги для встановлення обов’язку повідомляти про суттєві 
зміни у майновому стані?; 2) чи зобов’язаний суб’єкт декларування письмово 
повідомляти НАЗК про суттєві зміни у майновому стані, якщо заробітна плата 
отримана ним частинами, кожна з яких не перевищує 50 ПМ, а сукупний роз-
мір більший вказаного вище розміру?; 3) в який момент суб’єкт декларування 
повинен повідомити НАЗК про суттєві зміни у майновому стані, якщо йому 
виплачена сума заборгованої підприємством заробітної плати за відповідний 
період, яка перевищує 50 ПМ, а сума заробітної плати за кожен місяць, у якому 
утворилася заборгованість, менша за вказаний вище розмір?; 4) чи слід пові-
домляти про суттєві зміни у майновому стані, якщо суб’єкт декларування при-
дбав майно у лізинг (кредит) та почати користуватися ним до сплати повної 
його вартості?.
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Відповідаючи на перше запитання, зауважимо, що стосовно цього в судо-

вій практиці існує два підходи. Так, за постановою Святошинського районного 
суду м. Києва від 11 жовтня 2017 р. у справі № 759/14493/17 особу визнано 
винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, за 
неповідомлення про суму нарахованого, а не отриманого доходу6. Водночас по-
становою Печерського районного суду м. Києва від 19 грудня 2016 р. у справі 
№ 757/58986/16-п було закрито справу про адміністративне правопорушення 
у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, оскільки особа отримала заробітну плату в 
сумі, меншій, ніж 50 ПМ, хоча їй було нараховано заробітну плату в сумі, що 
перевищувала цей показник7. 

Вважаємо більш правильним саме останній підхід з огляду на таке. По-пер-
ше, Закон України «Про запобігання корупції» розрізняє відомості про отрима-
ні (нараховані) доходи, які зазначаються в декларації (п. 7 ч. 1 ст. 46) та отрима-
ні доходи як підставу повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (ч. 2 
ст. 52). По-друге, у Формі передбачено, що дохід, який був нарахований, але 
не сплачений (не отриманий), не повідомляється8. По-третє, як було зазначено 
вище, отримання відповідного доходу повинно суттєво вплинути на майновий 
стан суб’єкта декларування. Такий значний вплив може мати лише той дохід, 
який він «тримає у руках» (отриманий ним), яким він може розпорядитися. 
По-четверте, як вказано у Формі, інформація, включена в повідомлення про 
суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, повинна бути також 
відображена в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, яку такий суб’єкт декларування подає відповід-
но до Закону. Як було зазначено вище, у такій декларації має зазначатися сума 
нарахованого доходу, що повністю відобразить рівень фінансового становища 
особи упродовж року, за який подавалася електронна декларація.

Що стосується другого та третього запитань, то, враховуючи таке розуміння 
отриманого доходу, що наводилося нами вище, суб’єкт декларування повинен 
письмово повідомити НАЗК у випадку отримання частини заробітної плати, 
що перевищує 50 ПМ, а не її загального розміру за місяць. Те ж саме стосуєть-
ся і виплати одноразово заборгованої заробітної плати, яка перевищує 50 ПМ. 
У кожному з цих випадків, на нашу думку, слід констатувати суттєву зміну у 
майновому стані суб’єкта декларування.

Даючи відповідь на четверте питання, зауважимо, що правове регулювання 
лізингу у сфері господарювання здійснюється у ЦК України (статті 806–809)9, 
Господарському кодексі України (ст. 292)10 та Законі України «Про фінансовий 
лізинг» від 16 грудня 1997 р.11 Лізинг може бути двох видів – фінансовий і опе-
ративний. Захист прав лізингоодержувача на предмет лізингу забезпечується 
нарівні із захистом прав власників. Особливістю здійснення лізингових опера-
цій за договором фінансового лізингу є право лізингоотримувача на подальший 
викуп предмета лізингу, що використовується у господарській діяльності. По-
ряд з тим за договором оперативного лізингу перехід права власності на пред-
мет лізингу на лізингоотримувача не передбачається.

Отже, лізинг – це надання майна лізингодавця у виключне користування 
лізингоодержувачу (оперативний лізинг) або передача майна лізингодавця у 
власність лізингоодержувачу з відстроченою оплатою за нього та правом ко-
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ристування (фінансовий лізинг). Відповідно до ч. 1 ст. 806 ЦК України за дого-
вором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов’язується переда-
ти другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить 
лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовле-
ності із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане 
лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізин-
гоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за 
встановлену плату (лізингові платежі)12. Відповідно до ч. 2 ст. 806 ЦК України 
до договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) з 
урахуванням особливостей, установлених параграфом 6 цього Кодексу та за-
коном. До відноси, пов’язаних з лізингом, застосовуються загальні положення 
про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не вста-
новлено законом13.

Згідно з ч. 2 ст. 8 Закону України «Про фінансовий лізинг» право власності 
на предмет лізингу переходить щодо лізингоодержувача в разі та з моменту 
сплати ним визначеної договором ціни за умови, що сторони договору лізингу 
уклали договір купівлі-продажу предмета лізингу, якщо договором не передба-
чено інше. При цьому слід мати на увазі, що моментом набуття права власності 
на рухомі речі є момент передання (вручення, отримання) та заволодіння річчю 
(ч. 1 ст. 334, ст. 336 ЦК України)14. Згідно з листом Верховного Суду України від 
1 липня 2013 р. «Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про 
право власності при розгляді цивільних справ» момент набуття права власності 
у ЦК України визначено диспозитивно, оскільки законом або договором сторін 
може бути встановлено й інший момент такої передачі (наприклад, сплата по-
купної ціни, підписання передавального акта, настання іншої умови, передба-
ченої договором, тощо)15.

Незважаючи на те, що відповідно до п. 153.7 ст. 153 Податкового Кодексу 
України (далі – ПК України) у податковому обліку передача майна у фінансо-
вий лізинг прирівнюється до продажу в момент такої передачі16, в антикоруп-
ційному законодавстві України поняття «придбання майна» має інший зміст, 
про що вже зазначалося.

Тож доходимо висновку, що за загальним правилом моментом виникнення 
права власності на предмет фінансового лізингу є виплата лізингоодержувачем 
лізингодовцю визначеної договором всієї суми. Тому саме цей момент слід вва-
жати юридичним фактом, за наявності якого суб’єкт декларування зобов’яза-
ний письмово повідомити НАЗК про суттєві зміни у майновому стані (за умо-
ви, що вартість предмета договору лізингу перевищує 50 ПМ, встановлених 
для працездатних осіб на 1 січня відповідного року). Однак у будь-якому разі 
при визначенні моменту набуття у власність майна, придбаного у лізинг, не-
обхідно вивчати умови договору лізингу та інші документи, додані до нього, 
оскільки у договорі лізингу може передбачатися інший момент переходу права 
власності на предмет цього договору до лізингоодержувача.

Таким чином, повідомлення суб’єктом декларування про суттєві зміни у 
майновому стані є додатковим заходом фінансового контролю, передбаченого 
у Законі України «Про запобігання корупції». Під час тлумачення відповідних 
законодавчих положень зроблено такі основні висновки:
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1) отримання доходу в контексті антикорупційного законодавства України 

повинно тлумачитися як одержання такого доходу, матеріалізованого у грошо-
вій сумі, якою суб’єкт декларування може розпоряджатися («тримає у руках»);

2) придбання майна передбачає оплатне набуття  майна (а не права на 
майно) за будь-якими відплатними договорами (купівля-продаж, міна, рента 
тощо). Водночас дарування майна не охоплюється поняттям «придбання май-
на», оскільки дарування передбачає набуття майна, а не його придбання;

3) суттєва зміна у майновому стані суб’єкта декларування наявна у разі, 
якщо у конкретний момент отримання доходу або придбання майна у розмірах, 
визначених в антикорупційному законодавстві України, майновий стан суб’єк-
та декларування якісно змінився. Суттєва зміна в майновому стані суб’єкта 
декларування буде лише тоді, коли він отримав у власність майно або його ча-
стину, що й впливає на таку якісну зміну його майнового стану;

4) у ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» доцільно вести 
мову про істотну, а не суттєву зміну в майновому стані суб’єкта декларування, 
тому що слово «істотно» стосується розміру змін або порівнянь, тобто кількіс-
них показників;

5) обов’язок повідомляти про суттєві зміни у майновому стані має особи-
стий характер, оскільки стосується лише суб’єкта декларування;

6) для встановлення обов’язку суб’єкта декларування повідомляти про сут-
тєві зміни у майновому стані слід брати до уваги отриманий, а не нарахований 
дохід;

7) суб’єкт декларування повинен письмово повідомити НАЗК у випадку 
отримання частини заробітної плати, що перевищує 50 ПМ, а не її загального 
розміру за місяць. Те ж саме стосується і виплати одноразово заборгованої за-
робітної плати, яка перевищує 50 ПМ;

8) за загальним правилом моментом виникнення права власності на пред-
мет фінансового лізингу є виплата лізингоодержувачем лізингодовцю визна-
ченої договором всієї суми. Тому саме цей момент слід вважати юридичним 
фактом, за наявності якого суб’єкт декларування зобов’язаний письмово по-
відомити НАЗК про суттєві зміни у майновому стані (за умови, що вартість 
предмета договору лізингу перевищує 50 ПМ, установлених для працездатних 
осіб на 1 січня відповідного року). 

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page. 2. Форма повідомлення про суттєві змі-
ни в майновому стані суб’єкта декларування: затв. ріш. НАЗК від 10 черв. 2016 р. № 3. 
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0961-16. 3. Великий тлумачний словник сучас-
ної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТ «Перун», 2005. 
С. 867. 4. Там само. С. 1114. 5. Там само. С. 1417. 6. Постанова Святошинського район-
ного суду м. Києва від 11 жовт. 2017 р. Справа № 759/14493/17. URL: http://reyestr.court.
gov.ua/Review/69472718. 7. Постанова Апеляційного суду м. Києва від 17 лют. 2017 р. 
Справа № 757/58986/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64920574. 8. Форма пові-
домлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування: затв. ріш. НАЗК 
від 10 черв. 2016 р. № 3 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0961-16. 9. Цивільний 
кодекс України: Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. URl: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/435-15. 10. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січ. 2003 р. 
№ 436-IV URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 11. Про фінансовий лізинг: 
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Zagyney Zoya. Notification of significant changes in the property state as additional 
measures of financial control in accordance with the Law of Ukraine “On prevention of 
corruption”

In the article, the doctrinal interpretation of the provisions of Part 2 of Article 52 of the 
Law of Ukraine «On the Prevention of Corruption» in the context of reporting by the entity of 
a declaration of material changes in the property state was implemented. 

The content of the concepts «income generation», «property acquisition», «material 
changes in the property state» is defined. In particular, it was concluded that a substantial 
change in the property status of a reporting entity exists if, at a particular moment in the receipt of 
income or the acquisition of property in the amounts specified in the anticorruption legislation 
of Ukraine, the property status of the subject of the declaration has changed qualitatively. It 
is concluded that despite the synonym of the words «significant» and «substantially» in the 
Ukrainian language, we still believe that in Part 2 of Art. 52 of the Law of Ukraine «On the 
Prevention of Corruption» it is advisable to speak about a significant change in the property 
status of the subject of declaration, since the word «substantially» refers to the size of the 
changes or comparisons, that is, the quantitative indicators.

The disputed issues of cases when the subject of declaration should inform the National 
Agency for the Prevention of Corruption of significant changes in the property state are 
considered. It is concluded that the obligation to report significant changes in the property 
status of the relevant person has a personal character, since it relates only to the subject 
of the declaration. It is proved that in order to establish the obligation of the subject of the 
declaration to report significant changes in the property status, account should be taken of 
the received, and not accrued income. Additional arguments are provided that the subject of 
the declaration should notify the National Agency for the Prevention of Corruption in writing 
if the wage is received in excess of 50 living wages rather than its total monthly amount. The 
same applies to the payment of one-time arrears, which exceeds 50 subsistence minimum. 
As a general rule, the moment of the occurrence of the right of ownership to the subject of 
financial leasing is the payment by the lessee to the lessee by the total amount specified in the 
contract. Therefore, it is precisely this point to be considered a legal fact in the presence of 
which the subject of the declaration is obliged to notify the National Agency for the Prevention 
of Corruption in writing about significant changes in the property status (provided that the 
value of the subject of the leasing agreement exceeds 50 subsistence minimum, established for 
able-bodied persons on January 1 of the respective year).

Key words: financial control, property status, significant change, notification, income, 
property acquisition, leasing.



РОЗДІЛ 6 • Проблеми кримінального права та кримінального процесу  275
УДК 343.36 

А. С. НЕРСЕСЯН, 
кандидат юридичних наук

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ  
ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

У статті аналізується спеціальне законодавство України в сфері судоустрою, а 
також кримінально-правові норми, що встановлюють відповідальність за незаконне 
проникнення в комп’ютерні мережі судів. Встановлено, що автоматизована система 
документообігу суду є особливим предметом кримінально-правової охорони. Визначено 
основні проблеми кримінально-правової кваліфікації даного злочину та шляхи їх подо-
лання. 

Ключові слова: суд, комп’ютерна мережа, несанкціонований доступ, злочин, конфі-
денційна інформація. 

Нерсесян А. С. Автоматизированная система документооборота суда как объект 
уголовно-правовой охраны

В статье анализируется специальное законодательство Украины в сфере су-
доустройства, а также уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответствен-
ность за незаконное проникновение в компьютерные сети судов. Установлено, что 
автоматизированная система документооборота суда является предметом уголов-
но-правовой охраны. Определены основные проблемы уголовно-правовой квалификации 
данного преступления и пути их преодоления.

Ключевые слова: суд, компьютерная сеть, несанкционированный доступ, престу-
пление, конфиденциальная информация.

Nersesian A. Automated document circulation system of the court as an object of 
criminal law protection

In the article the author analyzes the special legislation of Ukraine in the field of judicial 
system and also the criminal law norms establishing liability for illegal penetration into com-
puter networks of ships. It is established that the automated system of document circulation of 
the court is the subject of criminal and legal protection. The main problems of the criminal-le-
gal qualification of this crime and ways to overcome them are determined.

Key words: court, computer network, unauthorized access, crime, confidential informa-
tion.

Актуальність теми статті полягає насамперед у тому винятковому значенні, 
яке має об’єктивний розподіл судових справ для виконання завдань правосуд-
дя. Для реалізації цього принципу в українській судовій системі мінімізується 
участь людини, натомість запроваджується автоматизація діловодства. Таке 
значення зумовлює соціальну необхідність кримінально-правової охорони від-
повідних відносин. 

Метою статті є встановлення юридично значущих ознак злочинних пося-
гань на автоматизовану систему діловодства суду (АСДС) та їх співвідношення 
із суміжними складами злочинів. 

Частиною 1 ст. 125 Конституції України встановлено, що судоустрій в Укра-
їні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається 
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законом. Таким законом є Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 
2 червня 2016 р. № 1402-VIII1. 

Частинами 3, 4, 8, 10 цього Закону передбачено, що в судах функціонує 
Єдина судова інформаційна (автоматизована) система. Визначення судді або 
колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється Єдиною судовою 
інформаційною (автоматизованою) системою у порядку, визначеному процесу-
альним законом. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи 
та в розподіл справ між суддями має наслідком відповідальність, встановлену 
законом. Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систе-
му затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової 
адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України.

Водночас частини 3–5 чинного раніше Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-VI (далі за текстом – Закон 2010 р.) 
передбачали, що в судах загальної юрисдикції функціонує автоматизована си-
стема документообігу. Персональний склад суду для розгляду конкретної спра-
ви визначається автоматизованою системою документообігу за принципом ві-
рогідності розподілу справ під час реєстрації в суді позовних заяв, клопотань 
та скарг. При визначенні персонального складу суду для розгляду конкретної 
справи автоматизованою системою документообігу забезпечується врахуван-
ня ступеня завантаженості кожного судді, спеціалізації, а також вимог про-
цесуального закону. Положення про автоматизовану систему документообігу 
затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою 
адміністрацією України з урахуванням специфіки спеціалізації судів2.

Підпунктом 1.2.1 п. 1.2 розділу І Положення про автоматизовану систему 
документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 ли-
стопада 2010 р. № 30 (у редакції рішення Ради суддів України від 02 квітня 
2015 р. № 25 – із наступними змінами і доповненнями, далі за текстом – По-
ложення) встановлено, що автоматизована система – сукупність комп’ютерних 
програм і відповідних програмно-апаратних комплексів судів та Державної 
судової адміністрації України (далі – ДСА України), що забезпечує функціо-
нування документообігу суду, обіг інформації між судами різних інстанцій та 
спеціалізацій, передачу інформації до центральних баз даних залежно від спе-
ціалізації судів, захист від несанкціонованого доступу тощо. 

Згідно з цим же підпунктом користувачем автоматизованої системи є суддя, 
помічник судді, працівник апарату суду, технічний адміністратор (на підста-
ві наказу керівника апарату суду)3. Дане положення слід вважати надзвичайно 
важливим з огляду на визначення суб’єкта злочину, передбаченого ст. 376-1 КК 
України (далі – КК України). 

Частиною 1 ст. 376 КК України встановлено відповідальність за умисне 
внесення неправдивих відомостей чи несвоєчасне внесення відомостей до 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, іншої автоматизо-
ваної системи, що функціонує в суді, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфі-
каційній комісії суддів, Державній судовій адміністрації України, їх органах, 
несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в таких системах, чи інше 
втручання в роботу таких систем, вчинене службовою особою, яка має право 
доступу до цієї системи, або іншою особою шляхом несанкціонованого досту-
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пу до таких систем. Частиною 2 цієї статті встановлено кваліфікований склад 
злочину – вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб4. 

З аналізу диспозиції даної статті можна зробити висновок, що злочин може 
бути вчинено: 

а) спеціальним суб’єктом злочину – користувачем автоматизованої системи 
документообігу суду (АСДС), коло яких визначено у підпункті 1.2.1 Положен-
ня.

б) загальним суб’єктом злочину, якщо злочин вчиняється шляхом несанкці-
онованого доступу до АСДС.

Для визначення того, чи був доступ несанкціонованим, слід проаналізувати 
чинне законодавство України. Наприклад, частинами 7, 8 ст. 15 чинного Зако-
ну України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що, відомості про 
результати розподілу зберігаються в автоматизованій системі та мають бути 
захищені від несанкціонованого доступу та втручання. Несанкціоноване втру-
чання в роботу автоматизованої системи та в розподіл справ між суддями має 
наслідком відповідальність, встановлену законом. Відтак певна частина АСДС 
має бути захищена від несанкціонованого доступу сторонніх осіб. 

Стосовно поняття несанкціонованого доступу до системи передусім слід 
визначити, що за етимологією термін «несанкціонований» означає такий, що 
здійснюється без санкції. Санкція (лат. Sanctio – непорушна постанова) – тер-
мін, який вживається у різних значеннях. У даному конкретному випадку цей 
термін означає дозвіл уповноважених органів/посадових осіб на доступ до 
АСДС. 

Виходячи зі змісту підпункту 1.2.1 Положення, санкціоновано доступ осіб 
за ознакою посади – суддя, помічник судді, працівник апарату суду, технічний 
адміністратор – причому додатковою санкцією є наказ голови суду. При цьому 
слід врахувати, що рівень доступу в кожного з конкретних користувачів систе-
ми може бути різним – наприклад, у помічника судді чи голови суду. З цього 
слід визначити, що спеціальним суб’єктом злочину є та особа, яка використала 
свій ключ доступу до АСДС, а не ключ доступу іншого користувача, наданий 
даній особі за тих чи інших обставин. 

Варто зазначити, що відповідно до підпункту 1.3.3 п. 1.3 розділу І Положен-
ня для функціонування автоматизованої системи суди забезпечують:

– своєчасне внесення до автоматизованої системи достовірних даних (ін-
формації про стан розгляду судової справи, оригіналів електронних судових 
рішень, відомостей про набрання судовим рішенням законної сили тощо) та 
направлення необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру судових 
рішень;

– своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої сис-
теми її користувачам;

– захист інформації автоматизованої системи в суді;
– своєчасне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електро-

нних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-по-
відомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

– інформування адміністратора автоматизованої системи та ДСА України 
про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи.
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Крім того, відповідно до підпункту 2.1.4 п. 2.1 розділу ІІ Положення ко-
ристувачі автоматизованої системи зобов’язані виконувати вимоги цього Поло-
ження та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

Відтак, другою базовою ознакою несанкціонованого доступу до інформації 
АСДС є її захист від втручання з боку осіб, котрі не мають права доступу до цієї 
системи. Такий захист, як правило, унеможливлює доступ осіб, які не мають 
повноважень на використання інформації з АСДС. Технічні способи подолан-
ня такого захисту є вочевидь можливими, але незаконними за своєю суттю, 
оскільки захист має не лише технічний, а й юридичний характер. 

Відомий фахівець у галузі кримінального права М. В. Карчевський визна-
чає «несанкціонований доступ» як спосіб вчинення незаконного втручання в 
роботу ЕОМ, систем, комп’ютерних мереж, що полягає в отриманні можли-
вості здійснювати різні дії з комп’ютерної інформацією, яка має  специфіч-
ні технічні чи програмні засоби захисту від її знищення або перекручення5. 
Н. А. Розенфельд (Савінова) обґрунтовано вважає, що до факультативних ознак 
об’єктивної сторони злочину несанкціонованого доступу до комп’ютерної ін-
формації належать знаряддя вчинення такого  злочину – програмні і технічні 
засоби, призначені для несанкціонованого проникнення в комп’ютерні систе-
ми або для доступу до комп’ютерної інформації6.

З наведеного можна зробити узагальнюючий висновок, що несанкціоно-
ваним доступом до автоматизованої системи документообігу суду (АСДС) є 
застосування спеціальних програмних і технічних (апаратних) засобів, призна-
чених для обходу чи подолання засобів захисту АСДС та отримання доступу 
до конфіденційної інформації цієї системи за відсутності для цього правових 
підстав – посади та наказу голови суду. 

Важливим також є питання встановлення суб’єктного складу даної кате-
горії злочинів у разі співучасті загального і спеціального суб’єктів. Як було 
зазначено вище, загальний суб’єкт злочину може бути суб’єктом діяння, перед-
баченого ст. 376-1 КК України, лише за умови несанкціонованого доступу до 
АСДС. Умовляння особи – спеціального суб’єкта злочину до отримання конфі-
денційної інформації вочевидь не може розглядатись як такий несанкціонова-
ний доступ. 

Відповідно злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою 
осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, 
тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.

Спільне вчинення злочину охоплює:
а) спільне виникнення умислу;
б) спільне розроблення злочинного плану;
в) спільне вчинення злочинних дій. 
Для відповіді на поставлене питання необхідно насамперед звернутись до 

поняття «спеціальний суб’єкт злочину». Частиною 2 ст. 18 КК України визна-
чено, що спеціальним суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила 
злочинне діяння у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 
злочин, суб’єктом якого може бути лише певна особа.

В українській правовій науці домінує позиція, що доктринально поняття 
«спеціальний суб’єкт злочину» збігається з поняттям «загальний суб’єкт зло-
чину зі спеціальними ознаками», оскільки саме наявність додаткових спеці-
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альних ознак (одиничних чи альтернативних) загального суб’єкта злочину дає 
змогу встановлювати коло осіб, які можуть бути притягнуті до кримінальної 
відповідальності у конкретних випадках. Проте спеціальні ознаки суб’єкта 
злочину, які передбачені диспозицією статті Особливої частини КК України 
або випливають з її змісту, є такими у складі злочину лише за умови їх кон-
структивної сумісності з об’єктом та об’єктивною стороною складу злочину. 
При цьому різноманітність комбінацій ознак спеціального суб’єкта злочину 
в конструкціях диспозицій значно збільшує потенціал індивідуалізації кримі-
нального закону в ракурсі спеціального суб’єкта злочину, збільшує можливості 
всебічно і одночасно «прицільно» охороняти ті цінності, які найбільше цього 
потребують7. 

Важливо зауважити, що в українській юридичній науці також встановлено, 
що злочинам у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з надан-
ням публічних послуг, притаманна й так звана можлива чи необов’язкова співу-
часть щодо кваліфікованих складів злочинів. Вчинення аналізованих злочинів 
групою осіб за попередньою змовою та організованою групою може відбувати-
ся як у формі співвиконавства, так і з розподілом ролей. Однак безпосередньо 
за цими кваліфікованими складами можуть притягатися до відповідальності 
лише спеціальні суб’єкти злочинів. Особа, що не має спеціальних ознак суб’єк-
та злочину, зазначених у відповідній статті Особливої частини цього Кодексу, 
яка брала участь у вчиненні злочину, передбаченого даною статтею, підлягає 
кримінальній відповідальності як організатор, підбурювач або пособник за 
відповідною частиною ст. 27 і тією статтею, яка передбачає злочин, вчинений 
виконавцем. Отже, і у випадку «можливої співучасті спеціального і загального 
суб’єктів злочину» також має йтися про необхідний розподіл ролей співучасни-
ків, який зумовлює і рольовий розподіл відповідальності8.

Необхідний рольовий розподіл дій співучасників, таким чином, означає 
вчинення співучасником спеціального суб’єкта дій, спрямованих на полег-
шення вчинення злочину. При цьому спільне вчинення злочину означає те, що 
повний комплекс діянь, передбачених відповідним злочином під час розробки 
злочинного плану та втілення його в життя проявляється в умислі кожного зі 
співучасників. 

Крім того, для встановлення ознак співучасті слід встановити, що злочин 
повною мірою охоплювався умислом кожного з учасників протиправного ді-
яння. Тобто у випадку, коли, наприклад, загальний суб’єкт злочину виступає 
у ролі підбурювача спеціального суб’єкта – користувача АСДС – загальний 
суб’єкт повинен знати про рівень доступу спеціального суб’єкта (працівника 
суду) до АСДС, а також усвідомлювати той факт, що спеціальний суб’єкт може 
реально вчинити вказані дії з використанням свого паролю, а не паролю іншого 
користувача. 

Відтак саме по собі умовляння співробітника суду (іншого спеціально-
го суб’єкта злочину, передбаченого ст. 376-1 КК України) особою, котра не є 
спеціальним суб’єктом даного злочину, не являє собою спільного незаконного 
втручання в АСДС. При цьому особа – загальний суб’єкт, не бере жодної участі 
у втіленні злочинного умислу, тобто однозначно не є і не може бути співвико-
навцем. Зазначене унеможливлює  кваліфікацію його дій як вчинення злочину 
за попередньою змовою групою осіб разом зі спеціальним суб’єктом. Виходячи 
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з цього, така особа не може бути суб’єктом даного злочину, а її дії не можуть 
кваліфікуватись як втручання в АСДС за попередньою змовою групою осіб.  

Варто зауважити що підпунктами 2.1.4–2.1.5 п. 2.1 розділу ІІ Положення 
встановлено, що користувачі автоматизованої системи зобов’язані виконувати 
вимоги цього Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в 
ній міститься. Причому персональну відповідальність за забезпечення належ-
ної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник 
апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування – тех-
нічний адміністратор.

Частинами 1, 2 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. 
№ 2657-XII визначено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденцій-
на, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну 
особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною 
особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може 
поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею 
порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, ви-
значених законом. Відносини, пов’язані з правовим режимом конфіденційної 
інформації, регулюються законом.

Конфіденційність інформації за своєю правовою природою включає забо-
рону її розповсюдження чи збуту. Відтак поняття «несанкціоновані дії з конфі-
денційною інформацією АСДС» включає в себе також розповсюдження та/або 
збут такої інформації. 

Таким чином, збут і розголошення конфіденційної інформації з АСДС пов-
ною мірою підпадає під ознаки одразу двох складів злочинів – злочину, пе-
редбаченого ст. 361-2 КК (загальна норма) та злочину, передбаченого ст. 376-1 
КК України (спеціальна норма). Виходячи з правила про конкуренцію загаль-
ної і спеціальної норм, згідно з яким перевага надається спеціальній нормі, слід 
вказати, що дії співробітника суду, який вчинив кримінальне правопорушення, 
передбачене ст. 376-1 та в подальшому передав інформацію з АСДС іншій сто-
ронній особі, додаткової кваліфікації за ст. 361-2 КК України не потребують.

Висновки. Несанкціонованим доступом до автоматизованої системи доку-
ментообігу суду (АСДС) є застосування спеціальних програмних і технічних 
(апаратних) засобів, призначених для обходу чи подолання засобів захисту 
АСДС та отримання доступу до конфіденційної інформації цієї системи за від-
сутності для цього правових підстав – посади та наказу голови суду.

Збут і розголошення конфіденційної інформації з АСДС є злочином і має 
наслідком відповідальність, встановлену законом. 
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Nersesian A. Automated document circulation system of the court as an object of 
criminal law protection

In the article the author analyzes the special legislation of Ukraine in the field of judicial 
system and also the criminal law norms establishing liability for illegal penetration into com-
puter networks of ships. It is established that the automated system of document circulation of 
the court is the subject of criminal and legal protection. The main problems of the criminal-le-
gal qualification of this crime and ways to overcome them are determined.

Confidentiality of information in its legal nature including the prohibition of its distribu-
tion or sale. Therefore, the notion of “unauthorized actions with confidential information of 
an automated document circulation system” includes also distribution and / or sale of such 
information

Unauthorized access to the automated document circulation system (ASDS) is the use of 
special software and hardware (hardware) tools designed to bypass or overcome the means of 
protection of ASDS and to gain access to confidential information of this system in the absence 
of legal grounds for this - the post and the order of the chairman of the court.

The sale and disclosure of confidential information with ASDS fully falls under the signs of 
two sets of crimes at once - a crime under Art. 361-2 of the Criminal Code (general rule) and 
the crime provided for in Art. 376-1 of the Criminal Code of Ukraine (special rule). Proceeding 
from the rule on competition of general and special norms, according to which preference is 
given to a special rule, the actions of a court officer who committed a criminal offense under 
Art. 376-1 of the Criminal Code of Ukraine and in the future transferred information on the 
ASDS to another stranger, additional qualifications under Art. 361-2 of the Criminal Code of 
Ukraine, do not need.

Keywords: court, computer network, unauthorized access, crime, confidential informa-
tion.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ЗЛОЧИНІВ 
 ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ:  

УЗГОДЖЕНІСТЬ ІЗ ПРИНЦИПАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Статтю присвячено проблемі встановлення відповідності положень щодо кримі-
нальної відповідальності спеціальних суб’єктів злочинів із основоположними принципа-
ми кримінального права. Визначено основні критерії (ознаки), за якими у кримінальному 
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праві виділяються окремі види спеціальних суб’єктів злочинів. Зроблено висновок, що 
положення щодо кримінальної відповідальності спеціальних суб’єктів злочинів, які міс-
тяться у нормах Загальної та Особливої частин КК України, узгоджуються із прин-
ципами кримінального права і найбільш повно реалізують принцип рівності громадян 
перед законом, принцип справедливості та принцип гуманізму.

Ключові слова: суб’єкт злочину, спеціальний суб’єкт злочину, принцип кримінально-
го права, принцип верховенства права, принцип законності, принцип рівності громадян 
перед законом, принцип справедливості, принцип гуманізму. 

Ландина А. В. Ответственность специальных субъектов преступлений по уго-
ловному законодательству Украины: соответствие принципам уголовного права

Статья посвящена проблеме установления соответствия положений относи-
тельно уголовной ответственности специальных субъектов преступлений основопо-
ложным принципам уголовного права. Определены основные критерии (признаки), по 
которым в уголовном праве выделяют отдельные виды специальных субъектов престу-
плений. Сделан вывод, что положения относительно уголовной ответственности спе-
циальных субъектов преступлений, которые содержатся в нормах Общей и Особенной 
частей УК Украины, соответствуют принципам уголовного права и наиболее полно 
реализуют принцип равенства граждан перед законом, принцип справедливости и прин-
цип гуманизма.

Ключевые слова: субъект преступления, специальный субъект преступления, прин-
цип уголовного права, принцип верховенства права, принцип законности, принцип равен-
ства граждан перед законом, принцип справедливости, принцип гуманизма.

Landina Anna. Responsibility of special subjects of crimes under the criminal legisla-
tion of Ukraine: conformity with the principles of criminal law

The article is devoted to the problem of establishing conformity of the provisions on the 
criminal liability of special subjects of crimes to the fundamental principles of criminal law. 
The main criteria (features) were determined, according to which certain types of special sub-
jects of crime are allocated in criminal law. The conducted study led to the conclusion that the 
provisions on criminal liability of special subjects of crimes placed in the norms of the general 
and special parts of the Criminal Code of Ukraine are in accordance with the principles of 
criminal law and most fully implement the principle of equality of citizens before the law, the 
principle of justice and the principle of humanism.

Key words: subject of crime, special subject of crime, the principle of criminal law, the 
principle of rule of law, the principle of legality, the principle of equality of citizens before the 
law, the principle of justice, the principle of humanism.

Згідно із кримінально-правовою теорією суб’єкт злочину – це один із 
обов’язкових елементів складу злочину, без якого неможлива наявність са-
мої події вчинення суспільно небезпечного діяння. Водночас суб’єкт злочину 
є ключовою фігурою злочину як явища об’єктивної дійсності, яка пов’язана 
із іншими інститутами та категоріями кримінального законодавства. Основні 
обов’язкові ознаки суб’єкта злочину чітко визначені у ч. 1 ст. 18 КК України, у 
якій зазначається, що суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила 
злочин у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу України  (далі – 
КК України) може наставати кримінальна відповідальність.

Але суб’єкт злочину як кримінально-правовий інститут не є однорідним – у 
ньому виділяються окремі види. Одним із них є спеціальний суб’єкт злочину. 
У ч. 2 ст. 18 КК України зазначається, що спеціальним суб’єктом злочину є 
фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна 
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відповідальність, злочин, суб’єктом якого може бути лише певна особа. Врахо-
вуючи викладене, спеціальний суб’єкт злочину відрізняється від загального на-
явністю, окрім обов’язкових, додаткових ознак (критеріїв), від яких залежить 
кваліфікація вчиненого злочину. Тому і кримінальна відповідальність таких 
суб’єктів має певні особливості, що закріплено як у нормах Загальної, так і у 
нормах Спеціальної частин КК України.

Як і усі інші положення КК України, норми, що регулюють відповідальність 
спеціальних суб’єктів, повинні узгоджуватися із принципами кримінального 
права, які є основоположними засадами кримінально-правового регулювання 
порядку суспільних відносин. Вони є підґрунтям усіх норм як Загальної, так і 
Особливої частин КК України; на підставі цих принципів побудовані (повинні 
бути побудовані) також і санкції за вчинений злочин.

Питанню особливостей кримінальної відповідальності спеціальних 
суб’єктів злочинів було присвячено праці таких учених, як П. П. Андрушко, 
Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. О. Глушков, А. Ф. Зелінський, Н. Ф. Кузнецов, 
І. П. Лановенко, А. А. Музика, В. О. Навроцький, А. С. Осадча, А. Я. Свєт-
лов, В. В. Сташис, В. Я. Тацій, М. І. Хавронюк та ін. Принципи кримінального 
права (у комплексі та окремі з них) досліджувалися у працях В. О. Гацелю-
ка, О. М. Костенка, Т. А. Лєснієвськи-Костарьової, Л. М. Медіної, В. О. Нав-
роцького, А. Н. Трайніна, П. О. Фефелова та ін. Але проблема відповідності 
положень щодо кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину 
принципам кримінального права конкретно не розглядалася. 

Враховуючи особливості кримінальної відповідальності спеціальних 
суб’єктів злочинів з огляду на певні додаткові ознаки, що впливають на квалі-
фікацію вчиненого суспільно небезпечного діяння, потрібно визначити відпо-
відність положень, що стосуються відповідальності таких суб’єктів, основопо-
ложним принципам кримінального права.

Принципи права взагалі визначаються як керівні засади (ідеї), які визнача-
ють зміст і спрямованість правового регулювання суспільних відносин1. Вва-
жається, що вони у стислому вигляді, концентровано відображають найсуттє-
віші риси права, є його квінтесенцією, так званим обличчям2.

Принципи кримінального права є системою засад, що відповідають приро-
ді людини, втілені у нормах кримінального законодавства, які відображають 
зміст, завдання та закономірності розвитку кримінально-правового регулю-
вання суспільних відносин; вони повинні бути основою, підґрунтям процесу 
створення узгодженої системи регулятивних та охоронних кримінально-пра-
вових норм, здатної захистити кримінальний закон від хаотичності та супе-
речностей3. Принципи кримінального права визначаються також як система 
вироблених наукою кримінального права і втілених у нормах об’єктивного 
кримінального права загальнокерівних засад, ідеологічних постулатів, які ві-
дображають змістовну сутність кримінального права, його завдання, законо-
мірності кримінально-правового регулювання4. За своєю сутністю принципи 
кримінального права – це певні правила, які утворюють систему і є обов’язко-
вими саме для цієї галузі права; завдяки їм існує чітко визначений порядок у 
кримінальному законодавстві.

Перелік основних принципів кримінального права, які і складають певну 
систему, передбачений у загальному вигляді Конституцією України. Кримі-
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нальне право України ґрунтується на таких принципах: принцип верховенства 
права (ст. 8 Конституції України), принцип справедливості (ст. 19 Конститу-
ції України), принцип рівності громадян перед законом (ст. 24 Конституції 
України), принцип забезпечення гідності особи (ст. 28 Конституції України), 
принцип законності (ст. 29 Конституції України), принцип гуманізму (ст. 3, 28 
Конституції України), винної відповідальності (ст. 62 Конституції України), 
принцип особистої відповідальності (ст. 61 Конституції України).

Принцип верховенства права не є тотожним принципу законності, як часто 
стверджується у літературі: він «не підміняє та не скасовує принцип законно-
сті, а тільки поглиблює його від вимог суто формального додержання норм у 
напрямі пошуку власне правового («органічного», «ідеального») змісту права. 
Адже навіть з моменту свого виникнення принцип верховенства права тлума-
чився у широкому контексті як бо жественний чи природний закон, призначен-
ня якого вбачалося в об меженні світської влади»5. Тобто в ідеалі принцип вер-
ховенства права у будь-якій галузі повинен базуватися на природному праві, 
на законах природи – лише у цьому випадку він буде ефективним та таким, що 
дійсно забезпечуватиме дотримання прав людини у контексті законів приро-
ди. Можна погодитися із тезою, що верховенство права – це сучасний «Закон 
Природи»6. А тому саме завдяки принципу верховенства права забезпечується 
дотримання всіх інших принципів, на яких базується кримінальне законодав-
ство. Він також забезпечує дотримання норм інших нормативно-правових ак-
тів, зокрема тих, які закріплюють основоположні права людини і громадянина 
(Конституція України, кодифіковане законодавство інших галузей права, між-
народні нормативно-правові акти тощо). 

Сутність принципу верховенства права виражається законодавчо також че-
рез принцип законності, що закріплений у ст. 29 Конституції України і полягає 
у тому, що кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися Конституції Укра-
їни та законів України. У кримінальному праві даний принцип виражається 
через формулу «nullum crimen, nulla poena sine lege» – «немає злочину, немає 
покарання без вказівки на те у законі». Це означає, що: 1) ніхто не може бути 
покараний без закріпленого державою покарання за «кримінальну поведінку»; 
2) жоден вчинок не може бути визнано кримінально-караним без спеціальної 
вказівки на це у кримінальному законі; 3) така вказівка має бути чітко визна-
ченою; 4) кримінальний закон не має зворотної дії7. Цей принцип забезпечує 
права осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, але вина яких у вчиненні кон-
кретних злочинів не доведена у законному порядку, а також осіб, які вчинили 
суспільно неприйнятне діяння, яке не містить ознак складу якогось злочину, 
передбаченого у нормах КК України.

Принцип рівності громадян перед законом, закріплений у ст. 24 Консти-
туції України, передбачає відсутність дискримінації громадян за будь-якими 
ознаками (соціальними, фізіобіологічними тощо) і виключає притягнення осо-
би до кримінальної відповідальності лише за те, що вона має певні риси, які 
є несприйнятними для особи, яка реалізує норми кримінального закону. Цей 
принцип забезпечує поряд з тим однакове ставлення з точки зору закону до всіх 
можливих суб’єктів конкретного злочину.

Принцип вини у кримінальному праві передбачає, що особа підлягає кри-
мінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні діяння, які були 
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нею вчинені, та наслідки, які настали у результаті їх вчинення, за умови наяв-
ності вини, ґрунтується на принципі верховенства права: у Конституції Укра-
їни цей принцип закріплений у ст. 62 і має назву «презумпція невинуватості» 
(цей принцип не є тотожним принципу вини, оскільки є процесуальним). Крім 
того, вина особи повинна встановлюватися виключно у передбаченому чинним 
законодавством України порядку. Цей принцип водночас дозволяє особі, яка 
лише підозрюється у вчиненні злочину, а також і суб’єкту злочину, уникнути 
упередженого ставлення з боку представників органів кримінальної юстиції 
щодо винуватості у вчиненні того чи іншого суспільно небезпечного діяння.

Принцип індивідуалізації покарання (особистої відповідальності згідно із 
ст. 61 Конституції України) за своєю сутністю передбачає, що суб’єкт злочи-
ну повинен нести відповідальність за вчинений злочин лише особисто, тобто 
відповідати за вчинене повинен він і лише індивідуально. Причому, з іншого 
боку, відповідальність за вчинене може нести лише суб’єкт, який вчинив зло-
чин. Індивідуалізація покарання полягає у визначенні форми, виду та обсягу 
покарання, яке може бути призначене особі з урахуванням не лише вчиненого 
злочинного діяння, а й індивідуальних якостей особи, що виявляється у осо-
бливому психічному ставленні особи до вчинюваного діяння та його наслідків. 
Тут також потрібно зазначити, що цей принцип означає неможливість інкри-
мінувати одному суб’єкту злочину вину іншого суб’єкта злочину як у межах 
вчинення одного злочину (за наявності співучасті), так і за наявності факту 
вчинення інших злочинів.

Сутність принципу справедливості полягає у тому, що він передбачає мож-
ливість застосування до винної особи лише такого покарання, яке відповідає 
тяжкості вчиненого нею суспільно небезпечного діяння та передбачає незасто-
сування кримінального покарання до особи, невинуватої у вчиненні злочину8. 
Крім того, зазначається, що принцип справедливості означає забезпечення 
справедливості кримінально-правової репресії, що є необхідним для досягнен-
ня виправного та превентивного впливу9.

Сутність принципу гуманізму полягає у тому, що кожен громадянин пови-
нен повністю використати свої можливості в інтересах суспільства, а також 
і те, що ні від кого не можна вимагати більшого, ніж те, на що він здатний. 
Потрібно враховувати, що принцип гуманізму поширюється рівною мірою як 
на потерпілого, так і на суб’єкта злочину10. Але більшою мірою цей принцип 
все-таки пов’язується саме із суб’єктом злочину, зокрема, у частині призначен-
ня йому покарання за вчинення злочину, застосування щодо нього інших норм 
та інститутів кримінального законодавства. Даний принцип означає таке: за-
стосовуючи до особи, винуватої у вчиненні злочину, заходи кримінально-пра-
вового примусу, потрібно насамперед ставити мету її виправлення, вироблення 
у свідомості суб’єкта злочину позитивних суспільно корисних установок, по-
вернення його у суспільство як повноцінної особистості, яка поважає і виконує 
нормативні приписи; з метою позитивного впливу на суб’єкта злочину засто-
совувати до нього мінімальний з необхідних заходів кримінально-правового 
впливу11.

Визначити відповідність положень щодо кримінальної відповідальності 
спеціальних суб’єктів принципам кримінального права можна лише у тому ви-
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падку, якщо встановити види спеціальних суб’єктів, специфічні ознаки яких 
мають значення при кваліфікації вчиненого злочину.

У теорії кримінального права є багато точок зору щодо класифікації спе-
ціальних суб’єктів злочину. Згідно з однією з них види спеціальних суб’єктів 
злочину виділяють залежно від демографічних і соматичних ознак; ознак, 
що характеризують виконання професійних обов’язків, посадове становище 
суб’єкта злочину; ознак правового статусу особи; участі в процесі правосуддя 
і виконання кримінального покарання; відношення до військового обов’язку12. 
Більш точною видається класифікація, згідно з якою можна виділити такі кри-
терії: соціально-демографічні ознаки – стать, вік винного; наявність військо-
вого обов’язку; службове становище особи; психо-фізіологічні ознаки – стан 
вагітності, стан сп’яніння, примус; професія винного – наявність у нього відпо-
відної освіти чи професійних навичок; цивільно-правовий статус – наявність у 
особи громадянства України чи іноземної держави; взаємовідносини з потерпі-
лим – наявність у винного родинних чи інших зв’язків, що зумовлюють у них 
визначені обов’язки чи права; характеристика особи в контексті її попередньої 
злочинної діяльності тощо. 

Як правило, вказівка на додаткові ознаки спеціального суб’єкта злочину 
вказується у диспозиції відповідної норми Особливої частини КК України. Але 
є окремі положення, які стосуються певної групи осіб, що наділені відповідни-
ми ознаками, розміщені у Загальній частині. Наприклад, серед обставин, що 
пом’якшують покарання (ст. 66 КК України), вказані такі ознаки спеціальних 
суб’єктів, як вчинення злочину неповнолітньою особою, жінкою у стані вагіт-
ності, під впливом примусу чи погроз, під впливом сильного душевного хви-
лювання, під час виконання спеціального завдання з попередження чи розкрит-
тя злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане 
з вчиненням злочину13. До обставин, що обтяжують покарання (ст. 67 КК Укра-
їни), відносять такі ознаки спеціальних суб’єктів злочинів, як вчинення осо-
бою злочину повторно або рецидив, особою, що перебуває у стані алкоголь-
ного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших 
одурманюючих засобів. Також ст. 79 КК України визначає умови звільнення 
від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до семи років; ст. 83 КК України – умови звільнення від відбування 
покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; ст. 84 
КК України – умови звільнення від покарання за хворобою. Розділ XV містить 
норми, що визначають особливості кримінальної відповідальності та покаран-
ня неповнолітніх осіб.

Враховуючи сутність принципів кримінального права та положення 
КК України щодо відповідальності спеціальних суб’єктів злочинів, очевидним 
є те, що вказані положення КК України не йдуть у розріз з основоположни-
ми принципами. Може виникнути хибна думка щодо того, що такі положення 
порушують принцип рівності громадян перед законом, зокрема, що деякі по-
ложення свідчать про дискримінацію за ознаками стану сп’яніння, вчинення 
злочину із використанням свого службового становища, або навпаки, про при-
вілейоване ставлення до таких спеціальних суб’єктів злочинів, як неповноліт-
ні, жінки, що перебувають у стані вагітності чи мають дітей до 7 років, тощо. 
Але принцип рівності не означає зрівнялівку – він означає, що до усіх осіб, які 
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вчинили злочин, без винятку будуть за необхідності застосовані усі положення 
КК України, які будуть обтяжувати чи пом’якшувати покарання, звільняти осіб 
від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування тощо. Тобто 
встановлення особливих правил щодо притягнення до кримінальної відпові-
дальності повністю відповідають принципам кримінального права.

Щодо інших принципів саме наявність вказаних положень щодо кримі-
нальної відповідальності спеціальних суб’єктів злочинів свідчать про реаліза-
цію переважної більшості названих принципів. Так, зокрема, тут реалізується 
принцип законності, оскільки для того, щоб була застосована певна норма КК 
України, особа повинна бути наділена усіма вказаними у цій нормі спеціаль-
ними ознаками, без чого вона не може бути притягнута до кримінальної від-
повідальності. Але найбільш повно завдяки даним положенням реалізуються, 
по-перше, принцип справедливості, оскільки при притягненні спеціального 
суб’єкта до кримінальної відповідальності враховуються усі без винятку до-
даткові ознаки, які мають значення для кваліфікації злочину та впливають на 
формування особистості злочинця у кожному конкретному випадку; і, по-дру-
ге, принцип гуманізму, оскільки певні додаткові ознаки спеціальних суб’єктів 
злочину можуть вплинути на те, що покарання може бути зменшено або навіть 
взагалі особа може бути звільнена від покарання чи його відбування.

Таким чином, положення щодо кримінальної відповідальності спеціальних 
суб’єктів злочинів, що містяться у нормах Загальної та Особливої частин КК 
України, узгоджуються із принципами кримінального права і найбільш повно 
реалізують принцип рівності громадян перед законом, принцип справедливості 
та принцип гуманізму.
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Landina Anna. Responsibility of special subjects of crimes under the criminal 
legislation of Ukraine: conformity with the principles of criminal law

The article is devoted to the problem of establishing conformity of the provisions on the 
criminal liability of special subjects of crimes  to the fundamental principles of criminal law. 
The subject of a crime as a criminal-law institute is not homogeneous - in it separate types are 
allocated. One of them is a special subject of crime, which differs from the general subject by 
the presence, except for mandatory, additional features (criteria), from which the qualification 
of the crime depends. The norms governing the responsibility of special subjects must be 
consistent with the principles of criminal law, which are the basic principles of criminal legal 
regulation of the order of social relations: they are the basis of all norms of the General 
and Special Parts of the Criminal Code of Ukraine; on the basis of these principles should 
be built sanctions for the crime committed, etc. Considering into account the peculiarities 
of criminal liability of special subjects of crimes in view of certain additional features 
influencing the qualification of a committed socially dangerous act, it became necessary to 
determine the compliance of the provisions concerning the liability of such subjects, to the 
fundamental principles of criminal law. In order to clearly establish the presence / absence of 
such compliance, main criteria (features) were determined, according to which certain types of 
special subjects of crime are allocated in criminal law. Taking into account the essence of the 
principles of criminal law and the provisions of the Criminal Code of Ukraine as to the liability 
of the special subjects of crimes, it is obvious that the above provisions of the Criminal Code 
of Ukraine are not in conflict with the fundamental principles. The provisions on the criminal 
liability of the special subjects of crimes contained in the norms of the General and Special 
Parts of the Criminal Code of  Ukraine are in accordance with the principles of criminal 
law and most fully implement the principle of equality of citizens before the law - to all those 
who committed a crime, without exception, if necessary, will be applied all the provisions of 
the Criminal Code of Ukraine, which will aggravating or mitigating the punishment, exempt 
persons from criminal responsibility, punishment and its serving, etc .; the principle of justice - 
when the special subject is attracted to criminal responsibility, all the additional signs that are 
relevant for the qualification of the crime and affect the formation of the offender’s personality 
are taken into account without exception in each particular case; the principle of humanism 
- certain additional features of the special subjects of the crime may affect the fact that the 
punishment can be reduced, or even at all, the person may be exempted from punishment or 
its serving.

Key words: subject of crime, special subject of crime, the principle of criminal law, the 
principle of rule of law,the principle of legality, the principle of equality of citizens before the 
law, the principle of justice, the principle of humanism.
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ОРГАНІЧНА ТЕОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА  
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.

Показано, що протягом досліджуваного періоду органічна теорія національного 
права розглядала його як одиницю правового розвитку, тотальність, що знімає в собі 
особу та її суб’єктивне право. Вона створювала підстави для розгляду національних 
правових досвідів як рівних за своїм характером та індивідуальністю, а відповідних 
національних правопорядків – як невипадкових й тривалих у часі явищ, передбачала не 
лише формальну самостійність, а й змістовну неповторність національного правового 
досвіду, розглядала його у нерозривній єдності з духовним і культурним покликанням та 
розвитком нації.

Ключові слова: нація, національне право, окреме в праві, німецька класична філосо-
фія, порівняльне правознавство.

Кресин А. В. Органическая теория национального права во второй половине 
XVIII – первой трети XIX в.

Показано, что в течение исследуемого периода органическая теория национального 
права рассматривала его как единицу правового развития, тотальность, которая сни-
мает в себе личность и ее субъективное право. Она создавала основания для рассмотре-
ния национальных правовых опытов как равных по своему характеру и индивидуально-
сти, а соответствующих национальных правопорядков – как неслучайных и длительных 
во времени явлений, предусматривала не только формальную самостоятельность, но 
и содержательную неповторимость национального правового опыта, рассматривала 
его в неразрывном единстве с духовным и культурным призванием и развитием нации.

Ключевые слова: нация, национальное право, отдельное в праве, немецкая классиче-
ская философия, сравнительное правоведение.

Oleksiy Kresin. The organic theory of national law in the second half of the XVIII – 
the first third of the XIX century

It is shown that during the investigated period, the organic theory of national law con-
sidered it as a unit of legal development, the totality that covers a person and its subjective 
right. It created the basis for considering national legal experiences as equal in character and 
individuality, and the relevant national legal orders – as non-random and lengthy in time phe-
nomena, envisaged not only formal independence, but also the substantive uniqueness of the 
national legal experience, considered it in inseparable unity with the spiritual and the cultural 
vocation and development of the nation.

Розділ 7
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У другій половині XVIII ст. у працях європейських юристів завершилося 
формування двох теорій національного права – органічної та соціально-вольо-
вої. Це дослідження ми присвячуємо першій з них. 

Гердер у своїй праці «Ще одна філософія історії» 1774 р. запропонував нову 
філософію нації, яка домінує, з одного боку, над людиною, надаючи їй мову, 
культуру, цінності та національний дух, а з іншого – саме сума розвитку націй 
визначає загальний розвиток цілого людства, нації є провідниками Божої волі1. 
У цій філософії нації (Гердер назвав її націоналізмом) одночасно як традиції 
та природного організму її єдність і функціонування не залежали від власної 
державності2. У праці «Дослідження про походження мови», виданій того ж 
року, як зазначає В. М. Нічик, він висловив ідею про єдність мови і мислен-
ня народу3. У своїй відомій праці «Ідеї до філософії історії людства» (1784–
1791 рр.) він вказував на органічний розвиток націй як природних систем і 
соціально-психологічних єдностей, а також на рівність народів у своїй індиві-
дуальності та незіставності з іншими4. Гердер відкинув ідею єдності природи 
та її універсальних закономірностей5.

Е. Берк у праці «Роздуми про революцію у Франції» (1790 р.) зазначав, що 
суспільство як громадянське суспільство і нація як така, що передбачає звича-
єву політичну конституцію, частково знімаються в ідеї національної держави. 
Держава виступає як хранитель ідеалів та інтересів громадянського суспіль-
ства і нації, їх інституційним втіленням, і бачиться мислителем як щось свя-
щенне, суспільний договір не людей, а минулих, сучасного і майбутніх по-
колінь, і саме таким є національно-державне право. Сутність політичного та 
правового розвитку задає саме національне суспільство, його вплив на державу 
і право є визначальним, а не навпаки. З цього випливають, з одного боку, іс-
торичність і сталість національних суспільств, а з іншого – поступовість та 
еволюційність розвитку права, збереження ним національних форми та змісту. 
«Законодавці… розуміли, що повинні мати справу з людьми і тому зобов’язані 
вивчати людську природу. Їх взаємовідносини з громадянами вимагали знання 
тих звичаїв, що створюються в суспільстві під впливом життєвих обставин», – 
зазначав Берк. Більше того, існування національних держав виступає у праці 
Берка як Божа воля6.

Й. Г. Фіхте у «Листах до німецької нації» (1806 р.) проголосив націю про-
відником Божої волі, неминущою природною і духовною спільністю7. На від-
міну від Канта Фіхте не вважав, що створена волею національного суспільства 
держава здобуває до певної міри суверенний щодо нього статус. У його баченні 
держава постійно залишається слугою нації8. У своїх працях він стверджував: 
«Народ і батьківщина… вище, ніж держава у звичайному сенсі слова, вище 
за суспільний порядок…»9. Як зазначав Г. Д. Гурвич, ця ідея Фіхте означала 
неможливість редукувати соціальне до державного: «Правовий порядок «су-
спільства» є безкінечно багатшим, ніж правовий порядок держави, як за духов-
ним змістом, так і за його спонтанною життєвою силою»10. 

Цю ідею розвинув учень Фіхте К. Х. Ф. Краузе, який у праці «Прообраз 
людства» (1811 р.) сформулював типологію суспільних груп у межах «комп-
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лексного суспільства» і проголосив право спонтанним витвором кожної із цих 
груп, які об’єднує служіння певному ідеалу, через що весь цей правовий масив 
може бути узгоджений на рівні всього суспільства і держави як загальносус-
пільного інституту. Сама ж держава створити право безсила і лише визнає чин-
ність суспільного права11.

Одним з проявів романтизму та націоналізму в ученнях про суспільство, на 
появу якого суттєво вплинула Велика французька революція, став історицизм. 
Ф. Мейнеке зазначав, що поява історицизму як виду історичної свідомості 
стала одним з визначальних моментів західної інтелектуальної традиції, адже 
згідно з ним суспільство і культура не мають позачасової сутності, а набувають 
цю сутність у процесі свого розвитку, мають розумітися в рамках своєї історії. 
Теоретики історицизму стверджували, що історичний процес формується інди-
відуальностями з їх унікальними принципами, а такими можуть бути визнані й 
такі високорганізовані феномени, як нації та держави. Відповідно, історицист-
ська перспектива була насамперед індивідуалізуючою, а не узагальнюючою12. 

Французька революція чітко й наочно відокремила минуле від сучаснос-
ті, грандіозні політичні зміни та реалії нового державотворення вимагали від 
інтелектуалів з колишньої Священної Римської імперії германської нації, й не 
лише, нового конструювання і привласнення історії – й остання мала стати на-
ціональною і державною за формою та націоналістичною за сутністю, з вели-
ким скепсисом щодо універсалістських побудов і узагальнень. При цьому щодо 
змісту німецького права виникла гостра дискусія: рецепція принципів фран-
цузького права з метою подолання феодалізму (в тому числі фрагментованого 
права – питання, що поєднує в даному випадку форму і зміст) чи виліплення 
з наявних фрагментів свого особливого, національного за характером права. 

Зазначимо, є ілюзією, що ідея національного за своєю суттю, а не лише за 
формою, права є більш архаїчною. Навпаки, це інструмент долання феодалізму 
і заміни характерних для нього суспільних зв’язків іншими, загальнодержав-
ними чи загальнонародними. А французька революційна ідея лише замінила 
загальність римського, канонічного, торгового, феодального права та доктрин 
природного права на нове загальне, апріорне і денаціоналізоване право. Наці-
ональним (у розумінні: загальнодержавним у одній конкретній державі) воно 
стало вимушено – через поразку Франції, закріплену Віденським договором. 
Як зазначав Д. Келлі, основні школи німецької правової науки за своєю суттю 
були післяреволюційними феноменами і могли бути або про-революційними, 
або антиреволюційними13. Савіньї в середині ХІХ ст. вказував, що призначен-
ням історичної школи було зупинити поширення ідеї права Французької рево-
люції, в основі якої був спекулятивний і денаціоналізований раціоналізм при-
родного права14.

У німецьких державах виявилися суттєві особливості розвитку концепту 
соціального права в контексті Французької революції та наполеонівських воєн. 
Неможливість досягнення реальної, а згодом і формальної політичної єдності, 
а також виклик революції у Франції, яка у свідомості німців виступала як по-
стійний суперник, конкурент, а відповідно невід’ємна негативна частина ні-
мецької ідентичності, вимагали формулювання власної відповіді, своєї страте-
гії розвитку суспільства, держави, права. 
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Сутність німецьких учень про національне право кінця XVIII – почат-
ку ХІХ ст. не була унікальною, ідеї органічного та вольового розвитку права 
можна умовно назвати, наприклад, моделями Монтеск’є і Руссо. Так само не 
були виключно німецьким винаходом або нововведенням епохи Романтизму 
ідеї щодо нації, національного характеру, колективного ірраціонального тощо. 
Але саме в німецьких державах через особливу роль ученого-юриста (а не 
як, наприклад, у Франції, законодавця і реформатора) у створенні концепту і 
простору національного права вчення про нього набуло особливого розвитку, 
наслідком чого, власне, і було народження сучасної юридичної науки. Одним 
із перших принципових критиків правової програми Французької революції у 
Німеччині став Ф. фон Гентц, який у 1793 р. переклав німецькою «Думки про 
революцію у Франції» Е. Берка з доданням власних праць схожого змісту15.

Українсько-польський юрист Т. Чацький у праці «Про литовські й польські 
права та їх дух, джерела, зв’язок…» (1800 р.) проголосив цінність збереження 
національного права, що має з часом переходити із звичаєво-правової форми у 
законодавство: «заслуга із збереження, обміркування або встановлення прав є 
плодом вищого осяяння і глибокого розуму»16. 

У одній з своїх перших праць – «Народній релігії та християнстві» (1792–
1795 рр.) Гегель послідовно формулює тезу щодо національності релігії. Вона 
розглядається насамперед з точки зору суспільної ідеології, відповідає кон-
кретній нації. Народ тут проголошується моральнісним цілим, колективним 
індивідом, що знімає в собі мораль окремої людини; саме народ є основним 
суб’єктом державного і правового життя17. У праці 1802 р. «Про наукові спосо-
би дослідження природного права, його місце у практичній філософії та його 
стосунок до науки про позитивне право» Гегель вказував, що суспільство «у 
позитивному аспекті» дорівнює народу як «абсолютній моральнісній цілісно-
сті» та колективному індивіду18. Ці думки було розвинуто ним у роботі «Си-
стема моральності» того ж періоду його творчості. У ній народ визначається 
як органічна тотальність, вмістилище моральності, що знімає в собі інтереси 
особи19.

А. Ф. Ю. Тибо у праці «Про необхідність загального цивільного права для 
Німеччини» (1814 р.) зазначав, що однією з цілей кодифікації є звільнення пра-
ва від запозичених елементів (римського та канонічного права), які не відпові-
дають потребам та духу німецької нації20. Право для Тибо має зворотній вплив 
на суспільство: «однакові закони породжують однакові моральність і звичаї, і 
ця однаковість завжди справляла чарівний вплив на любов і відданість наро-
ду»21.

Савіньї в передмові до «Журналу історичного правознавства» у 1815 р. пи-
сав, що раціоналізм «ігнорує життя та самостійний розвиток цілого», що ви-
разно вказувало на органіцизм і соціологізм ідей цього мислителя, що набув 
форми вчення про національне право22. Тому він проголошував раціоналістські 
вчення неісторичними і протиставляв їм історичний підхід.

Це дало підстави Ф. В. Тарановському зробити висновок про те, що вчення 
Савіньї та історична школа права загалом на перший план «висунула націо-
нальність, як середовище і чинник утворення суспільних форм»23, а Г. Канто-
ровичу і Е. Трельчу – визначити історичну школу як романтичну24. Можемо 
повною мірою погодитися з М. І. Карєєвим, Ю. С. Гамбаровим, І. І. Царьковим, 
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І. Л. Честновим, О. В. Тимошиною і А. М. Михайловим у тому, що базовим 
суб’єктом соціального і правового розвитку для історичної школи, і зокрема 
для Савіньї, стала нація25. А. М. Михайлов, зокрема, стверджує: «В уявленнях 
історичної школи граничним, що далі аналітично не розкладається без втрати 
есенційних якостей, суб’єктом права є нація, народність, єдність якої консти-
туює унікальний дух»26. 

У праці 1814 р. Савіньї акцентував на національній традиції, фактично вка-
зував на повне розчинення права в культурі й неприродність його самостій-
ного існування. Тому право змінюється дуже повільно й еволюційно, разом зі 
зміною суспільства, що поступово трансформує свою традицію: «відкинення 
Даного, строго кажучи, взагалі неможливе – воно неминуче панує над нами, і 
ми можемо лише помилятися щодо нього, але не можемо його змінити»27. Це 
виключало волю і робило основним джерелом права звичай28. 

Крім того, Савіньї запозичив у Гуго поділ історії національного права на, 
так би мовити, народну та академічну епохи. Національне право в його баченні 
й надалі може залишатися недержавним, а єдність нації може підкріплюватися 
юридичною наукою: шляхом порівняльного осягнення німецького права про-
понується «зробити цивільне право спільною справою нації та досягнути тим 
самим нового зміцнення її єдності»29. 

У 1814 р. Савіньї безпосередньо закликав до запровадження в універси-
тетах курсів із загальнонімецького права на порівняльній основі: «По-перше, 
тому, що більшу частину прав земель можна зрозуміти лише шляхом порівнян-
ня й зведення їх до давніх національних коренів; по-друге, тому, що вже все 
історичне окремих німецьких земель викликає природний інтерес усієї нації». 
Він наголошував на особливій ролі університетської освіти і науки у станов-
ленні національного права: «Прагнення до наукового обгрунтування не нале-
жить до національних потреб французів, зате належить до наших, і не можна 
нехтувати настільки вкоріненою потребою»30.

Як зазначав щодо цього О. Бео, «університети є, отже, політичним ерзацем, 
так само як і римське право – юридичним ерзацем для німецької нації»31. Отже, 
право, що створюється юристами-практиками і юристами-вченими, здобуває 
певну автономію від суспільного/національного життя, навіть якщо воно не-
державне. Достатньо категоричною є думка М. Є. Асламова: «Савіньї, по суті, 
заперечує наявність у держави правотворчих функцій, точніше, відособлює за-
конодавство і право; в цьому випадку політична і правова історія виявляються 
цілковито незалежними одна від одної сферами»32. Можна погодитися з тим, 
що Савіньї послідовно розмежовує законодавство і право як поняття, але думка 
щодо усунення держави від правотворчої функції не отримує підтвердження. 
Законодавство як явище Савіньї не заперечувалося, але сутнісно воно сприй-
малося скоріше не як самостійне джерело права, а як простий запис звичаєвого 
права, хоча й «із змінами та поліпшеннями, які можуть бути необхідні з полі-
тичних причин»33.

Важливу в площині розуміння зв’язку органіцизму з соціологізмом у Са-
віньї посилку він дав ще у 1803 р.: «Характеристичне право народу не може 
більше бути зведене до стабільної концепції, як мова, адже його сутнісна при-
рода полягає скоріше в постійному зростанні та розвитку»34. Органіцизм і со-
ціологізм Савіньї, на відміну від механіцизму і соціальної фізики юснатура-
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лістів, об’єктивно перетворювали саме націю як організм на цілісну систему, 
основний елемент світового розвитку35.

І. Б. Раковецький у працях «Про цивільний стан давніх слов’ян» 1820 р. та 
«Правда Руська або права великого князя Ярослава Володимировича» 1820–
1822 рр. вказував на те, що суб’єктом правового розвитку є народ, а право є 
частиною його культури і виражає його характер, національний дух – у їх роз-
витку36. При цьому право створює зворотній вплив на суспільні зв’язки і також 
виступає націєтворчим чинником37. 

Н. Н. Фальк у «Юридичній енциклопедії» писав про «народ» як про вираз 
спільності походження людей, об’єднаних у громадянське суспільство чи дер-
жаву, але наділяв водночас окремими характеристиками («розумність та харак-
тер народу»), вказував, що «кожна система права відповідає курсу розвитку 
народу, до якого вона належить»38. На його думку, право може змінюватися ор-
ганічно разом з розвитком народу навіть без втручання законодавця39.

У праці «Основи філософії права, або Природне право і державознавство» 
Гегель проголосив державу і державне (воно ж – національне) право «універ-
сумом моральності», «моральною субстанцією», автономною правовою то-
тальністю, органічними та історичними, окремим у праві (що значною мірою 
знімає в собі окремішність та індивідуальність людини, волю суспільства), за-
снованим на волі та моральності конкретного суспільства, безумовною цінні-
стю: «Оскільки дух дійсний лише як те, чим він себе знає, і держава як дух на-
роду – це водночас закон, який проникає у всі її відносини, звичаї й свідомість 
індивідів, то державний устрій певного народу залежить від характеру й роз-
виненості його самосвідомості взагалі; в цьому полягає його суб’єктивна сво-
бода, а отже, й дійсність державного устрою. Намір дати народові a priori хай 
навіть певною мірою розумний за своїм змістом державний устрій не враховує 
саме того моменту, завдяки якому він щось більше, ніж породження думки. 
Тому кожен народ має той державний устрій, який йому відповідає й пасує… 
Державний устрій – це не щось створене: він становить працю багатьох сто-
літь, ідею й свідомість розумного тією мірою, якою вона розвинута в даному 
народі… Народ має відчувати, що його державний устрій відповідає його праву 
і його стану, інакше він може, звичайно, бути зовні наявним, але не матиме ні 
значення, ні вартості»40. 

У «Енциклопедії філософських наук» Гегель стверджував, що позитивний 
політичний і правовий розвиток об’єктивується лише у формі окремих наці-
ональних держав та їх національного права, що виступають як індивідууми і 
окремі в праві, «живі тотальності», «органічні тотальності», «народні індиві-
дууми», «конкретні»41. Але національні держава і право є не лише формою, а 
й єдністю форми і змісту («субстанції»), яким є моральність і дух; народ без 
держави фактично не має окремого розвитку, не виступає як окреме в праві, а 
окрема особа взагалі не є суб’єктом історії42. 

У «Лекціях з філософії історії» Гегель проголосив народи (з їх «духами на-
родів», але без акценту на етнічності) колективними індивідуумами і основни-
ми суб’єктами історичного процесу. Кожний з них розглядається як організм, 
має власну історію, згадується «правова система народу». Водночас у цій праці 
народ і держава безпосередньо пов’язуються: «у всесвітній історії ми маємо 
справу з такими індивідуумами, які є народами, з такими цілими, які є держа-
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вами»; «форма, що є повною реалізацією духу в наявному бутті, – держава»; 
державний устрій народу та його право перебувають у субстанційній єдності з 
його духом, культурою, релігією, географічними і кліматичними умовами його 
розвитку; лише держава остаточно перетворює народ на ціле; дух народу стає 
також духом держави, адже держава – це об’єктивація духу народу; з утворен-
ням народом своєї держави зникають усі суперечності, дух стає собою (що стає 
вищим ступенем його розвитку і одночасно початком його занепаду чи навіть 
загибелі)43. Попри те, що існування народів у праці Гегеля видається одвічним, 
сам він пов’язував створення саме новочасних держав з формуванням націй44. 

Нація-держава виступає як органічна тотальність, «індивідуальне ціле», 
«моральнісне ціле», що знімає в собі «приватні інтереси та пристрасті», «тупі 
відчуття та дикі потяги», «прояви сваволі», дисциплінує людей і об’єднує їх у 
духовне ціле, створює єдину моральність: «право, моральність, держава і лише 
вони є позитивною дійсністю та забезпеченням свободи», «держава є наявне, 
дійсно моральнісне життя», «вся цінність людини, вся її духовна дійсність іс-
нує виключно завдяки державі», «суспільство і держава є такими станами, в 
яких здійснюється свобода»45. Більше того, моральнісна нація-держава є не 
просто похідною від моралі, свідомості, волі громадян, а й формує останні. 
Зокрема, через виховання та освіту: індивідуум «засвоює собі це субстанцій-
не буття, таким стає його спосіб мислення, і його здатності розвиваються так, 
щоби він являв собою щось. Адже він знаходить перед собою буття народу як 
уже готовий, міцний світ, до якого він має доєднатися»46. 

Г. Ф. Пухта у своїй «Енциклопедії права» 1821 р. зазначав, що народи об’єд-
нують як об’єктивні чинники (мова, спільне походження, тривале спілкуван-
ня), так і суб’єктивні (взаємна емпатія, патріотизм, спільна правосвідомість). 
Причому історично не держава встановлює право, а національний правопоря-
док як продукт волі суспільства визначає державу, держава зберігає постійний 
зв’язок з національною волею: «Народ і держава пов’язані між собою найтіс-
нішим чином. Національний зв’язок є фундаментом, на якому будується полі-
тичний союз; він – душа і життя, що просякає державний організм»47. Більше 
того, держава виховує громадян, прищеплюючи їм спільний правовий дух, але 
й її вплив на народ і людину не безмежний. Стабільна держава є або мононаціо-
нальною, або передбачає домінування одного народу над іншими й асиміляцію 
останніх для досягнення однорідності, розвиток народу і держави нерозривно 
пов’язаний з певною територією48.

Е. Ганс у першому томі «Спадкового права у всесвітньо-історичному роз-
витку» 1823 р. і у своєму виступі 1822 р. припускав наявність загального і 
трансцендентного чистого розуму, але лише як творця народів, який не визна-
чає мету та шлях розвитку їх права: «кожний дух народу від чистого розуму 
одержує свою правоздатність, яка є його принципом», – народи у своїй ево-
люції протягом історії самі розвивають цей розум, і те, що є розумним, стає 
багатоманітною дійсністю49. Як наголошував К. Бертані, цей принцип народу 
не слід прямо ототожнювати з гегелівською ідеєю запрограмованої долі наро-
ду, його функціональності у світовій історії. Навпаки, для Ганса кожний народ 
виступає як самостійний чинник, що формує свій «принцип» протягом своєї 
історії50. Основною одиницею правового розвитку, окремим, відповідно, є на-
род, право є продуктом його волі та національного духу, сутності нації: «Поза-
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як право, з свого боку, не є абсолютом, і як таке знов привело б до найвищою 
мірою абстрактного розгляду, позаяк воно передає скоріше лише один момент 
у цілісності якогось народу, то історія права має оберігати і виявляти постійний 
живий зв’язок права з історичним принципом народу»51. При цьому Ганс сино-
німічно вживав поняття національного права і права держави52. К. С. Цахаріа 
у статті «Про призначення «Критичного часопису правової науки та законо-
давства зарубіжних країн»» 1829 р. вказував на національність будь-якого су-
часного права, сформовану як результат дорослішання народів та становлення 
національної державності53.

У 1830 р. польський вчений Р. М. Губе у своїй дисертації «Спадкування 
за законом у римському, германському та слов’янському праві», захищеній у 
Варшавському університеті, вказував, що право завжди мало і має суспільний, 
національний характер (поряд з інтерсуб’єктивним правотворенням). Народ, 
на його думку, є природним союзом, що виникає шляхом об’єднання сімей та 
родів, він зростає, дорослішає, занепадає, а згодом зникає; збереження нації та 
її права є безумовною цінністю54. Народ є органічним цілим, він домінує над 
особою, і так само національне право домінує над інтерсуб’єктивним і пар-
тикулярним. Але остаточно народ та його право оформляються як результат 
національного державотворення (переходу від сімейного до громадянського 
устрою). При цьому право, не втрачаючи своєї національної сутності, суттєво 
трансформується і справляє зворотний вплив на свого творця – народ, згур-
товуючи і розвиваючи його. Поняття про загальне в праві у праці Губе при-
сутнє – як про загальні епохи правового розвитку. Але вони жодним чином не 
об’єктивовані як щось ціле, а є іманентними і випливають з органіцистського 
бачення нації: сімейний устрій як дитинство і юність народу, громадянський 
устрій – його доросле життя як самодостатньої особистості55.

У «Історії слов’янських законодавств» В. А. Мацеєвського суб’єктом пра-
вового розвитку виступає виключно народ, щоправда, у зв’язку з правовою 
сім’єю, до якої він належить56. Попри стверджувану Мацеєвським можливість 
існування національного права до держави, він постійно наголошує на тому, 
що національна держава та національно-державне право є єдиним можливим 
шляхом правового розвитку, а законодавча позитивація права – це природна 
функція («Природним є давати право не лише собі, а й іншим»). Тому історія 
права, що є породженням духу народу, на думку автора, починається саме з 
його кодифікації та ухвалення державою; це лише поглиблює його національ-
ний характер: без санкції держави право безсиле. Загальне і визнане законодав-
ство в межах цілого народу позитивно впливає на його подальший розвиток, 
а суди його не просто застосовують, але виявляють у ньому недоліки для по-
дальшого виправлення законодавцем, а також виконують просвітницьку функ-
цію. Саме по собі послідовне використання автором термінів «prawodawstwo» 
та «ustawodawstwo» (обидва перекладаємо як законодавство) замість «prawo» 
та визначення національного права як крайового недвозначно вказує на його 
позитивний, територіальний і державний, а не лише етнічний і звичаєвий ха-
рактер57. Поєднання позитивності й «народності» права Мацеєвський визначав 
так: пам’ятники права «не є справою сваволі праводавця, але випливають з 
правових образів і [рівня розвитку] освіти народу»58.
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У статті Ж. Л. Е. Лерміньє «Викладання порівняльних законодавств» 

1834 р. наголошувалося, що звичаї є елементом формування права, поряд з 
ідеями. Тому повністю уніфікувати право неможливо – маючи єдину сутність, 
воно завжди зберігатиме національні форми: «Нація є єдиним актором, який 
зберігає ідеї і не довіряє Божому розуму свою долю, й відчуває, що немає єди-
ного права, адже немає єдиної істини»59. А в «Курсі історії порівняльних зако-
нодавств» (1836 р.). стверджувалася історична спадкоємність у розвитку права 
кожної країни60. У одній з пізніших праць Лерміньє – статті «Гебраїзм та хрис-
тиянство» (1846 р.)61 відображено його виразне ставлення до національних 
відмінностей у суспільному розвитку, в тому числі в праві, як до безумовної 
цінності. Національне в праві вчений розглядав як результат формування нації 
як окремої особистості, якій притаманний особливий національний дух – усві-
домлення свого унікального шляху розвитку, а також відмінний спосіб мислен-
ня, філософствування, правотворення. 

Отже, для творців органічної теорії національного права нація була при-
родною спільнотою, об’єднаною спільністю походження, подібною до виду в 
тваринному та рослинному світі. Водночас вона наділялася низкою соціальних 
і етнокультурних характеристик, соціопсихологічною єдністю (зокрема, спіль-
ним етосом та ідеалами, що об’єднувалися поняттям «національний дух»), а 
також нерідко й особливою місією на Землі. 

У значній частині тогочасних праць вказувалося на те, що розвиток нації 
подібний до життя людини: вона народжується, дорослішає, стає зрілою, ста-
ріє, вмирає. Це відображало поширення ідеї про націю як колективного інди-
віда. У межах такого бачення власне правотворення є частиною життя нації 
й весь час супроводжує її розвиток незалежно від власного державотворення, 
хоча останнє й розглядається як ознака її зрілості, воно органічно визріває як її 
плід. Це не заперечує ідеї соціальної волі, але робить останню детермінованою, 
наперед визначеною і похідною, одним з проявів і наслідком життєдіяльнос-
ті нації, а не її конституантою, відмовляє соціальній волі й державі у само-
цінності, підпорядковує собі останню. Відповідно й творене державою право 
розглядається не як новий правопорядок, а лише як похідне від національного 
правопорядку, частина традиції в її розвитку. 

Органічна теорія національного права, так само як і соціально-вольова, під-
коряли особу, її суб’єктивне і об’єктивне право нації (її волі чи традиції), од-
нозначно розглядали останню як тотальність, колективного індивіда і одиницю 
правового розвитку. Але органічна теорія більш послідовно створювала підста-
ви для розгляду національних правових досвідів як рівних за своїм характером 
та індивідуальністю (хоча, можливо, й не рівних за рівнем досягнутого розвит-
ку – залежно від наявності держави), а відповідні національні правопорядки – 
як невипадкові й тривалі у часі явища. З іншого боку, органічна теорія більшою 
мірою передбачає не лише формальну самостійність, а й змістовну неповтор-
ність національного правового досвіду, розглядає його ізольовано від інших і у 
нерозривній єдності з духовним і культурним покликанням та розвитком нації, 
що піддає сумніву плідність його порівняльно-правового пізнання. 
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Kresin О. The organic theory of national law in the second half of the XVIII - the first 
third of the nineteenth century.

It is shown that during the investigated period, the organic theory of national law con-
sidered it as a unit of legal development, the totality that covers a person and its subjective 
right. It was based on the consideration of the nation as a natural population, at the same time 
endowed with a number of social and ethno-cultural characteristics and socio-psychological 
unity. In much of the works it was pointed out that the development of a nation is similar to 
human life: it is born, rising, becomes mature, aging, dying. This reflected the propagation 
of the idea of   a nation as a collective individual. Within this vision, law-making is part of the 
nation’s life and always accompanies its development regardless of state formation, although 
the latter is seen as a sign of its maturity. This does not deny the idea of   social will, but makes 
the latter derivative and deterministic, one of the manifestations and consequences of the life of 
the nation, and not constitutive for the latter, denies the social will and the state in self-worth, 
submits the latter to itself. Accordingly, the law created by the state is considered not as a new 
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legal order, but only as a derivative of the national legal order, part of the tradition in its devel-
opment. The organic theory more consistently created the basis for considering national legal 
experiences as equal in character and individuality, and the relevant national legal orders – as 
non-random and prolonged in time phenomena. Organic theory stated not only formal inde-
pendence, but also the substantive uniqueness of the national legal experience, considered it 
in inseparable unity with the spiritual and cultural vocation and development of the nation.

Key words: nation, national law, separate in law, German classical philosophy, compar-
ative jurisprudence.
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ВНЕСОК ПЕТРА ДМИТРОВИЧА ЛОДІЯ В РОЗВИТОК  
НАУКИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

У статті досліджується внесок у розвиток науки міжнародного права видатного 
українського філософа та юриста, уродженця Закарпаття Петра Дмитровича Лодія 
(1764–1829). Показано, що в праці П. Д. Лодія «Теорія загальних прав, що містить у собі 
філософське вчення про природне всезагальне державне право», яка присвячена питан-
ням держави і права, міститься доволі розгорнуте вчення про міжнародне право, яке 
він тлумачив виходячи з засад школи природного права.

Ключові слова: історія науки міжнародного права, історія української науки між-
народного права, теорія міжнародного права, природне право, П. Д. Лодій.

Савчук К. А. Вклад Петра Дмитриевича Лодия в развитие науки международ-
ного права

В статье исследуется вклад в развитие науки международного права выдающего-
ся украинского философа и юриста, уроженца Закарпатья Петра Дмитриевича Лодия 
(1764–1829). Показано, что в работе П. Д. Лодия «Теория общих прав, содержащая в 
себе философское учение о естественном всеобщем государственном праве», которая 
посвящена вопросам государства и права, содержится достаточно развернутое уче-
ние о международном праве, которое он толковал исходя из принципов школы есте-
ственного права.

Ключевые слова: история науки международного права, история украинской науки 
международного права, теория международного права, естественное право, П. Д. Ло-
дий. 

Savchuk K. O. Contribution of Petro Dmutrovych Lodiy to the development of the 
science of international law

This article is devoted to the contribution to the development of science of international 
law by an outstanding Ukrainian philosopher and lawyer, a native of Transcarpathia, Petro 
Dmutrovych Lodiy (1764–1829). It is shown that P. D. Lodiy’s work “The theory of general 
rights, which contains the philosophical doctrine of natural universal state law” which is de-
voted to issues of state and law, contains a fairly detailed doctrine of international law, which 
he interpreted on the basis of the principles of natural law school.

Key words: history of science of international law, history of Ukrainian science of interna-
tional law, theory of international law, natural law, P. D. Lodiy.
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Історія розвитку вітчизняної науки міжнародного права ХІХ – початку 

ХХ ст, яка ще порівняно недавно майже не привертала уваги сучасних укра-
їнських юристів-міжнародників, за останні десять–п’ятнадцять років стала 
доволі популярним напрямом наукових пошуків вітчизняних учених. Науко-
вий доробок юристів-міжнародників минулого, життя та діяльність яких були 
пов’язані з Україною, набув відображення у вітчизняних підручниках з міжна-
родного права1 та його історії2, побачили світ монографії таких науковців, як 
А. І. Дмитрієв та У. Е. Батлер3, О. О. Мережко4, О. В. Тарасов5, І. В. Земан6, було 
захищено ряд кандидатських дисертацій з цієї проблематики7. 

Популяризації міжнародно-правових поглядів таких визначних представ-
ників вітчизняної міжнародно-правової доктрини, як Т. Ф. Степанов, Д. І. Ка-
ченовський, А. М. Стоянов, В. П. Даневський, П. Є. Казанський, І. О. Іванов-
ський, В. А. Незабитовський, О. О. Ейхельман, П. М. Богаєвський, В. Е. Грабар, 
безперечно, сприяло перевидання деяких творів або фрагментів творів, здійс-
нене в рамках багатотомної «Антології української юридичної думки»8, що 
була підготовлена Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН Укра-
їни, та двотомного видання «Наука міжнародного права в університеті Святого 
Володимира»9, підготовленого Інститутом міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

Водночас історія розвитку вітчизняної науки більш раннього періоду зали-
шається значно менш відомою для сучасних дослідників міжнародного права. 
Розглядаючи внесок українських учених у становлення дослідження та викла-
дання міжнародного права у вищих навчальних закладах Російської імперії, не 
можна не згадати прізвища відомого українського філософа та юриста, уро-
дженця Закарпаття Петра Дмитровича Лодія (1764–1829), якого у 1803 р. було 
запрошено для викладацької діяльності у Санкт-Петербурзький педагогічний 
інститут (з 1819 р. – Санкт-Петербурзький імператорський університет). Якщо 
державно-правові погляди П. Д. Лодія загалом стали предметом дослідження 
такими науковцями, як І. Б. Усенко та І. В. Музика10, О. А. Банчук11, І. З. Майда-
нюк12, то доволі ґрунтовний розгляд П. Д. Лодієм багатьох питань тогочасного 
міжнародного права і його внесок у становлення міжнародно-правової науки 
поки що не привертали належної уваги вітчизняних дослідників історії міжна-
родно-правових вчень.

П. Д. Лодій народився 4 травня 1764 р. у селі Збой (тоді територія Угорщи-
ни, нині – Словаччини) у родині священика, освіту отримав у гімназії у місті 
Великий Варадин (тепер це румунське місто Орадя), Ужгородській та Львів-
ській греко-католицьких семінаріях. 

З 1787 р. П. Д. Лодій – професор логіки, метафізики та моральної філо-
софії Studium Ruthenum (україномовному відділенні при Львівському універ-
ситеті, створеному австрійським урядом для підготовки кандидатів на посади 
греко-католицьких священиків). У 1796 р. він став директором Studium Ruthe-
num і деканом філософського факультету, здобув ступінь доктора філософії або 
за різними даними – вільних мистецтв, прав і теології, словесних наук та фі-
лософії, права і філософії чи вільних мистецтв і філософії15. У 1801–1803 рр. 
П. Д. Лодій був професором логіки, метафізики і моральної філософії та мате-
матики Краківського університету. 
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У 1803 р. разом з іншими представниками закарпатської інтелігенції (зокре-
ма М. А. Балуг’янським, який згодом став першим ректором Петербурзького 
університету) був запрошений для викладацької діяльності до Петербурга. У 
Петербурзькому педагогічному інституті, П. Д. Лодій зайняв кафедру філосо-
фії, але водночас викладав і право «природне, приватне, публічне, державне і 
народне»16. Крім викладацької діяльності в педагогічному інституті, П. Д. Ло-
дій також викладав природне право і кримінальне право на публічних курсах 
при цьому інституті, природне право та деякі інші дисципліни у Вищому учи-
лищі правознавства, був наглядачем училищ Архангельської та Олонецької гу-
берній, директором Санкт-Петербурзького комерційного училища тощо. Коли 
у лютому 1819 р. Санкт-Петербурзький головний педагогічний інститут був 
перетворений на Санкт-Петербурзький університет, П. Д. Лодій став ординар-
ним професором кафедри логіки, метафізики і моральної філософії, а у грудні 
цього ж року став деканом філософсько-юридичного факультету. 

Загалом філософські і суспільно-політичні погляди П. Д. Лодія можуть 
бути охарактеризовані як прогресивні – він виступав за розвиток освіти, від-
межування філософії від теології, доволі критично ставився до існуючого 
державного ладу тогочасної Російської імперії. Загалом він виступав як при-
хильник конституційної монархії, водночас зазначаючи, що за певних умов де-
мократичний лад буде більш ефективним. Характерним є епізод, коли у 1821 р. 
П. Д. Лодій разом з М. А. Балуг’янським виступили на захист своїх колег, зви-
нувачених урядом у «вільнодумстві». Однак загалом, за справедливим заува-
женням І. Б. Усенко та І. В. Музики, «прояви вільнодумства ускладнювали, але 
не гальмували службову кар’єру Лодія. Він працював в університеті до кінця 
життя, до серпня 1825 р. залишався деканом факультету, а до травня 1827 р. – 
директором Санкт-Петербурзького комерційного училища. Окрім того, від 
листопада 1827 р. до своїх останніх днів був цензором Санкт-Петербурзького 
цензурного комітету від університету»15. 

Завдяки своєму таланту та наполегливій праці він, виходець з простої ро-
дини сільського священика, зробив блискучу кар’єру і завершив свій життєвий 
шлях дійсним статським радником, заслуженим професором Санкт-Петер-
бурзького університету, був пошанований багатьма нагородами. Важливо від-
мітити, що вчений не цурався свого українського походження, ніколи не пори-
вав зав’язків з Закарпаттям та Львівським університетом.

За даними відомого дослідника історії російської літератури академіка 
М. І. Сухомлінова, П. Д. Лодій викладав природне право користуючись керів-
ництвом австрійського вченого К. А. фон Мартіні «De lege naturali positiones», 
а право публічне і народне – за книгою «Positiones de jure civitatum et gentium» 
цього ж автора16. Є відомості, що після смерті П. Д. Лодія залишився рукопис 
його праці «Природне право народів», але, скоріше, він не зберігся17. Головна 
праця П. Д. Лодія, присвячена питанням держави і права – «Теорія загальних 
прав, що містить у собі філософське вчення про природне всезагальне дер-
жавне право»18 побачила світ у Санкт-Петербурзі у 1828 р. Не спиняючись на 
аналізі вчення П. Д. Лодія про державу та праву в цілому, розглянемо мірку-
вання, висловлені цим ученим з деяких питань, що безпосередньо стосуються 
міжнародно-правової проблематики. П. Д. Лодій визначав державу як «нерівне 
суспільство вільних людей, які об’єдналися під однією верховною владою, для 
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досягнення загальної безпеки та благоденства»19. Під природним всезагальним 
або публічним державним правом П. Д. Лодій розумів «сукупність загальних 
або публічних законів, прав та відповідних їм обов’язків»20. Природне держав-
не право П. Д. Лодій поділяв на зовнішнє та внутрішнє. Зовнішнє природне 
державне право регулює «взаємні права та обов’язки незалежних держав, які 
розглядаються як моральні особи, що живуть у стані рівності та незалежнос-
ті»21. 

Отже, для П. Д. Лодія як класичного представника школи природного права 
міжнародне право мислиме тільки як частина природного права. Доволі харак-
терним для правового вчення П. Д. Лодія є його зауваження, що «твердження 
про те, що держава взагалі засновує права, суперечить самій сутності права; 
… права часто мають свою силу і без з’єднання людей в одну державу, як на-
приклад: між незалежними народами»22. Відносини між незалежними держа-
вами П. Д. Лодій фактично ототожнював з відносинами між індивідами у при-
родному стані, тобто до утворення держави, зауважуючи, що кожна держава 
знаходиться у стані природної незалежності по відношенню до іншої. 

Така точка зору знову ж таки є доволі типовою для представників природ-
но-правової течії в науці міжнародного права. Виходячи з вищеназваної тези, 
П. Д. Лодій стверджує, що «кожна держава, як моральна особа, має власні 
права та обов’язки», відповідно і «кожен народ має право самозбереження, 
забезпечення, захисту, війни і взагалі право примусу»23. Він наголошував, що 
кожна держава є одним політичним цілим, тобто складається з багатьох ча-
стин, що знаходяться у певних взаємовідносинах. Розглядаючи забезпечення 
зовнішньої безпеки як одну з важливих функцій держави, П. Д. Лодій убачав 
два шляхи до її досягнення. По-перше, необхідно, щоб інші держави не ба-
жали порушувати безпеку держави і з цією метою, вказував він, «ми повинні 
поважати, шанувати, з їхніми Государями обходитися дружелюбно, вступати з 
ними в дружні зв’язки та взаємні інтереси»24. По-друге, необхідно зробити так, 
щоб інші народи не були в змозі порушувати безпеку держави. Шлях до цього 
П. Д. Лодій убачав у природних кордонах держави, які слугували б захистом 
для неї, а також у хоробрості та силі народу, який би стримував інші народи від 
нападу на державу. П. Д. Лодій виступає за відповідність кількості збройних 
сил території та населенню держави. За його вдалим висловом, «військо є тим 
щитом, яким людина захищається, але він не повинен бути настільки важким, 
щоб людину з ніг звалив»25. 

Цікавими є міркування П. Д. Лодія щодо рівності держав. Він розглядав 
рівність як одну з якостей «Величності», як він називав верховну владу в дер-
жаві, водночас вважаючи, що ця «Величність» не обов’язково має бути одно-
особовою. По суті, П. Д. Лодій, хоча і дещо іншими словами, ніж це прийнято 
в сучасній науці міжнародного права, формулює юридичний зміст принципу 
суверенної рівності держав. «Величність завжди і у всякій державі має ті ж 
сутнісні права, а саме ті, що випливають з сутності держави; сутність же дер-
жав завжди одна й та ж сама»26, – зазначав він. Він слушно наголошував, що 
рівності «Величностей» не суперечить ані різна форма правління, ані фізична 
нерівність території та кількості громадян. 

Певну увагу у своїй праці П. Д. Лодій приділив правовим питанням тери-
торії, яку він називав «державною областю» (Territorium Civitatis). Він вважав, 
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що державна область, – це «простір землі, всередині меж якого Верховна Гро-
мадянська Влади приводиться в дію або у виконання», а обласне право є «вла-
дою робити те, щоб ті, хто мешкає в державній області, чи будуть вони іно-
земцями, чи синами вітчизни, нікого не ображали та не порушували постанов 
держави»27. 

П. Д. Лодій чітко розрізняв підданих держави та іноземців, називаючи ос-
танніх «тимчасовими підданими». Цікавими є міркування П. Д. Лодія щодо 
правового статусу останніх. На його думку, обласне право Верховного правите-
ля держави, крім власних підданих, поширюється також і на іноземців, які зо-
бов’язані дотримуватися законів останньої, однак іноземці, які перебувають на 
території чужої держави, за деякими винятками, не можуть бути примушенні 
до вчинення певних позитивних дій. П. Д. Лодій зазначав, що іноземці підляга-
ють кримінальній юрисдикції держави, на території якої вони знаходяться, «бо 
іноземець допускається до держави під тією умовою, що він буде дотримувати-
ся законів, виданих проти злочинців»28. 

Від обов’язку дотримуватися законів держави перебування не звільняються 
навіть іноземні государі, однак на питання, чи можна вважати государя, який 
перебуває на території іншої держави, тимчасовим підданим государя остан-
ньої, П. Д. Лодій давав дещо ухильну відповідь. На його думку, якщо государ 
потрапляє на територію іншої держави у державних справах, наприклад з ме-
тою укладення мирного договору, він має бути повністю виключений з її юрис-
дикції. Якщо ж він перебуває на території іншої держави у своїх приватних 
справах, наприклад з метою огляду місцевих пам’яток, то, на думку П. Д. Ло-
дія, його слід розглядати як тимчасового підданого цієї держави. Водночас, вра-
ховуючи реальну практику міжнародних відносин, яка базувалася на уявленні 
про повне виключення іноземного монарха з юрисдикції держави перебування, 
П. Д. Лодій зазначав, що «між освіченими народами Європи вже прийнято, 
щоб до государя, подорожуючого навіть у приватних справах, ставилися як до 
незалежної особи»29.

Таким чином, можна зробити висновок, що у праці П. Д. Лодія міститься 
доволі розгорнуте вчення про міжнародне право, яке він тлумачив виходячи з 
засад школи природного права. Окрім загальнотеоретичних питань міжнарод-
ного права, значна увага ним була приділена питанням забезпечення зовніш-
ньої безпеки держави, рівності держав, правового статусу державної території, 
юрисдикції держави щодо іноземців тощо.

1. Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право. Основи теорії: 
підручник / за ред. В. Г. Буткевича. Київ, 2002. C. 98–107. 2. Буткевич О. В. Історія між-
народного права: підручник. 2-е вид., стереотип. Київ: Вид. Ліра-К, 2016. 412 с. 3. Исто-
рия науки международного права / авт. кол.; под ред. А. И. Дмитриева, У. Э. Батлера. Изд. 
2-е, доп. и перераб. Одесса: Феникс, 2013. С. 308–324. 4. Мережко А. А. История между-
народно-правовых учений. Київ: Таксон, 2006. С. 311–350. 5. Тарасов О. В. Суб’єкт між-
народного права: проблеми сучасної теорії. Харків: Право, 2014. С. 50–56. 6. Земан І. В. 
Наука міжнародного права у Львівському університеті. Львів, 2015. 320 с. 7. Див., на-
приклад: Бем М. В. Міжнародно-правові погляди Р. Лемкіна: автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.11. Одеса, 2014. 18 с.; Гачкевич А. О. Міжнародно-правові погляди Людвіка 
Ерліха: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2016. 20 с. 8. Антологія україн-
ської юридичної думки. Т. 8: Міжнародне право / упорядники: В. Н. Денисов, К. О. Сав-



РОЗДІЛ 7 • Проблеми міжнародного права та порівняльного ...  305
чук; відп. редактор В. Н. Денисов. Київ, 2004. 568 c. 9. Наука міжнародного права в 
університеті Святого Володимира: в 2 т. Т. 1: В. А. Незабитовський, М. К. Ренненкам-
пф, Р. І. Базінер / упорядн. О. В. Задорожній, В. А. Короткий. Київ, 2004. 264 с.; Наука 
міжнародного права в університеті Святого Володимира: в 2 т. Т. 2: О. О. Ейхельман, 
П. М. Богаєвський, О. О.  Жилін / упорядн. О. В. Задорожній, В. А. Короткий. Київ, 
2004. 456 с. 10. Усенко І. Б., Музика І. В. П.Д. Лодій: філософ, правознавець, просвітник 
// Часопис Київського університету права. № 2. 2016. С. 12–19. 11. Банчук О. А. Публічне 
і приватне право: історія українських вчень та сучасність. Київ: Конус-Ю, 2008. С. 25–
27. 12. Майданюк І. З. Нерівне суспільство вільних людей як форма існування держави 
за Петром Лодієм. URL: http://www.sworld.com.ua/konfer31/904.pdf 13. Там само. С. 13. 
14. Там само. С. 13. 15. Там само. С. 14. 16. Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по 
русской литературе и просвещению. Т.  1. Санкт-Петербург: Изд. А. С. Суворина. 1889. 
С. 269. 17. Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного права в 
России (1647–1917) / научн. ред., автор биогр. очерка и сост. библиогр. У. Э. Батлер; отв. 
ред. и автор предисл. В. А. Томсинов. Москва: Зерцало, 2005. С. 231. 18. Лодий  П.  Д. 
Теория общих прав, содержащая в себе философское учение о естественном всеобщем 
государственном праве. Санкт-Петербург: Тип. департамента Внешней Торговли, 1828. 
435 с. 19. Там само. С. 1. 20. Там само. С. 3. 21. Там само. С. 4. 22. Там само. С. 5. 23. Там 
само. С. 38. 24. Там само. С. 42. 25. Там само. С. 44. 26. Там само. С. 51. 27. Там само. 
С. 96. 28. Там само. С. 99. 29. Там само. С.  102.

Savchuk K. O. Contribution of Petro Dmutrovych Lodiy to the development of the 
science of international law

This article is devoted to the contribution to the development of science of international 
law by an outstanding Ukrainian philosopher and lawyer, a native of Transcarpathia, Petro 
Dmutrovych Lodiy (1764–1829). P. D. Lodiy was born on May 4, 1764, in the village of Zboi 
(then the territory of Hungary, now Slovakia) in the priest’s family, received his education at 
the gymnasium in the city of Veliky Varadin (now the Romanian city of Oradea), Uzhhorod and 
Lviv Greek-Catholic seminaries. He was a professor of logic, metaphysics and moral philoso-
phy at Studium Ruthenum (a Ukrainian-language department at Lviv University created by the 
Austrian government to prepare candidates for Greek Catholic priests). In 1801–1803 years, 
he was a professor of logic, metaphysics and moral philosophy and mathematics at Krakow 
University. In 1803, along with other representatives of the Transcarpathian intelligentsia (in 
particular, M. A. Balugiansky, who subsequently became the first rector of the St. Petersburg 
University) P. D. Lodiy was invited to teaching in St. Petersburg. In the Petersburg Pedagogi-
cal Institute, P. D. Lodiy took the chair of philosophy, but at the same time he read the course 
of «natural, private, public, state and people’s» law. When in February 1819, St. Petersburg’s 
main pedagogical institute was transformed into a St. Petersburg University, P. D. Lodiy be-
came an ordinary professor of the Department of Logic, Metaphysics, and Moral Philosophy, 
and in December of that year he became dean of the Faculty of Philosophy and Law. Main 
work of P. D. Lodiy, devoted to questions of state and law “The theory of general rights, which 
contains the philosophical doctrine of natural universal state law” was published in St. Pe-
tersburg in 1828. This work contains a fairly detailed doctrine of international law, which he 
interpreted on the basis of the principles of natural law school. P. D. Lodiy defined the state 
as “an unequal society of free people who united under one supreme authority to achieve uni-
versal security and prosperity”. As natural universal or public law, P. D. Lodiy understood the 
“set of general or public laws, rights and their respective responsibilities”. Natural state law 
from the Lodiy point of view is divided into external and internal. The external natural state 
law regulates “the mutual rights and obligations of independent states that are considered 
as moral persons living in a state of equality and independence”. So, for P. D. Lodiy as a 
classical representative of the school of natural law international law is conceived only as a 
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part of natural law. P. D. Lodiy states that “every state, as a moral person, has its own rights 
and obligations”, respectively, and “every nation has the right to self-preservation, provision, 
protection, war and, in general, coercion law”. In the work of P. D. Lodiy also reflected the 
issue of ensuring the external security of the state, equality of states, legal status of the state 
territory, the jurisdiction of the state with regard to foreigners, etc.

Key words: history of science of international law, history of Ukrainian science of inter-
national law, theory of international law, natural law, P. D. Lodiy.
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ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРАВА В МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ 
ДОГОВОРАХ ЯК НОВИЙ СПОСІБ УНІФІКАЦІЇ У СФЕРІ  

МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

У статті досліджується юридична природа Принципів вибору права в міжнарод-
них комерційних договорах, розроблених у 2015 р. під егідою Гаазької конференції з між-
народного приватного права. Також висвітлені причини обрання Гаазькою конферен-
цією нового способу уніфікації норм міжнародного приватного права, визначено цілі 
прийняття цих Принципів, окреслено коло суб’єктів, які будуть їх застосовувати. Крім 
того, у статті виділені окремі положення Принципів, які сформульовані більш вдало, 
ніж у Законі України «Про міжнародне приватне право» 2005 р., та висловлені пропо-
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родных коммерческих договорах, разработанных в 2015 г. под эгидой Гаагской конфе-
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их применять. Кроме того, в статье выделены отдельные положения Принципов, ко-
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tracts as a new way of unification in the field of private international law
The article focuses on the study of the legal nature of the «Principles on Choice of law 

in international Commercial Contracts», adopted in 2015 under the auspices of the Hague 
Conference on Private International Law. The reasons for electing the new method for the 
unification of the norms of private international law are also highlighted, the objectives of 
adopting these principles are defined, and the circle of subjects that will apply them is outlined. 
In addition, the article singles out certain provisions of the Principles, which are formulated 
more successfully than in the Law of Ukraine «On Private International Law» 2005. In this 
connection, the author made some proposals on improving the legislation of Ukraine.
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У 2015 р. Гаазька конференція з міжнародного приватного права (далі – 
Конференція) вперше за понад столітню історію свого існування звернулася 
до нехарактерного для себе способу уніфікації норм міжнародного приватного 
права (далі – МПрП). До цього часу, тобто до 2015 р., під її егідою розробляли-
ся виключно міжнародні договори у формі конвенцій чи додаткових протоколів 
до них. Однак останнім нормативно-правовим актом, прийнятим нею, стали 
Принципи вибору права в міжнародних комерційних договорах1 (далі – Прин-
ципи), які, не маючи статусу міжнародного договору, не отримали й обов’яз-
кової юридичної сили та належать до так званого м’якого права. Отже, попри 
те, що зміст Принципів становить великий науковий інтерес, ми вважаємо за 
необхідне передусім висвітлити причини використання цією міжнародною ор-
ганізацією такого нетрадиційного для неї способу уніфікації норм МПрП, як 
прийняття міжнародно-правового акта рекомендаційного характеру.

Причини обрання такого шляху уніфікації викладені вже в робочих до-
кументах з підготовки проекту Принципів й вони мають переважно юриди-
ко-технічний характер, а саме: 1) Конференція врахувала позитивний досвід 
УНІДРУА та ЮНСІТРАЛ з розробки та практичного застосування міжнарод-
но-правових актів рекомендаційного характеру (типових законів, принципів, 
керівництв); 2) через складнощі з приєднанням держав до міжнародних дого-
ворів останні часто не набувають чинності або поширюються тільки на неве-
лику кількість держав; 3) переговори з розробки текстів проектів міжнародних 
договорів також часто супроводжуються значними складнощами, зумовленими 
потребою узгодження воль держав, що, у свою чергу, збільшує тривалість їх 
розробки; 4) міжнародно-правові акти рекомендаційного характеру не вступа-
ють у конфлікт з іншими нормативно-правовими актами, як міжнародними, так 
і національними, як обов’язкового, так і не обов’язкового характеру2.

Досліджуючи причини звернення Конференції до розробки міжнарод-
но-правового акта необов’язкового характеру додатково варто зауважити, що 
ще в Заключному акті 14-ї сесії Гаазької конференції від 25 жовтня 1980 р.3 
було визнано можливість використання Конференцією цього способу уніфіка-
ції норм МПрП (шляхом розробки рекомендацій чи типових законів) стосовно 
тих питань, щодо яких, виходячи із обставин, це доцільно було б зробити. Цей 
спосіб уніфікації, на думку Конференції, міг сприяти більш легкому прийнят-
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тю та широкому практичному застосуванню її рішень. Отже, Гаазька конфе-
ренція з міжнародного приватного права належним чином оцінює переваги 
більш «гнучких», ніж міжнародний договір, способів уніфікації норм МПрП. 
Але водночас першість вона все ж таки залишає за міжнародним договором, 
оскільки, наприклад, при розробці проекту Принципів було відмічено таке: 
«однак може бути, що розробка необов’язкового інструменту являє собою по-
передній етап, який у більш віддаленому майбутньому може сприяти прийнят-
тю Гаазькою конференцією міжнародного договору з цієї теми»4.

Поряд з висвітленням причин звернення Конференції до розробки міжна-
родно-правового акта рекомендаційного характеру варто також назвати й чин-
ники, що вплинули на обрання нею проблематики «автономії сторін» як пред-
мета своєї уніфікаційної роботи. На них вказує передусім час початку даної 
роботи, що припав на 2006 р., одразу після прийняття Конференцією Конвенції 
про угоди про вибір суду від 2005 р. Як відомо, ця Конвенція регулювала такий 
специфічний інститут міжнародного цивільного процесуального права, як ін-
ститут пророгаційної угоди5. Робота Конференції над підготовкою цієї Конвен-
ції та досвід інших міжнародних організацій у сфері уніфікації правил щодо 
арбітражних застережень/угод, а також відмінність практичного застосування 
«автономії сторін» державами, що належали до різних правових систем чітко 
вказали на необхідність розробки єдиних правил вибору сторонами застосов-
ного права, які б до того ж показали їх відмінність від арбітражних та проро-
гаційних угод. Крім того, у цей же час у рамках Європейського Союзу про-
ходила робота над розробкою Регламенту Європейського Парламенту та Ради 
«Про право, що підлягає застосуванню до договірних зобов’язань»6, відомого 
сьогодні як Регламент «Рим І» (набув чинності у 2008 р.), який мав замінити 
Римську конвенцію про право, застосовне до договірних зобов’язань 1980 р. 
й також містив положення щодо вибору права сторонами договору (ст. 3 Рег-
ламенту). Набуття чинності цього Регламенту тільки підкреслило важливість 
подальшої розробки правового регулювання інституту «автономії сторін», тим 
більше, що під час роботи над ним було прийнято рішення не включати до 
нього положень щодо можливості обрання сторонами норм lex mercatoria, а в 
Принципах це питання вирішено по-іншому.

Взявшись за незвичайний для себе спосіб уніфікації норм МПрП, Конфе-
ренція не обмежилася лише розробкою зазначених Принципів, а доповнила їх 
змістовним коментарем і вступом7 (правова природа та юридична сила яких, 
однак, породжує запитання). В останньому містяться важливі положення щодо 
природи, змісту, умов та правил застосування Принципів, зокрема, визначено 
їх специфіку як акта необов’язкового характеру. Так, у вступі ще раз наголо-
шено на цілком логічному правилі, що держави не зобов’язані застосовува-
ти Принципи чи включати їх у своє внутрішнє законодавство, та додано, що 
Принципи не є модельним законом. Поряд з цим, виходячи із Преамбули Прин-
ципів, можна підсумувати, що їх було розроблено не для того, щоб запрова-
дити уніфіковані положення міжнародного комерційного договору (на зразок 
Правил ІНКОТЕРМС). На нашу думку, вони є керівними роз’ясненнями (або 
навіть стандартами), які можуть використовувати держави при вдосконаленні 
національного законодавчого регулювання інституту «автономії сторін», а та-
кож суди та арбітражні інституції при встановленні обраного сторонами права, 



РОЗДІЛ 7 • Проблеми міжнародного права та порівняльного ...  309
при цьому згоди сторін договору для використання цих Принципів одержувати 
не потрібно. З іншого боку, ми також вважаємо, що домовленість сторін дого-
вору застосовувати Принципи при розгляді спорів, пов’язаних із встановлен-
ням обраного ними права, також не має зобов’язального характеру для суду чи 
арбітрів. Дані аспекти мають враховувати українські фахівці у сфері МПрП, які 
звикли до того, що такі міжнародні нормативно-правові акти необов’язкового 
характеру, як Правила ІНКОТЕРМС, Принципи УНІДРУА, Принципи європей-
ського договірного права застосовуються тільки тоді, коли сторони договору 
погодилися застосовувати їх чи норми lex mercatoria. Окрім цього, ми вважає-
мо, що орієнтованість Принципів на держави, національні суди та арбітражні 
інституції дає можливість класифікувати їх як акти міжнародного «м’якого» 
права, а питання віднесення їх до джерел lex mercatoria залишаємо відкритим 
для обговорення.

Вивчаючи необов’язковий характер Принципів та цілі їх застосування, вар-
то також висвітлити висловлену у вступі до Принципів думку стосовно того, 
що вони «можуть слугувати керівництвом для реформування внутрішнього 
законодавства щодо вибору права та діяти разом з існуючими документами 
щодо цього»8. Отже, Принципи, окрім сприяння вдосконаленню національного 
законодавства держав, можуть також доповнити, тобто заповнити прогалини, 
які містяться в інших міжнародно-правових актах, при чому, як у міжнародних 
договорах, що стосуються інституту «автономії сторін» (наприклад, у Конвен-
ції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р., у Гаазь-
кій конвенції про право, застосовне до міжнародної купівлі-продажу товарів 
1955 р. (має незначну кількість держав-учасниць), у Міжамериканській кон-
венції про право, застосовне до міжнародних контрактів 1994 р.), так і в актах 
ЄС (тобто в Регламенті Рим І) і в джерелах lex mercatoria (Правилах ІНКО-
ТЕРМС, Принципах УНІДРУА, Принципах європейського договірного права 
тощо).

Таким чином, Гаазька конференція з міжнародного приватного права, при-
йнявши міжнародно-правовий акт необов’язкового характеру, спробувала в без-
конфліктний спосіб доповнити інші міжнародно-правові акти (як універсальні, 
так і регіональні, як обов’язкові, так і необов’язкові), що регулюють інститут 
«автономії сторін», а також сприяти вдосконаленню його національного пра-
вового регулювання в різних державах світу. Але при цьому варто враховувати 
інший бік цього «безконфліктного способу», який може призвести до того, що 
Принципи не будуть застосовані, принаймні в Україні. Адже Принципи в силу 
свого необов’язкового характеру та відповідно до ст. 9 Конституції України9 
не є частиною національного законодавства України. Окрім цього, вони також 
не отримують тієї переваги над нормами національного законодавства, якою 
володіють в Україні норми міжнародних договорів в силу ст. 19 Закону Укра-
їни «Про міжнародні договори України» від 2004 р.10 Таким чином, не буду-
чи частиною національного законодавства, вони не підлягають обов’язковому 
застосуванню судами України і, відповідно, якщо між Принципами і Законом 
України «Про міжнародне приватне право» 2005 р.11 існуватиме колізія, засто-
суванню підлягатимуть норми Закону, а не Принципів. 

Також Господарський процесуальний кодекс України в ред. 2017 р.12 не 
містить ніяких положень, які б сприяли застосуванню господарськими судами 
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України цих Принципів. Адже ст. 11 Кодексу «Верховенство права та джерела 
права, що застосовуються судом» зазначає лише, що: суд розглядає справи від-
повідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, зго-
да на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ч. 2); суд засто-
совує норми права інших держав у разі, коли це передбачено законом України 
чи міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 
Радою України (ч. 5); якщо спірні відносини, в тому числі за участю іноземної 
особи, не врегульовані законодавством, суд застосовує звичаї, які є вживаними 
у діловому обороті (ч. 9). Однак, як зазначалося вище, Принципи не належать 
ні до міжнародних договорів, ні до норм права інших держав, ні до звичаїв, які 
є вживаними у діловому обороті, а тому правові підстави для їх застосування 
господарськими судами України відсутні. Отже, законодавцю було б бажано 
включити їх до внутрішнього законодавства України, а саме, до Закону Укра-
їни «Про міжнародне приватне право» 2005 р. Зокрема, майже таким шляхом 
пішов Парагвай, який прийняв у 2015 р. окремий Закон № 5393 «Щодо засто-
совного права до міжнародних контрактів»13.

Однак перед тим як вирішувати питання включення Принципів до законо-
давства України, потрібно розкрити ті його положення, які відрізняються від 
норм Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 р., або взагалі не 
передбачені в ньому, а саме:

1) в ч. 1 ст. 1 Принципів зазначається, що вони не застосовуються до до-
говорів із споживачами чи до трудових договорів, а в ч. 3 цієї ж статті дається 
перелік ще ряду питань, яких дані Принципи не стосуються. Поряд з цим вва-
жаємо за необхідне додати, що, виходячи із сутності даних Принципів, вони 
також не повинні використовуватися для регулювання шлюбних контрактів і 
заповітів. Взагалі, під час розробки змін до Закону України «Про міжнародне 
приватне право» 2005 р. варто пам’ятати, що ним встановлюються правила ви-
бору права щодо правочину (як одностороннього, так і багатостороннього), а 
Принципи стосуються тільки міжнародних комерційних договорів, тому ст. 5 
Закону варто коригувати враховуючи цю обставину або ж, можливо, всі пов’я-
зані із Принципами зміни і доповнення слід вносити до розділу VI Закону;

2) ключове правило Принципів сформульовано доволі просто й не обтя-
жено ніякими додатковими умовами. Зокрема, у ч. 1 ст. 2 зазначається, що: 
«договір регулюється правом, обраним сторонами». Однак Закон України «Про 
міжнародне приватне право» 2005 р. передбачає умови, за яких сторони мо-
жуть обирати право й сформульовані вони доволі заплутано. Так, відповідно 
до ст. 5 Закону сторони можуть обирати право лише у випадках, передбаче-
них законом. Однак відповідно до його ст. 43 сторони договору можуть обрати 
право, що застосовується до договору, але із урахуванням ст. 5 Закону й, крім 
випадків, коли вибір права прямо заборонений законами України. Отже, згада-
на ст. 43 містить взаємовиключні положення й залишаються не зрозумілими 
умови, за яких сторони можуть обирати право: чи тоді, коли це передбачено 
Законом, чи тоді, коли це прямо не заборонено Законом. Українському законо-
давцю цю колізію обов’язково необхідно усунути незалежно від імплементації 
Принципів до Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 р.;

3) за допомогою ч. 2 ст. 2 Принципів може бути подолана проблема ч. 3 ст. 5 
Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 р., яка сформульована 
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некоректно, внаслідок чого здається, що вона дає змогу обрати сторонам одне 
право або до договору в цілому, або тільки щодо окремої його частини. Нато-
мість згадана ст. 2 Принципів чітко встановлює, що сторони можуть обрати як 
право, застосовне до всього договору чи тільки щодо його частини, так і різне 
право для застосування щодо різних частин договору;

4) на нашу думку, було б доцільним включити до Закону України «Про між-
народне приватне право» 2005 р. ряд уточнюючих положень, а саме: аналогічне 
ч. 4 ст. 2 Принципів, відповідно до якої обране право не повинно бути пов’я-
заним ні із сторонами, ні із договором та реч. 2 ст. 4., згідно з яким укладення 
сторонами угоди про наділення того чи іншого суду чи арбітражного інституту 
повноваженнями з урегулювання спорів, що виникли в зв’язку із відповідним 
договором, саме по собі не є еквівалентом вибору права;

5) безумовно, родзинкою Принципів є їх ст. 3, яка дозволяє сторонам обрати 
в якості права, що має застосовуватися до договору, не тільки право конкретної 
держави, а й міжнародне право та норми lex mercatoria. Адже відповідно до цієї 
статті правом, обраним сторонами, можуть бути правові норми, які визнаються 
на міжнародному, наднаціональному чи регіональному рівні в якості нейтраль-
ного та збалансованого набору правил (тобто вони мають містити приписи, 
прийнятні для різних правових систем), якщо тільки правом держави суду не 
передбачено інше. Існування такого положення, безумовно, відповідає сучас-
ному етапу розвитку МПрП.

Поряд з цим, на нашу думку, для Принципів є характерними і певні недолі-
ки. Передусім варто відмітити, що ч. 5 ст. 5 Закону України «Про міжнародне 
приватне право» 2005 р., яка регулює питання юридичних наслідків зміни сто-
ронами обраного права, сформульована значно чіткіше, ніж присвячена цьому 
ж питанню ч. 3 ст. 2 Принципів. Також відповідно до п. а. ч. 3 ст. 1 Принципів 
дія цього нормативно-правового акта цілком логічно не торкається права, що 
регулює питання правоздатності фізичних осіб, однак питання їх дієздатності з 
незрозумілих причин до цього переліку не включено.

Таким чином, Гаазька конференція з міжнародного приватного права впер-
ше звернулася до нехарактерного для себе способу уніфікації норм міжнарод-
ного приватного права – розробки міжнародно-правового акта необов’язково-
го характеру. Причини обрання цього шляху були пов’язані переважно з тими 
складнощами, які виникають при підготовці, прийнятті та набутті чинності 
міжнародними договорами. Як предмет такої уніфікації нею був обраний інсти-
тут, що давно потребував розробки узагальнюючого правового регулювання – 
інститут «автономії сторін». У результаті Конференція підготувала Принципи, 
які можуть використовуватися для вдосконалення національного регулювання 
інституту «автономії сторін», доповнення діючих у цій сфері міжнародно-пра-
вових актів, а також суддями та арбітрами при встановленні обраного сторона-
ми права. Поряд з цим необов’язковий характер Принципів може призвести до 
того, що, наприклад, в Україні, вони не будуть застосовуватися. Однак цього 
варто було б уникнути, оскільки Принципами передбачено ряд положень, які 
могли б удосконалити законодавство України з міжнародного приватного пра-
ва.
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Protsenko I. M. Principles on the Choice of law in international Commercial Con-
tracts as a new way of unification in the field of private international law

The Hague Conference on Private International Law, which, as an organization designed 
to unify the rules of private international law, for over a hundred years has been developing 
international treaties on various aspects of this sphere, in 2015 for the first time turned to an 
uncharacteristic way of unifying the norms of private international law. Namely, she developed 
an international legal act of an optional nature – “Principles on Choice of law in international 
Commercial Contracts”. The reasons for choosing this way were mainly connected with the 
difficulties that arise in the preparation, adoption and entry into force of international trea-
ties. As the subject of such unification, she chose the institution of private international law, 
which for a long time needed the development of a general legal regulation – the institute of 
“party autonomy”. As a result, the Principles adopted by the Hague Conference can be used 
to improve the national regulation of the institution of “party autonomy”, to complement the 
international legal instruments in force in this area, as well as to judges and arbitrators when 
establishing the parties’ rights. The principles are not a model law, they do not establish unified 
provisions of international commercial contracts. In our view, these Principles are the guiding 
explanations (or even the standards), which, as pointed out above, can be used by States in 
improving the national legislative regulation of the institution of party autonomy, to comple-
ment the relevant international legal instruments, as well as by courts and arbitral tribunals 
when establishing the parties elected by the parties, while the consent of the parties to the 
contract for the use of these Principles is not required. As a result of the legal analysis of the 
Principles, it was established that a number of their articles were formulated more successfully 
than the provisions of the Law of Ukraine “On Private International Law” of 2005, so it would 
be advisable to implement them. Also, the article shows that the Ukrainian legislation does 
not provide for the conditions for the application of the norms of the international “soft law” 
(to which we also refer the Principles), which further emphasizes the need to introduce these 
Principles into Ukrainian legislation.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ: ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА РОЛЬ У  
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ГРОМАДЯН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті проаналізовано правовий статус, функції та повноваження Європейсько-
го Парламенту, включно у сфері забезпечення прав громадян ЄС. Зроблено висновок, 
що Європейський Парламент є наднаціональною колегіальною виборною інституцією 
ЄС, що забезпечує представництво громадян ЄС та функціонує у сесійному порядку, 
реалізуючи, inter alia, законодавчі, бюджетні, контрольні, консультаційні функції та 
повноваження в інтересах громадян ЄС з урахуванням спільних цілей і цінностей, визна-
чених установчими договорами. Висвітлено доктринальні погляди з окреслених питань.

Ключові слова: Європейський Союз, Лісабонський договір, Європейський Парла-
мент, громадяни ЄС, інтеграція.

Фалалеева Л. Г. Европейский Парламент: правовой статус и роль в обеспечении 
прав граждан Европейского Союза

В статье проанализировано правовой статус, функции и полномочия Европейского 
Парламента, в том числе в сфере обеспечения прав граждан ЕС. Сделан вывод, что Ев-
ропейский Парламент является наднациональной коллегиальной избирательной инсти-
туцией ЕС, которая осуществляет представительство граждан ЕС и функционирует 
в сессионном порядке, реализуя, inter alia, законодательные, бюджетные, контрольные, 
консультативные функции и полномочия в интересах граждан ЕС, учитывая общие 
цели и ценности, определенные учредительными договорами. Освещены доктриналь-
ные взгляды по теме исследования.

Ключевые слова: Европейский Союз, Лиссабонский договор, Европейский Парла-
мент, граждане ЕС, интеграция.

Falalіeіeva L. G. The European Parliament: legal status and role in ensuring the 
rights of citizens of the European Union

The article analyzes the legal status, functions and powers of the European Parliament, 
including the area of ensuring the rights of citizens of the EU. It is concluded that the European 
Parliament is a supranational collegiate election institution of the EU that ensures the repre-
sentation of EU citizens and functions in a sessional manner primarily realizing legislative, 
budgetary, control, advisory functions and powers for the benefit of EU citizens, taking into 
account the common goals and values established by the founding treaties. Doctrinal views 
from the above issues are highlighted.

Key words: European Union, Lisbon Treaty, European Parliament, EU citizens, integra-
tion.
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Договором про заснування Європейського об’єднання з вугілля та сталі 1951 р. 
(Паризький договір 1951 р.) передбачалося створення Загальної асамблеї (Com-
mon Assembly), члени якої делегувалися національними парламентами. Загальна 
асамблея, будучи наділеною дорадчими повноваженнями, суттєво не впливаючи на 
правотворчий процес у рамках Об’єднання, не відігравала значної ролі у його діяль-
ності. З укладенням Договору про заснування Європейського економічного співто-
вариства та Договору про заснування Європейського співтовариства з атомної енер-
гії (Римські договори 1957 р.) 25 березня 1957 р. було підписано Договір про деякі 
спільні інституції, що передбачав створення Асамблеї європейських співтовариств, 
яка у 1958 р. проголосила себе Парламентською асамблеєю у складі делегованих 
представників національних парламентів держав-членів, здійснюючи свої функції 
та повноваження водночас стосовно Європейського об’єднання з вугілля та сталі, 
Європейського економічного співтовариства, Європейського співтовариства з атом-
ної енергії. Парламентська асамблея з 1962 р. іменувалась Європейським Парла-
ментом (далі – ЄП, European Parliament), втім офіційно зазначену назву за ним було 
закріплено Єдиним європейським актом 1986 р.

З 1979 р. члени ЄП обираються у державах-членах шляхом загальних прямих 
виборів, вільним і таємним голосуванням строком на 5 років згідно з Актом про 
обрання членів Європейського Парламенту загальним прямим голосуванням від 20 
вересня 1976 р., що був ратифікований державами-членами згідно з конституцій-
ною процедурою кожної з них і затверджений Рішенням Ради європейських спів-
товариств (зі змінами від 25 червня та 23 вересня 2002 р.), а також увідповідненого 
йому національного виборчого законодавства. Акт встановлює пропорційне пред-
ставництво як тип виборчої системи, за якою мають обиратися члени ЄП у всіх 
державах-членах; закріплює можливість запровадження обмежувального бар’єра, 
тобто мінімального відсотка голосів, у разі недосягнення якого партії не допуска-
ються до розподілу мандатів (не може перевищувати 5 % голосів виборців, які взя-
ли участь у голосуванні); передбачає правило про несумісність посад (член ЄП 
не може суміщати свою посаду, зокрема, з посадою в уряді держави-члена, з 
членством у національному парламенті, з посадою в інституції, органі, агенції 
Європейського Союзу (далі – ЄС)) тощо. Деталізація, конкретизація положень Акта 
покладається на законодавство держав-членів. 

ЄП було задумано як представницький орган європейських співтовариств, 
проте поступово він еволюціонував, набувши нових повноважень (законодавчих, 
бюджетних та інших), включно представництва народів держав-членів, а нині є 
єдиною репрезентативною інституцією громадян ЄС, що визначено абз. 1 п. 2 
ст. 14 Договору про Європейський Союз (далі – ДЄС) у редакції Лісабонсько-
го договору 2007 р. (далі – ДЄС-Л) та здебільшого зумовлено критикою його 
діяльності через «дефіцит демократії»1. Примітно, що, аналізуючи поняття 
«дефіциту демократії», А. Фоллесдал і С. Хікс наголошують, що «дефініції 
є настільки різними, наскільки різні національність, інтелектуальний рівень 
та пріоритети вчених, які висвітлюють цю тему»2. Серед чинників дефіциту 
демократії переважно виокремлюють: фрагментованість і багатовимірність 
партійної системи, брак уніфікованої процедури виборів до ЄП, його слабкий 
зв’язок з громадянами ЄС, несформованість європейської наднаціональної 
ідентичності.
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Вагому роль у процесі демократизації інтеграційного об’єднання відіграв 

Лісабонський договір 2007 р. (далі – ЛД 2007), зокрема, запровадивши інсти-
тут «громадянської ініціативи» (п. 4 ст. 11 ДЄС-Л), посиливши позиції ЄП і 
національних парламентів держав-членів, реформувавши процес прийняття рі-
шень, створивши умови для більш активної співпраці ЄП з іншими інституція-
ми ЄС. Згідно з положеннями ст. 227 Договору про функціонування Європей-
ського Союзу (далі – ДФЄС) кожен громадянин ЄС, а також кожна фізична або 
юридична особа, яка проживає чи має свою юридичну адресу в державі-члені, 
вправі подавати в індивідуальному порядку або спільно з іншими громадянами 
чи особами петицію до ЄП з питань, що стосуються сфер діяльності ЄС та 
безпосередньо заторкують автора/авторів петиції. Крім того, п. 3 ст. 10 ДЄС-Л 
передбачено, що, наскільки можливо, процес прийняття рішень є відкритим і 
максимально наближеним до громадян, кожен з яких має право брати участь 
у демократичному житті ЄС. У ЄП робочими є всі 24 офіційні мови ЄС, що є 
кращим способом гарантування транспарентності діяльності цієї інституції та 
забезпечення доступу до її рішень усіх громадян ЄС. Серед інституцій ЄС «Єв-
ропарламент найбільше відповідає принципу гласності та відкритості, за за-
гальним правилом, пленарні засідання та засідання парламентських комітетів 
(крім слідчих комісій) є відкритими і публічними, а протокол засідання та інша 
інформація оприлюднюється»3. При цьому зберігається актуальність сприяння 
участі громадян ЄС у політичному процесі, забезпечення транспарентності та 
відповідальності в ньому, а також врахування максимально можливої кількості 
інтересів під час формування і реалізації позиції ЄС.

В основу функціонування ЄС покладено принципи представницької та пар-
тиципаторної демократії. Громадяни представлені на рівні ЄС у ЄП, який скла-
дається з представників громадян ЄС. Кожен громадянин ЄС, незалежно від 
місця проживання на території будь-якої з держав-членів, вправі реалізовувати 
як активне, так і пасивне виборче право на тих самих умовах, що й громадяни 
держави перебування, під час формування нового складу ЄП (п. 2 b ст. 20 та 
п. 2 ст. 22 ДФЄС; п. 1 ст. 39 адаптованої редакції Хартії Європейського Союзу 
про основоположні права 2007 р.). Йдеться про одне з політичних прав гро-
мадян ЄС. Вибори проводяться у кожній державі-члені згідно з Актом про об-
рання членів Європейського Парламенту загальним прямим голосуванням 1976 р. 
з останніми змінами 2002 р., а також увідповідненого йому національного вибор-
чого законодавства. Правила виборчого процесу самостійно визначають держа-
ви-члени, допоки Рада ЄС, згідно з абз. 2 п. 1 ст. 223 ДФЄС, не запровадить 
єдину виборчу процедуру для усіх держав-членів.

Нову систему розподілу місць у ЄП, склад якого не перевищує 750 членів 
+ Президент ЄП, закріплено у п. 2 ст. 14 ДЄС-Л. Примітно, що Договором про 
встановлення Конституції для Європи 2004 р. передбачалося 750 євродепутатів 
включно з Президентом, проте у жовтні 2007 р. Італія, враховуючи демографіч-
ні зміни, обстояла для себе ще одне місце в ЄП, збільшення відповідної квоти 
(кількості депутатських мандатів) та обчислення його складу як 750 членів + 
Президент (абз. 1 п. 2 ст. 14 ДЄС-Л; Декларація про склад Європейського Пар-
ламенту та Декларація Італійської Республіки про склад Європейського Пар-
ламенту). Кількість депутатських місць розподілена між державами – членами 
ЄС згідно зі встановленими квотами, що залежать від їх демографічної ваги4. 
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З ініціативи та за згодою ЄП рішення про зміну його кількісних параметрів 
одностайно приймає Європейська Рада (далі – Єврорада) відповідно до абз. 2 
п. 2 ст. 14 ДЄС-Л. До набуття чинності 1 грудня 2009 р. ЛД 2007 кількість єв-
родепутатів, які обиралися у кожній державі-члені, теж залежала від чисельно-
сті її населення, але ця кількість визначалася за системою квот, закріплених в 
установчих договорах ЄС. Нині застосовується більш гнучкий підхід, оскільки, 
з огляду на вищевикладене, квоти держав-членів встановлюються спеціальним 
рішенням Євроради з ініціативи ЄП та за його згодою.

Розподіл місць та, відповідно, встановлення квот здійснюється за дегресив-
но-пропорційним методом, тобто співвідношення квот більш і менш населених 
держав-членів має бути меншим за співвідношення між чисельністю їх насе-
лення (дані щорічно подаються Генеральним директоратом Європейської Ко-
місії (далі – Єврокомісія) – Європейською статистичною агенцією (Євростат)). 
Розширення ЄС зумовило необхідність визначення мінімальної та максималь-
ної квот: незалежно від кількості виборців у кожній державі-члені має обирати-
ся щонайменше 6 (нині – Естонія, Кіпр, Люксембург, Мальта) та не більше 96 
(Німеччина) євродепутатів (абз. 1 п. 2 ст. 14 ДЄС-Л). Зазначена кількість місць 
слугує діапазоном, у межах якого визначається квота кожної держави-члена, 
враховуючи чисельність її населення. 

Дострокова вакансія депутатського мандата можлива у разі смерті євродепу-
тата, добровільної відставки, позбавлення мандата, й рішення про це приймається 
абсолютною більшістю голосів членів ЄП. Процедурні питання діяльності ЄП ре-
гулюються його Правилами процедури / Внутрішнім регламентом (англ. Rules of 
Procedure / франц. Reglement Interieur), ухваленим 28 вересня 2015 р. абсолют-
ною більшістю голосів його членів відповідно до ст. 232 ДФЄС.

ЄП має однопалатну структуру, подібну до типових національних пред-
ставницьких органів. Євродепутати об’єднуються не в національні делегації, 
а в політичні групи (фракції) за їхньою партійною належністю, політичними 
переконаннями, спільними політичними уподобаннями та інтересами. Власне, 
згідно з положенням ст. 224 ДФЄС, ЄП уповноважено спільно з Радою ЄС при-
ймати законодавчі акти у формі регламентів, застосовуючи звичайну законо-
давчу процедуру, з метою встановлення статусу політичних партій на європей-
ському рівні та, зокрема, правила щодо їх фінансування. Раніше для створення 
політичної групи з євродепутатів від однієї держави-члена необхідно було що-
найменше 29 євродепутатів, від двох – 23, від трьох – 18, від чотирьох і біль-
ше – 14 членів ЄП. Відповідно до ст. 32 Правил процедури 2015 р. політична 
група поєднує євродепутатів, обраних щонайменше в ¼ держав-членів, тобто 
наразі в 7 державах – членах. При цьому мінімальна кількість для формування 
політичної групи становить 25 членів. Члени ЄП не можуть належати більш 
ніж до однієї політичної групи, інформація про формування якої публікується 
в „Official Journal of the European Union”. У ЄП нинішньої каденції 8 політичних 
груп та 14 незалежних членів. Примітно, що політичні партії згідно з п. 4 ст. 10 
ДЄС-Л мають сприяти формуванню європейської політичної свідомості та ви-
раженню політичної волі громадян ЄС. ЄП відіграє важливу роль як інституція 
політичного лобіювання процесів європейської інтеграції5.

ЄП очолює Президент, якого обирають з-поміж його членів строком на 2,5 
роки, тобто на половину парламентської легіслатури, з правом переобрання. 
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Президент ЄП, як його вища посадова особа, скеровує діяльність цієї інститу-
ції та її структурних підрозділів, головує на пленарних засіданнях, забезпечує 
дотримання Правил процедури, представляє ЄП у відносинах з інституціями, 
органами, агенціями ЄС, а також на міжнародній арені. Президент та 14 ві-
це-президентів входять до складу колегіального керівного органу ЄП – Бюро, 
участь у роботі якого з правом дорадчого голосу (ст. 24 Правил процедури 
2015 р.) беруть 5 квесторів. Квестори згідно зі ст. 28 Правил процедури 2015 р. 
є службовцями, відповідальними за адміністративні та фінансові питання, що 
безпосередньо стосуються діяльності членів ЄП, вони реалізують свої функції 
та повноваження, керуючись інструкціями Бюро (якому підзвітні), уповнова-
женого регулювати організаційні, адміністративні, фінансові питання щодо 
євродепутатів, внутрішньої організації ЄП.

За результатами виборів 2014 р. і комплектування легіслатури 2014–2019 рр. 
найчисленнішими є Група Європейської народної партії та Група Прогресив-
ного альянсу соціалістів і демократів, лідера якої – Мартіна Шульца у 2014 р. 
вдруге було обрано Президентом ЄП. Посада стала вакантною після подання 
ним у відставку, а, за підсумками четвертого туру голосування, 1 липня 2017 р. 
Мартін Шульц констатував, що новим главою ЄП обрано депутата Антоніо Та-
яні (представник Групи Європейської народної партії). 

У структурі ЄП вирізняється Конференція глав, як орган політичного ке-
рівництва ЄП, до якої входять Президент і глави політичних груп. Відтак, кіль-
кість членів Конференції глав не є фіксованою, вона узалежнена від кількості 
політичних груп. Конференція глав займається плануванням законодавчої та 
іншої діяльності ЄП, визначає склад і компетенцію парламентських коміте-
тів, опікується взаємодією ЄП з парламентами держав-членів. У структурі ЄП 
функціонують й інші колегіальні органи, наділені дорадчими повноваження-
ми: Конференція глав комітетів та Конференція глав делегацій, які надають 
рекомендації Бюро ЄП та Конференції глав з питань функціонування, відпо-
відно, парламентських комітетів або міжпарламентських делегацій за участю 
членів ЄП. Важливу роль відіграють допоміжні органи ЄП, inter alia, постійні 
(один з них, призначений відповідальним, здійснює попередній аналіз проекту 
правового (законодавчого) акта, що згодом виноситься на розгляд ЄП) та тим-
часові (формуються для вивчення певного конкретного питання; за загальним 
правилом їх мандат не перевищує року) комітети, які збираються на засідання 
за потреби та мають власну внутрішню структуру (підкомітети; керівними ор-
ганами комітету є глава та бюро, до складу котрого входять глава комітету і три 
його заступники, яких обирають члени комітету зі свого складу). Персональ-
ний склад усіх комітетів затверджується ЄП за пропозицією Конференції глав.

Європейський омбудсман (European Ombudsman) обирається після кожних 
виборів до ЄП на строк його легіслатури (5 років) з можливістю переобран-
ня. Посада Європейського омбудсмана є несумісною з будь-якою іншою про-
фесійною діяльністю, оплачуваною чи ні (п. 3 ст. 228 ДФЄС). Європейський 
омбудсман розглядає скарги, зокрема громадян ЄС, на неналежне управління 
в ЄС (діяльність інституцій, за винятком Суду ЄС під час реалізації ним юрис-
дикційних функцій, а також органів і агенцій ЄС. Розслідує випадки не надан-
ня громадянину відповіді на його запит, відмови у наданні інформації, необ-
ґрунтованої затримки у вирішенні питання та ін.), здійснюючи свої функції і 
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повноваження повністю незалежно, будучи водночас підзвітним та політично 
відповідальним перед ЄП.

Пленарні засідання ЄП проводяться у Страсбурзі (щомісяця упродовж 
тижня), позачергові засідання ЄП, як додаткові періоди пленарних засідань, та 
засідання парламентських комітетів (протягом наступних двох тижнів) відбу-
ваються у Брюсселі, а в Люксембурзі розташовані Генеральний секретаріат ЄП 
(підзвітний Бюро ЄП, яке призначає Генерального секретаря) та його служби. 
ЄП проводить одну щорічну сесію, передбачену щорічним планом його ро-
боти, яка розпочинається автоматично, без скликання, другого вівторка берез-
ня. Щорічна сесія поділяється на щомісячні пленарні засідання, що тривають 
протягом тижня. Як розтлумачив Суд у рішенні від 10 липня 1986 р. у справі 
149/85 Wybot v. Faure, сесія ЄП офіційно триває упродовж року. Правову пози-
цію Суду частково відтворено у Протоколі про встановлення місцезнаходження 
інституцій, деяких органів, агенцій та служб ЄС, що додається до ЛД 2007, в 
якому вказано, що ЄП має своє місцезнаходження у Страсбурзі, де проходять 
12 щомісячних періодів його пленарних засідань, включно бюджетна сесія, 
на якій він обговорює та приймає спільно з Радою ЄС бюджет інтеграційно-
го об’єднання. Крім планових пленарних засідань ЄП, згідно з абз. 2 ст. 229 
ДФЄС, може збиратися на позачергові періоди засідань на вимогу більшості 
членів від загального складу, на вимогу Ради ЄС або Єврокомісії. Після пле-
нарних засідань, а також засідань парламентських комітетів упродовж тижня 
проводяться засідання політичних груп. Витрати, пов’язані з численними по-
їздками депутатів, компенсуються з бюджету ЄС. 

Представницький характер діяльності ЄП зумовив наділення його членів 
вільним, а не імперативним мандатом: вони не пов’язані наказами виборців 
або вказівками політичної групи, є незалежними від будь-якого примусу, не 
можуть бути відкликаними, голосують особисто й окремо, відповідно до ве-
лінь совісті та переконань, і не зобов’язані виконувати будь-чиї інструкції. За 
загальним правилом, ЄП приймає рішення простою більшістю голосів, тоб-
то більшістю поданих голосів. Водночас під час прийняття рішень з особливо 
важливих питань, зокрема про прийом до ЄС нових держав-членів, необхід-
на абсолютна більшість голосів, тобто голоси більшості членів від загального 
складу. Для ухвалення рішення про висловлення вотуму недовіри Єврокомісії 
необхідна більшість у 2/3 поданих голосів, що при цьому становлять абсолют-
ну більшість від загального складу ЄП. Відповідно до положень ст. 168 Правил 
процедури 2015 р. кворум на пленарних засіданнях ЄП означає присутність 1/3 
його членів. Зрештою, перевірка кворуму не є обов’язковою процедурною ви-
могою. Запит на підтвердження наявності кворуму можуть здійснити не менше 
40 євродепутатів, а політичні групи таким правом не наділені. Однією з осо-
бливостей функціонування ЄП є те, що не передбачено його достроковий роз-
пуск (такі пропозиції вносилися під час підготовки Ніццького договору 2001 р., 
але не мали підтримки).

Протокол про привілеї та імунітети ЄС, що додається до ЛД 2007, наділяє 
членів ЄП імунітетами виключно в інтересах ЄС: вони не можуть підлягати 
обшуку, затриманню або переслідуванню у зв’язку з висловленими ними дум-
ками або їх голосуванням у процесі реалізації своїх функцій та повноважень. 
Під час сесій ЄП його члени користуються на своїй національній території іму-
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нітетами, передбаченими для членів парламенту їхньої держави, а на території 
решти держав-членів – правом не підлягати будь-яким заходам щодо затриман-
ня або переслідування в судовому порядку. Посилання на імунітет неприпу-
стиме, якщо особу застали на місці вчинення злочину, а наявність імунітету не 
слугує перешкодою для реалізації права ЄП позбавити імунітету будь-кого зі 
своїх членів (ст. 9 Протоколу про привілеї та імунітети ЄС). 

Кожна інституція ЄС діє у межах повноважень, наданих їй установчими 
договорами, згідно з передбаченими ними процедурами, умовами і цілями, під-
тримуючи між собою лояльне співробітництво (sincere cooperation; п. 2 ст. 13 
ДЄС-Л), тобто співпрацюючи у дусі взаємної поваги та взаємного сприяння 
у досягненні цілей ЄС. Упродовж останніх десятиріч відбулося розширення 
функцій та повноважень ЄП6, ця тенденція послідовно зберігається. Нині він 
«має найбільший потенціал щодо розширення повноважень у межах об’єднан-
ня»7. Спостерігається активізація участі ЄП у діяльності ЄС, адже він має за 
мету збереження досягнень, доробку ЄС (франц. „acquis” ЄС), передусім судової 
практики та спільних цінностей, а також, враховуючи їх, розвиток відносин 
з третіми країнами, зокрема реалізуючи Європейську політику сусідства та Східне 
партнерство як її східний вимір8. Важливо враховувати, що acquis ЄС застосову-
ється як у внутрішній, так і зовнішній сферах діяльності інтеграційного об’єднання9, 
забезпечуючи просування його ідей та цінностей.

ЛД 2007 передбачає чергове розширення правотворчих повноважень ЄП, 
включно з огляду на законодавчу функцію sensu stricto, засвідчивши зростання 
його ролі у правотворчому процесі ЄС. Відповідно до ДЄС у редакції Ніцць-
кого договору 2001 р. ініціатива внесення змін до установчих договорів могла 
походити лише від урядів держав-членів або Єврокомісії, а за ЛД 2007 ЄП теж 
наділяється таким правом (п. 2 ст. 48 ДЄС-Л). Він спільно з Радою ЄС реалізує 
законодавчу та бюджетну функції, а самостійно – політичного контролю й кон-
сультаційну функції (п. 1 ст. 14 ДЄС-Л).

Законодавча функція передбачає прийняття законодавчих актів ЄС у формі 
регламентів, директив, рішень за допомогою відповідних законодавчих проце-
дур – звичайної та спеціальної (ст. 289 ДФЄС) у тісній співпраці з іншими 
інституціями ЄС (ст. 294, 295 ДФЄС). Процедуру спільного прийняття рішень 
ЄП і Радою ЄС (завдяки її запровадженню Маастрихтським договором 1992 р. 
ЄП став повноправним учасником правотворчого процесу ЄС), відповідно до 
положень п. 1 ст. 289 ДФЄС, замінила звичайна законодавча процедура, ви-
значена ст. 294 ДФЄС, сфери застосування якої значно розширено. Посилено 
роль ЄП і в рамках передбаченої п. 2 ст. 289 ДФЄС спеціальної законодавчої 
процедури, за якою в особливих випадках, встановлених установчими догово-
рами, законодавчий акт приймається ЄП за участю Ради ЄС або Радою ЄС за 
участю ЄП.

ЛД 2007 розширено роль національних парламентів держав-членів, які 
активно сприяють належному функціонуванню ЄС, зокрема, беруть участь у 
процедурах перегляду установчих договорів ЄС (ст. 48 ДЄС-Л), отримують ін-
формацію щодо заявок на вступ до ЄС (ст. 49 ДЄС-Л), беруть участь у міжпар-
ламентському співробітництві між національними парламентами та з ЄП (Про-
токол про роль національних парламентів у ЄС). Згідно зі ст. 9 останнього вони 
спільно вирішують питання організації та розвитку ефективного і регулярного 
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міжпарламентського співробітництва у рамках ЄС. Особливого значення на-
буває поглиблення міжпарламентського співробітництва між Україною та ЄС, 
inter alia, з огляду на процес адаптації вітчизняного законодавства до acquis ЄС 
відповідно до напрямів, визначених Угодою про асоціацію між Україною та 
ЄС 2014 р., що базується sensu largo (у широкому сенсі) на засадах поступової 
економічної інтеграції та поглиблення політичної асоціації.

Національні парламенти відповідно до Протоколу про застосування прин-
ципів субсидіарності та пропорційності, що додається до ЛД 2007, мають бути 
поінформовані про кожний проект законодавчого акта, а в разі їхнього нега-
тивного висновку, наданого більш ніж третиною всіх голосів, якими наділе-
ні національні парламенти (згідно з абз. 2 п. 1 ст. 7 зазначеного Протоколу, 
однопалатний парламент держави-члена має 2 голоси, а кожна з палат двопа-
латної національної парламентської системи – 1 голос), проект підлягатиме 
повторній експертизі, за результатами якої Єврокомісія або, зокрема, ЄП, якщо 
проект законодавчого акта походить від нього, зобов’язаний ще раз розгляну-
ти запропонований проект, прийнявши мотивоване рішення залишити його у 
попередньому вигляді, змінити або відкликати (п. 2 ст. 7 Протоколу). Субсиді-
арність слугує динамічним механізмом використання потенціалу ЄС, за допо-
могою якого різні рівні влади найбільш ефективно реалізують покладені на них 
функції та повноваження шляхом взаємодії і взаємодоповнення з питань, що не 
входять до виключної компетенції ЄС. Зрештою, негативний аспект принципу 
субсидіарності, що втілюється в його правовій невизначеності, компенсується 
можливістю гнучкого реагування механізмів правового регулювання на розви-
ток інтеграційних процесів, забезпечуючи їх демократичну легітимацію10. ЄП 
тривалий час є одним із основних учасників бюджетного процесу, його наділе-
но однаковим з Радою ЄС правом прийняття щорічного бюджету ЄС у рамках 
спеціальної законодавчої процедури (ст. 314 ДФЄС). Зростання бюджетних 
повноважень ЄП відповідно до положень ЛД 2007 зумовлене скасуванням ди-
ференціації на обов’язкові та необов’язкові видатки. 

Функція політичного контролю ЄП полягає в тому, що він, зокрема, наді-
лений правом політичного контролю за діяльністю Єврокомісії, висловлення 
їй, включно Верховному представнику ЄС із закордонних справ та безпеко-
вої політики (далі – Верховний представник ЄС із ЗСБП, High Representative of 
the Union for Foreign Affairs and Security Policy), який також є віце-президентом 
Єврокомісії, вотуму недовіри більшістю в 2/3 поданих голосів, що водночас 
становлять абсолютну більшість загального складу ЄП (ст. 234 ДФЄС). Варто 
враховувати, що ЄП може приймати рішення щодо цієї пропозиції не раніше 
як за три дні після її внесення і лише відкритим голосуванням (наділений цією 
прерогативою з моменту заснування, він ще жодного разу нею не скористався 
через складну процедуру, передбачену ст. 234 ДФЄС). Крім того, ЄП здійс-
нює функцію політичного контролю за виконанням бюджету ЄС (ЄП за реко-
мендацією Ради ЄС затверджує виконання бюджету Єврокомісією), він вправі 
створювати тимчасові слідчі комісії за запитом ¼ членів від свого загального 
складу (абз. 1 ст. 226 ДФЄС) для розслідування зловживань у дотриманні права 
ЄС тощо.

Єврорада, Рада ЄС та Єврокомісія зобов’язані подавати ЄП доповіді за під-
сумками своєї діяльності, а Єврокомісія також щорічну доповідь про діяльність 
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ЄС. Принагідно зауважимо, що Єврокомісія залишається підзвітною та політично 
відповідальною перед ЄП, члени якого можуть звертатися до Єврокомісії та Ради 
ЄС з письмовими та усними запитами. Водночас члени Єврокомісії можуть бути 
присутніми на засіданнях ЄП та його комітетів, таким чином підтримуючи тран-
спарентний і постійний діалог цих інституцій11. Головуюча у Раді ЄС держава (з 
1 липня 2018 р. – Австрія; з 1 січня 2019 р. – Румунія; з 1 липня 2019 р. – Фінляндія) 
в особі міністра закордонних справ теж бере участь у пленарних засіданнях ЄП.

Не менш важливу роль у конкретизації та реалізації принципу лояльного спів-
робітництва, узгодженні розбіжностей у позиціях ЄП, Ради ЄС та Єврокомісії віді-
грають міжінституційні угоди, що мають важливе практичне значення для встанов-
лення бажаної інституційної рівноваги і стосуються переважно бюджетної сфери. 
Нині триває підготовка проекту тристоронньої міжінституційної угоди за участю 
ЄП щодо удосконалення правотворчого процесу ЄС.

ЄП, за пропозицією Євроради, обирає Президента Єврокомісії та схвалює її 
склад. При цьому, визначаючись із кандидатурою на посаду Президента Євро-
комісії, Єврорада зобов’язана враховувати результати виборів до ЄП (п. 7 ст. 17 
ДЄС-Л). Право обирати Президента Єврокомісії, з огляду на його особливу по-
літичну значущість, закріплено серед основних функцій та повноважень ЄП 
(п. 1 ст. 14 ДЄС-Л). Окремого вотуму довіри ЄП потребує схвалення складу 
Єврокомісії – Президент, Верховний представник ЄС із ЗСБП, решта членів 
Єврокомісії – як колегія подаються на голосування ЄП для їх схвалення, на 
основі якого Єврокомісія призначається кваліфікованою більшістю голосів Єв-
роради (абз. 3 п. 7 ст. 17 ДЄС-Л).

Консультативна функція ЄП може мати форму факультативних або обов’язко-
вих консультацій з ним. Скажімо, Верховний представник ЄС із ЗСБП регуляр-
но консультується з ЄП стосовно основоположних пріоритетів Спільної зов-
нішньої та безпекової політики (Common Foreign and Security Policy), а також 
Спільної безпекової та оборонної політики (Common Security and Defence Pol-
icy) ЄС, дбаючи про те, щоб позиція ЄП була належним чином врахована. При 
цьому ЄП двічі на рік обговорює прогрес, досягнутий у реалізації Спільної 
зовнішньої та безпекової політики, включаючи Спільну безпекову та оборонну 
політику (ст. 36 ДЄС-Л). Консультація з ЄП становить суттєву процедурну вимогу 
при ухваленні заходів у сфері навколишнього середовища (п. 2 ст. 192 ДФЄС). З 
ним проводять консультації перед внесенням змін до установчих договорів ЄС (п. 3 
ст. 48 ДЄС). Дорадчі повноваження зберігаються за ЄП і щодо формування деяких 
інституцій та органів, члени яких призначаються після консультації з ЄП. Йдеть-
ся, наприклад, про призначення Президента, віце-президента та чотирьох інших 
членів Правління (Executive Board) Європейського центрального банку (абз. 2 п. 2 
ст. 283 ДФЄС); членів Рахункової палати (п. 2 ст. 286 ДФЄС). 

Беручи участь у прийнятті рішень із зовнішньополітичних питань, ЄП 
надає згоду на укладення деяких міжнародних угод ЄС з третіми країнами 
(угод про асоціацію; угод, що мають значні бюджетні наслідки для ЄС) або 
міжнародними організаціями (угоди про приєднання ЄС до Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.), згоду на вступ нових 
держав-членів (ст. 49 ДЄС-Л), міжнародних угод про вихід держав – членів з 
ЄС (п. 2 ст. 50 ДЄС-Л) тощо. Водночас ЄП вправі звертатись до Суду ЄС для 
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отримання висновку стосовно відповідності проекту міжнародної угоди поло-
женням установчих договорів (п. 11 ст. 218 ДФЄС).

Враховуючи викладене, ЄП є наднаціональною колегіальною виборною інсти-
туцією ЄС, що забезпечує представництво громадян ЄС і функціонує у сесійному 
порядку, реалізуючи, inter alia, законодавчі, бюджетні, контрольні, консультативні 
функції та повноваження в інтересах громадян ЄС з урахуванням спільних цілей і 
цінностей, визначених установчими договорами інтеграційного об’єднання. Запро-
вадження уніфікованої виборчої процедури для всіх держав-членів, постійне 
зростання ролі ЄП у забезпеченні прав громадян ЄС та впливу на правотворчість 
ЄС й надалі зміцнюватимуть його позиції в інституційному механізмі, сприяю-
чи збалансованості останнього як важливого чинника ефективності правового 
регулювання європейських інтеграційних процесів.
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Falalіeіeva L. G. The European Parliament: legal status and role in ensuring the 
rights of citizens of the European Union

The article analyzes the legal status, functions and powers of the European Parliament, 
including the area of ensuring the rights of citizens of the EU. It is concluded that the European 
Parliament is a supranational collegiate election institution of the EU that ensures the repre-
sentation of EU citizens and functions in a sessional manner primarily realizing legislative, 
budgetary, control, advisory functions and powers for the benefit of EU citizens, taking into 
account the common goals and values established by the founding treaties. Doctrinal views 
from the above issues are highlighted.

The author emphasizes that each institution of the EU acts within the powers given it by 
founding treaties in accordance with their procedures, conditions and objectives, supporting 
between each other sincere cooperation, that is, cooperation in a spirit of mutual respect and 
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mutual assistance in achieving the objectives of the EU. It is noted that over the past decades 
there has been an expansion of the functions and powers of the European Parliament, this 
trend has been consistently maintained.

It is stated that the functioning of the EU is based on the principles of representative de-
mocracy. The European Parliament is the only representative institution of the citizens of the 
EU. It is emphasized that every citizen of the EU, regardless of his residence within the territo-
ry of the member states, has the right to exercise both active and passive electoral rights under 
the same conditions as citizens of the host state during the formation of a new composition of 
the European Parliament. This is about one of the political rights of the citizens of the EU.

The peculiarities of legal status of the European Ombudsman who is elected after each 
election to the European Parliament for the term of his legislative authority with the possibility 
of re-election are revealed. The European Ombudsman considers complaints about malad-
ministration in the EU (the activities of institutions, with the exception of the EU Court under 
realization its jurisdictional competence; bodies; agencies of the EU), exercising its functions 
and powers completely independently. Wherein, he is accountable and politically responsible 
to the European Parliament. It is noted that the post of the European Ombudsman is incompat-
ible with any other occupation, whether paid or not. 

The article examines a significant role in the process of democratization of the integration 
association of the Lisbon Treaty 2007, which in particular introduced the institution of “civic 
initiative”, strengthened the position of the European Parliament and national parliaments of 
the member states, reformed the decision-making process, creating conditions for more active 
cooperation of the European Parliament with other institutions of EU.

It is stressed that every citizen of the EU, as well as any physical or legal entity residing 
or having its registered office in a member state, may submit, individually or jointly with other 
citizens or persons, a petition to the European Parliament on issues related to the field of ac-
tivity of the EU and directly affects the author / authors of the petition. In addition, it is noted 
that, as far as possible, the decision-making process in the EU should be opened and as close 
as possible to its citizens, each of which has the right to participate in the democratic life of 
the EU. In the European Parliament, all 24 official EU languages are working, which is the 
best way to guarantee the transparency of this institution’s activity and ensure access to its 
decisions by all citizens of the EU.

Key words: European Union, Lisbon Treaty, European Parliament, EU citizens, integra-
tion.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ 
БАСЕЙНУ РІКИ ДУНАЙ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ 

ТРАНСКОРДОННИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД

У статті досліджено становлення, сучасний стан і проблеми міжнародно-право-
вого регулювання відносин держав басейну Дунаю з використання та охорони водоно-
сних горизонтів басейну. Окреслено актуальні виклики у сфері освоєння, захисту і збе-
реження цих природних об’єктів; розкрито зміст основних міжнародно-правових норм, 
присвячених питанням використання й охорони підземних вод басейну Дунаю; виявлено 
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переваги і недоліки існуючих договірно-правових та інституційних механізмів; акцен-
товано увагу на ключових сучасних проблемах співробітництва держав басейну Дунаю 
щодо підземних вод. 

Ключові слова: басейн ріки Дунай, транскордонні підземні води, Конвенція про охо-
рону ріки Дунай 1994 р., Міжнародна комісія із захисту Дунаю, План управління річко-
вим басейном. 

Кулько А. В. Международно-правовое сотрудничество государств бассейна реки 
Дунай в сфере использования и охраны трансграничных подземных вод 

В статье рассмотрены становление, современное состояние и проблемы междуна-
родно-правового регулирования отношений государств бассейна Дуная по использова-
нию и охране водоносных горизонтов бассейна. Очерчены актуальные вызовы в сфере 
освоения, защиты и сохранения этих природных объектов; раскрыто содержание ос-
новных международно-правовых норм, касающихся использования и охраны подземных 
вод бассейна Дуная; выявлены преимущества и недостатки существующих договор-
но-правовых и институциональных механизмов; акцентировано внимание на ключевых 
современных проблемах сотрудничества государств бассейна Дуная в аспекте подзем-
ных вод.

Ключевые слова: бассейн реки Дунай, трансграничные подземные воды, Конвенция 
об охране реки Дунай 1994, Международная комиссия по защите Дуная, План управле-
ния речным бассейном.

Andriy Kulko. International legal cooperation between the states of the Danube River 
Basin in the field of utilization and protection of transboundary groundwater

The article deals with the formation, current state and problems of international legal 
regulation of relations between the states of the Danube River Basin on the utilization and 
protection of aquifers in the basin. The author pointed out contemporary challenges in the field 
of development, protection and conservation of these natural objects; analyzed the content of 
the main international legal norms concerning the utilization and protection of groundwater 
in the Danube River Basin; revealed the advantages and disadvantages of existing legal and 
institutional arrangements; outlined the key contemporary problems of cooperation between 
the states of the Danube River Basin.

Key words: Danube River Basin, transboundary groundwater, Convention on the Protec-
tion of the Danube River, International Commission for the Protection of the Danube, River 
Basin Management Plan.

Водоносні горизонти басейну Дунаю активно використовуються для по-
стачання питної води населенню, задоволення потреб сільського господарства, 
промисловості і комунальної сфери1. Це зумовлює зростання навантаження на 
кількісний та якісний стан підземних вод2.

Єдиними басейновим міжнародним договором, що стосується підземних 
вод басейну Дунаю, є Конвенція про співробітництво з охорони та сталого ви-
користанню ріки Дунай 1994 р. (Софійська конвенція). Основна конвенційна 
норма про цілі і принципи співробітництва держав-учасниць (п. 1 ст. 2) перед-
бачає, що договірні сторони, наскільки це можливо, прагнуть досягнути мети 
сталого і збалансованого управління водними ресурсами, включаючи збере-
ження, поліпшення стану та раціональне використання наземних і підземних 
вод водозбірної площі Дунаю. Держави-учасниці докладають всіх зусиль зі 
скорочення забруднення Чорного моря з джерел на водозбірній площі Дунаю 
і контролю над можливою небезпекою, що виникає внаслідок аварій, включа-
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ючи потрапляння речовин, шкідливих для води, повеней і утворення криги3. 
Таким чином, підземні води розглядаються як частина водозбірної площі ріки і 
підпадають під сферу дії Софійської конвенції4. 

Ключове значення для досягнення цілей Конвенції 1994 р. має норма п. 2 
ст. 3, яка окреслює сферу дій держав. Йдеться про такі види запланованої ді-
яльності і заходів у тому обсязі, в якому вони спричиняють або можуть спричи-
нити транскордонний вплив: а) скидання стічних вод, надходження поживних 
та небезпечних речовин з точкових і дифузних джерел, скидання термальних 
вод; б) запланована діяльність і заходи в галузі гідроспоруд, зокрема контроль 
рівня регулювання, стоку та поповнення водотоку; контроль над повенями і 
зменшення криги; вплив споруд, розташованих на водотоці чи в іншому місці, 
на його гідрологічний режим; в) інші заплановані заходи і діяльність, пов’язані 
з використанням води, такі як гідроенергетика, транспортування та забір води; 
г) експлуатація існуючих гідротехнічних споруд, наприклад, водосховищ та 
гідроелектростанцій; заходи для запобігання їхньому негативному впливу на 
навколишнє середовище; ґ) поводження з речовинами, небезпечними для води, 
і запобігання аваріям5. 

Як бачимо, йдеться про більшість видів діяльності, що можуть мати не-
гативний вплив на підземні води, і суттєву частину заходів, необхідних для 
захисту і збереження цих ресурсів.

Норми Конвенції 1994 р. містять широкий перелік напрямів співробітни-
цтва сторін і стосовно більшості з них деталізують алгоритм дій держав, до-
тримання якого має забезпечити успішність міждержавної взаємодії. Йдеться 
про такі напрями співпраці: 

а) консультації і спільна діяльність у рамках Міжнародної комісії із захисту 
Дунаю (МКЗД) – міжнародної організації, утвореної згідно з нормами Софій-
ської конвенції (ст. 4 і ст. 12);

b) обмін інформацією відповідно до дво- і багатосторонніх договорів, норм 
національного законодавства і заходів з управління водними ресурсами (ст. 4);

с) запобігання, контроль та зменшення транскордонного впливу (ст. 5);
d) вживання заходів, спрямованих на стале і збалансоване використання та 

збереження водних ресурсів (ст. 6);
е) обмеження скидань у воду небезпечних речовин, визначення цілей та 

критеріїв якості води (ст. 7);
f) інвентаризація точкових і дифузних джерел забруднення водозбірної пло-

щі Дунаю, включаючи опис змісту та ефективності заходів із запобігання і ско-
рочення забруднення, що вже вжиті для відповідних скидань (ст. 8);

g) розробка та реалізація спільних програм моніторингу стану водозбірної 
площі Дунаю в аспектах якості та кількості води та характеристики донних 
відкладень (ст. 9);

h) консультації щодо запланованої діяльності, яка може справити транскор-
донний вплив (ст. 11);

і) встановлення скоординованих або спільних систем зв’язку, попереджен-
ня і тривоги у всьому басейні (ст. 16)6.

Tаким чином, для охорони підземних вод Софійська конвенція вимагає 
управління та вживання низки спеціальних заходів щодо цих вод безпосе-
редньо; щодо поверхневих вод та їхньої взаємодії з підземними; передбачає 
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створення охоронних зон і захисту поверхні землі, яка відіграє суттєву роль у 
фільтрації води, що надходить з атмосфери7. При цьому зміст вказаного бага-
тостороннього договору підтверджує, що при регулюванні міжнародних від-
носин щодо транскордонних підземних вод слід враховувати характеристики 
гідрологічного циклу – і у часовому, і у просторовому вимірі8.

Цінним з практичного погляду є те, що Конвенція 1994 р. передбачає при-
зупинення реалізації проектів, які можуть справити негативний вплив на під-
земні води, до завершення консультацій9. Згідно зі ст. 11 після попереднього 
обміну інформацією залучені договірні сторони повинні за вимогою однієї або 
кількох зацікавлених договірних сторін провести консультації щодо заплано-
ваної діяльності, яка може справити транскордонний вплив, якщо цей обмін 
інформацією або консультації ще не належать до форм двостороннього або ін-
шого міжнародного співробітництва. Консультації проводяться, як правило, у 
рамках МКЗД і орієнтовані на розв’язання проблеми. До винесення рішення 
щодо запланованої діяльності компетентні державні органи повинні чекати 
результатів консультацій, за винятком аварійних ситуацій і випадків, коли кон-
сультації не закінчуються протягом одного календарного року10.

Поряд з перевагами Конвенції 1994 р. слід вказати, що вона практично не 
містить норм, спрямованих на врахування при використанні й охороні під-
земних вод їхніх природних особливостей порівняно з поверхневими. На цей 
аспект вказано лише у ст. 6 у контексті інвентаризації та запобігання забруд-
ненню ресурсів підземних вод, особливо тих, що в довгостроковій перспективі 
зарезервовані для постачання питної води. У Софійській конвенції недостатньо 
конкретизовані і заходи, спрямовані на охорону підземних вод; не йдеться про 
експлуатацію та розподіл підземних вод між державами й видами використан-
ня; про зміст принципів міжнародного права транскордонних прісних вод при 
їхньому застосуванні до підземних вод басейну Дунаю; про міжнародно-пра-
вові наслідки у разі невиконання державами їхніх зобов’язань із запобігання, 
контролю та зменшення негативного впливу на підземні води. 

Збереження і захист підземних вод є одним з основних завдань МКЗД, 
до складу якої належить Цільова група з підземних вод. Однак у практичній 
співпраці вирішальне значення має те, що більшість держав басейну Дунаю є 
членами Європейського Союзу і тому зобов’язані виконувати вимоги Водної 
рамкової директиви 2000 р. (ВРД ЄС) та Директиви про підземні води 2006 р. 
(ДПВ ЄС)11.

МКЗД визнає головними причинами забруднення підземних вод на сучас-
ному етапі недостатні забір, обробку та очищення стічних вод на муніципаль-
ному рівні та у промисловості; неправильне розміщення місць виливу стічних 
вод; негативний вплив інтенсивного рослинництва і тваринництва, зокрема за-
бруднення нітратами з дифузних джерел12. Відповідно, основні заходи держав 
басейну Дунаю, кінцевою метою яких є значне покращення якості підземних 
вод, мають передбачати виправлення цих недоліків господарської діяльності. 

Натомість бачення МКЗД у сенсі кількісного стану водоносних горизон-
тів басейну передбачає, що використання води має бути відповідним чином 
збалансоване з урахуванням концептуальних моделей для конкретного об’єкту 
підземних вод і не перевищувати його доступний ресурс. Комісія вказує, що 
надмірного водозабору можна уникнути завдяки ефективному управлінню під-
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земними та поверхневими водами. Зокрема, йдеться про застосування заходів 
з контролю над викачуванням цих вод (включаючи ведення відповідних реє-
стрів) і встановлення вимог отримувати попередній дозвіл на їхній забір. Від-
повідно до ВРД ЄС держави зобов’язані переконатися в тому, що довгострокові 
середньорічні показники викачування не перевищують наявні ресурси підзем-
них вод. Саме цьому сприяють реєстри, які ведуть придунайські держави13. 

Заходи з охорони підземних вод у МРБ Дунаю вживають згідно із шести-
річними Планами управління басейном ріки Дунай (ПУБД), як це і вимагається 
ВРД ЄС. Перший з них (ПУБД І) ухвалений у 2009 р. на строк до 2015 р., дру-
гий – на період 2015–2021 рр. 

На виконання ПУБД І для підземних об’єктів загальнобасейнового значен-
ня, щодо яких не вдалось домогтися доброго хімічного стану, створені нові 
водопровідні системи та ухвалені нормативно-правові акти, які передбачають, 
з-поміж іншого, розширення зон, вразливих для нітратів. Аналогічних заходів 
вжили і стосовно об’єктів підземних вод, які не відповідали кількісним вимо-
гам.

Для оцінки результатів роботи за ПУБД І було проаналізоване функціону-
вання в період 2009–2015 рр. 23 водоносних горизонтів у всіх державах, які 
належать до 11 транскордонних підземних водних об’єктів загальнобасейново-
го значення. Виявлено, що 19 з них досягли доброго хімічного стану, 18 – до-
брого кількісного стану14. Уточнимо, що МКЗД відносить водоносні горизонти 
до таких, які мають загальнобасейнове значення, якщо їхня площа перевищує 
4000 кв. км, або вони важливі «за різними чинниками, наприклад соціально-е-
кономічним значенням, видами використання, зовнішнім впливом, факторами 
тиску і взаємодією з водними екосистемами»15.

У рамках реалізації ПУБД на 2015-2021 рр. МКЗД розробила програму, 
спрямовану на збалансоване використання води з урахуванням концептуаль-
них моделей для конкретних об’єктів підземних вод. Тут Комісія застосувала 
підхід, про який ми вже зазначали: водозабір не має перевищувати доступний 
ресурс підземних вод; відбувається врахування майбутніх наслідків зміни клі-
мату; досягається стан, при якому скидання забруднюючих речовин не викли-
кають погіршення якості підземних вод16. Для досягнення цих цілей вживають 
заходів двох видів:

1) припинення або зниження рівня скидання нітратів і шкідливих речовин 
у підземні води; 

2) уникнення надмірного водозабору завдяки ефективному управлінню 
підземними та поверхневими водами, що передбачає поліпшення контролю та 
удосконалення процесів видання дозволів, ведення реєстрів водозабору, кон-
троль над його обсягами17. 

У 2010 р. МКЗД ухвалила Керівні принципи щодо підземних вод – доку-
мент, який узагальнює підходи з управління підземними водами, узгоджені в 
рамках функціонування Комісії. Він містить коротку технічну інформацію про 
характеристики і групи об’єктів підземних вод; необхідні роз’яснення щодо 
параметрів моніторингу, процедур збору та узагальнення даних, зокрема стро-
ків інформування і вкладення звітів. Метою положень Керівних принципів є 
гармонізація підходів до відповідної діяльності в басейні річки Дунай18.
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У цей же період важливою складовою роботи щодо підземних вод стала 
реалізація програми моніторингу і функціонування Транснаціональної мережі 
моніторингу (ТММ), про яку йдеться в ПУБД і яка надає інформацію про стан 
підземних водних об’єктів на постійній основі. Програма моніторингу спільна 
для 14 держав Дунайського басейну, застосовується до основних 11 підземних 
водних об’єктів загальнобасейнового значення і охоплює систему звітності за 
6-річні періоди19.

Додамо, що у 2016 р. представники держав басейну та Європейської комісії 
підписали Дунайську декларацію «Управління водними ресурсами в басейні 
річки Дунай: інтеграція і солідарність в найбільш інтернаціональному річко-
вому басейні світу». Декларація вказує на проблеми й виклики, що постали 
перед державами та ЄС, і містить основні принципи, реалізація яких сприяти-
ме їхньому подоланню. Зокрема, сторони підтвердили усвідомлення ключових 
проблем управління водними ресурсами, виявлених у ході реалізації ПУБД І. 
Йдеться про органічне забруднення, забруднення поживними і небезпечними 
речовинами, гідроморфологічні зміни та специфічні проблеми транскордонних 
підземних водних об’єктів (п. 9).

Два положення Декларації 2016 р. стосуються принципів співпраці в аспек-
тах кількості та якості води в басейні Дунаю. Стосовно першого сторони заяви-
ли (п. 18), що ключовим фактором тиску, як і раніше, є забруднення нітратами з 
дифузних джерел. Вони погодились з тим, що на доповнення до заходів, спря-
мованих на розв’язання проблем забруднення поверхневих вод органічними, 
поживними і небезпечними речовинами, необхідно вживати заходів для запобі-
гання значним витокам забруднюючих речовин з технічних об’єктів; запобіган-
ня або зменшення впливу аварійного забруднення; встановлення ефективних 
регуляторних рамок для заборони прямого скидання забруднюючих речовин у 
підземні води.

Стосовно кількості підземних вод сторони заявили (п. 19), що надмірний 
забір води, як і раніше, є ключовим фактором тиску. Тому вони висловились за 
належний контроль над забором прісних поверхневих і підземних вод, зокрема 
завдяки реєстрам водозабору, та встановлення вимог щодо попереднього до-
зволу на водозабір20. 

Проведене дослідження дає автору змогу дійти висновків про наявність та-
ких сучасних проблем міжнародно-правового регулювання відносин щодо ви-
користання та охорони транскордонних підземних вод і відповідної практики 
держав басейну Дунаю: 

– органічне забруднення, забруднення поживними і небезпечними речови-
нами, гідроморфологічні зміни підземних вод МРБ Дунаю; 

– невідповідність стану частини підземних вод басейну Дунаю вимогам 
Водної рамкової директиви ЄС 2000 р.;

– неповнота знань про тенденції змін природних характеристик підземних 
вод басейну та негативний вплив господарської діяльності; 

– відсутність міжнародних договорів, спрямованих на регулювання вико-
ристання підземних вод басейну Дунаю та узгодження відповідних прав і інте-
ресів його держав; 
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– неефективність управління підземними водами через надання державами 

басейну пріоритету розвитку господарства при недостатній увазі до охорони 
цих вод; 

– незастосування цими державами повною мірою основних принципів 
міжнародного права транскордонних прісних вод, насамперед справедливого 
і розумного використання, незаподіяння значної шкоди, оцінки впливу на на-
вколишнє середовище; 

– недоліки Софійської конвенції 1994 р.;
– незабезпечення комплексного управління підземними водами Планом 

управління басейном Дунаю на 2015–2021 рр.;
– специфічні проблеми окремих транскордонних підземних водних об’єк-

тів у басейні.
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Andriy Kulko. International legal cooperation between the states of the Danube River 

Basin in the field of utilization and protection of transboundary groundwater
The author analyzed the formation, current state and problems of international legal reg-

ulation of relations between the states of the Danube River Basin on the utilization and pro-
tection of aquifers in the basin. The author pointed out contemporary challenges in the field 
of development, protection and conservation of these natural objects; analyzed the content of 
the main international legal norms concerning the utilization and protection of groundwater 
in the Danube River Basin.

The 1994 Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Dan-
ube River imposes an obligation on States to establish inventory of groundwater resources and 
protected areas; to prevent the pollution of groundwater resources by hazardous substances; 
to reduce the risk of accidental pollution implementing preventive and control measures. It is 
important that the norms of Convention cover most types of planned measures and activities 
that have or may have transboundary impact; provide for the suspension of the projects that 
may have negative impact on groundwater, before the conclusion of consultations; regulate the 
activities of the International Commission on the Protection of the Danube.

In the course of the implementation of the Danube River Basin Management Plan for 
2009–2015 the states have created new water supply systems and adopted regulatory acts for 
groundwater bodies of high importance, and according to the Danube River Basin Manage-
ment Plan for 2015–2021, the Commission has developed a program aimed at balancing water 
utilization, taking into account conceptual models for specific groundwater bodies.

In the author’s opinion, the main problems in the utilization and protection of transbound-
ary groundwater of the Danube basin include: a) organic pollution, contamination by nutrients 
and hazardous substances, hydromorphological changes in groundwater bodiess of the Dan-
ube basin; b) the incompatibility of the state of groundwater with the requirements of the Water 
Framework Directive; c) the lack of knowledge on the natural characteristics of groundwater 
in the Danibe River Basin and the negative impact of economic activities; d) the absence of 
international treaties aimed at regulation of the utilization of groundwater in the Danube River 
Basin and reconciling the rights and interests of the parties; e) the inefficiency of groundwa-
ter management because states acoord precedence to the development of the economy and 
don’t pay necessary attention to the protection of water from pollution; e) the shortcomings 
of the 1994 Danube Convention, i.e. the insufficiency of norms regulating the Danube Basin 
groundwater protection for responding to the current challenges; f) failure to provide integrat-
ed groundwater management and the shortcomings of Danube Basin Management Plan for 
2015–2021; e) specific problems of transboundary groundwater bodies in the basin.

Key words: Danube River Basin, transboundary groundwater, Convention on the Protec-
tion of the Danube River, International Commission for the Protection of the Danube, River 
Basin Management Plan.
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БІОЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЗАХИСТУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ  
В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Стаття відображає сучасний біоетичний напрям у міжнародному праві прав лю-
дини, оскільки наразі науково-технічний прогрес у біології та медицині збільшив можли-
вості для управління і контролю за процесом життя, що означує проблему захисту прав 
людини та моральної допустимості застосування нових технологій.

Представлено концепцію захисту життя людини від зачаття і до природної смер-
ті, яка формується на основі розвитку біоетики у міжнародному праві. Досліджують-
ся актуальні біоетичні проблеми, пов’язані з правом на життя, у сфері допоміжних 
репродуктивних технологій, клонування, трансплантації, штучного переривання вагіт-
ності, евтаназії. 

Здійснено аналіз ряду міжнародних документів (декларацій, конвенцій, хартій, ди-
ректив та інших) у контексті взаємозв’язку права на життя з іншими правами людини, 
які стають його невід’ємною частиною, з огляду на загрози для життя людини при 
застосуванні окремих досягнень біології та медицини.

Наголошується на важливості захисту життя людини на рівні універсального 
міжнародного права на основі зазначеної біоетичної концепції. Привертається увага 
до необхідності уніфікації міжнародно-правового регулювання біоетичних питань у 
сфері прав людини, яке наразі залишається відкритим для міжнародної спільноти. 

Ключові слова: право на життя, права людини, міжнародне право, біоетика,  кон-
цепція.

Островская Б. В. Биоэтическая концепция защиты жизни человека в современ-
ном международном праве

Статья отображает современное биоэтическое направление в международном 
праве прав человека, поскольку сейчас научно-технический прогресс в биологии и меди-
цине увеличил возможности для управления и контроля за процессом жизни, что обо-
стряет проблему защиты прав человека и моральной допустимости применения новых 
технологий.

Представлена концепция защиты жизни человека от зачатия и до естественной 
смерти, которая формируется на основании развития биоэтики в международном пра-
ве. Исследуются актуальные биоэтические проблемы, связанные с правом на жизнь, в 
сфере вспомогательных репродуктивных технологий, клонирования, трансплантации, 
искусственного прерывания беременности, эвтаназии. 

Проведен анализ ряда международных документов (деклараций, конвенций, хартий, 
директив и др.) в контексте взаимосвязи права на жизнь с другими правами человека, 
которые преобразуются в его неотъемлемую составляющую, вследствие угроз жизни 
человека при применении отдельных достижений биологии и медицины.

Отмечается важность защиты жизни человека на уровне универсального между-
народного права согласно указанной биоэтической концепции. Акцентируется внимание 
на необходимости унификации международно-правового регулирования биоэтических 
вопросов в области прав человека, которое до настоящего времени остается откры-
тым для международного сообщества.

Ключевые слова: право на жизнь, права человека, международное право, биоэтика, 
концепция.



332 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 29
Ostrovska B. Bioethical concept of human life protection in modern international law
The article presents the current modern bioethical trend in the international human rights 

law, since progress in biology and medicine has increased the ability to manage and control 
the human life process, which raises the issue of human rights protection and the moral admis-
sibility of new technologies application in relation to a person. 

The article deals with the concept of protection of human life from conception to natural 
death, which is formed on the basis of the development of bioethics in international law. The 
actual bioethical problems related to the right to life, in the field of assisted reproductive tech-
nology, cloning, transplantation, abortion, euthanasia are researched.

The analysis of a number of international documents (Declarations, Conventions, Char-
ters, Directives and others) in the context of the relationship between the right to life and other 
human rights, which becomes an integral part of it, in connection with the threat to human life 
in the application of some achievements in biology and medicine, has been performed. 

The importance of protection of human life at the level of universal international law on 
the basis of the specified bioethical concept is emphasized. Attention to the need for unification 
of international legal regulation of bioethical issues in the field of human rights, which is cur-
rently open to the international community, is attracted.

Key words: right to life, human rights, international law, bioethics, concept.

Досягнення науково-технічного прогресу у сфері біології та медицини, 
безумовно, мають важливий вплив на порятунок життя людини. Водночас у 
результаті їх застосування на практиці збільшилися можливості для контролю 
за процесом життя людини на усіх стадіях її розвитку: від пренатальної (до 
народження) і до біологічної смерті людини, що підняло проблему захисту її 
прав. Особливо гостро це стосується питань, пов’язаних із біологічним про-
цесом життя людини, насамперед з його зародженням, припиненням, а також 
найкритичнішими станами (коли людина за стадією свого розвитку чи станом 
здоров’я не здатна приймати рішення та виражати власну волю). Тому перш 
ніж давати позитивну оцінку та стверджувати про їх абсолютну користь для 
людини, слід наголосити на важливості критерію безпеки окремих його досяг-
нень для життя як нинішніх, так і майбутніх поколінь.

Людина дедалі частіше сприймається не лише як суб’єкт (особистість), а 
й як об’єкт правовідносин (як донорський біоматеріал), що зумовило викори-
стання її тіла (органів, тканин, клітин) як товару та предмета договору (надання 
послуг, купівлі-продажу тощо). З огляду на зазначене цінність людини ставить-
ся у залежність від стадії її розвитку, певних фізичних (біологічних) показників 
та психічних якостей (стану здоров’я, спадковості, статі тощо).

Міжнародно-правові акти охоплюють численні питання, які часто стають 
найбільш резонансними біоетичними проблемами для людства. Серед них: 
технології зі штучної репродукції людини (штучного запліднення), клонування 
та модифікації генів людини, штучного переривання життя людини (аборти, 
евтаназія), проведення біомедичних експериментів, добровільного донорства, 
трансплантації та ін. Вони включають низку прав і свобод людини, що йме-
нують біоетичними правами, тобто такими правами людини, які належать до 
сфери біоетики як нової міждисциплінарної галузі знань, яка стала важливою 
сполучною ланкою для поєднання природничих і гуманітарних наук (біології, 
медицини, права, філософії).

Спершу право на життя забезпечувалося скасуванням смертної кари та 
встановленням заборон на протиправні дії, що посягають на людську гідність 
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(катування, жорстоке, нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження 
або покарання, примусові медичні або наукові дослідження на людині). 

Починаючи із прийняття на універсальному міжнародному рівні Загальної 
декларації прав людини (від 10 грудня 1948 р.), було закріплено право на життя 
(ст. 2), заборону тортур та такого, що принижує людську гідність, поводження 
чи покарання (ст. 5)1, що надалі набуло відображення у статтях 6 і 7 Міжна-
родного пакту про громадянські та політичні права (від 16 грудня 1966 р.)2. На 
регіональному міжнародному рівні Конвенцією про захист прав людини і ос-
новоположних свобод (від 04 листопада 1950 р.) також було визначено право на 
життя (ст. 2), заборону тортур (ст. 3), право на повагу до приватного та сімейно-
го життя (ст. 8)3; Американською Конвенцією про права людини (від 22 листо-
пада 1969 р.), також відомої як Пакт Сан-Хосе – право на життя (ст. 4), право 
на гуманне поводження (ст. 5) та право на повагу до цілісності особистості 
(ч. 1 ст. 5)4; Африканською хартією прав людини та народів – недоторканність 
людини, повагу до життя та цілісності особи (ст. 4), право на повагу гідності 
та заборону тортур, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність 
покарання і поводження (ст. 5)5. Злочини, що несуть пряму загрозу життю лю-
дини та пов’язані зі сферою біоетики, також відображені у Римському статуті 
Міжнародного кримінального суду (від 17 липня 1998 р.)6. Серед них: геноцид 
(ст. 6), злочини проти людяності (ст. 7) та воєнні злочини (ст. 8). 

З розвитком науково-технічного прогресу в біології та медицині його зміст 
розширюється, що спонукає до трансформації уявлення про право на життя, 
не лише як головного фундаментального права людини, а й як комплексу прав, 
які стосуються життя людини (прямо пов’язані з фізичним існуванням людини 
як біологічної істоти) крізь призму біоетики та міжнародного права. Як наслі-
док ставляться питання захисту геному людини від протиправних втручань, 
захисту права на життя на пренатальній стадії розвитку людини, порушення 
принципу інформованої згоди у питаннях донорства і трансплантації, захисту 
від недобровільного біомедичного втручання в організм людини тощо.

Підсумковим актом стосовно захисту прав людини у біоетичній сфері стало 
прийняття Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біо-
логії та медицини: Конвенції про права людини та біомедицину, відомої також 
як Конвенція Ов’єдо (від 4 квітня 1997 р.)7, а також Загальної декларації про 
геном людини і права людини (від 11 листопада 1997 р.)8, Міжнародної декла-
рації про генетичні дані людини (від 16 жовтня 2003 р.)9 та Загальної декларації 
про біоетику і права людини (від 19 жовтня 2005 р.)10.

Право на життя як фундаментальне природне право людини нерозривно 
пов’язане з поняттям гідності людини (human dignity) та пронизує усі напрями 
досліджень у біомедицині, в яких ставиться питання моральної допустимості 
їх застосування стосовно людини.

Водночас Хартія основних прав Європейського Союзу (від 7 грудня 2000 р.) 
не лише закріплює класичний зміст права на життя (ст. 2), а також підтверджує 
заборону тортур (ст. 4), а й розкриває право на цілісність особи в галузі біо-
логії та медицини (ст. 3), де визначається: «2. У сферах медицини та біології 
слід, зокрема, поважати: добровільну та інформовану згоду зацікавленої особи, 
відповідно до встановлених законом процедур; заборону євгенічних практик, 
зокрема, спрямованих на селекцію людей; заборону використання людського 
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тіла та його частин як джерела фінансової вигоди; заборону репродуктивного 
клонування людей»11.

Наведемо приклади сучасних резонансних проблем у сфері біоетики та 
міжнародного права, пов’язаних із загрозами життю людини.

Допоміжні репродуктивні технології та штучне переривання вагіт-
ності. Однією із найбільш поширених біоетичних проблем є співвідношення 
репродуктивних прав людини з правом на життя при застосуванні різних ме-
тодів допоміжних репродуктивних технологій (далі – ДРТ) (гомологічного та 
гетерологічного запліднення in vivo*, in vitro**)12. Зазвичай штучне запліднення 
(зокрема in vitro), що має на меті допоміжну функцію у репродукції людини, 
супроводжується великим відсотком смертності ембріонів (з огляду на їх при-
родну загибель та навмисне знищення), порівняно з кількістю тих, яким дадуть 
шанс на життя. Технологія передбачає створення завідомо більшої кількості 
ембріонів з метою подальшої їх селекції (відбору) як на преімплантаційній ста-
дії*** (коли непотрібні заморожені ембріони використовують для дослідів як бі-
оматеріал або знищують), так і на постімплантаційній� (що надалі закінчується 
редукцією «зайвих» ембріонів – здійсненням селективного аборту). У зв’язку 
з цим на рівні міжнародного права порушується питання правового статусу 
ембріонів та гамет людини з огляду на їх знищення (селекції та редукції), при 
застосуванні допоміжних репродуктивних технологій.

Відсутність єдиного міжнародно-правового акта щодо регулювання засто-
сування ДРТ викликає розбіжності правового статусу ембріона людини з огля-
ду на різне національне законодавство країн, зокрема і проблеми, пов’язані із 
сурогатним материнством. Ця нагальна проблема також тісно переплітається із 
проблемою штучного переривання вагітності. Наразі у міжнародному праві ви-
никла гостра потреба прийняття уніфікованого акта для захисту життя людини 
на пренатальній стадії її розвитку.

Клонування людини. Розшифрування геному людини відкрило можливо-
сті її клонування. Згідно з цією технологією штучно зароджені ембріони ви-
користовуються як донорський матеріал, які по досягненню терапевтичних, 
наукових та інших цілей підлягають знищенню.

Проведення новітніх експериментів, заснованих на маніпуляціях з генами, 
призводить до зміни генокоду людини в результаті поєднання генетично різно-
рідних клітин в одному організмі, що несе загрози для людини як представника 
homo sapiens. Заборона проведення біомедичних експериментів на ембріонах 
є важливим аспектом запоруки безпеки людському роду (human race). Наразі 
модифікація ембріону людини для наукових досліджень заборонена у багатьох 
країнах світу.

На основі Конвенції Ов’єдо встановлюється заборона дискримінації за оз-
накою генетичної спадковості (ст. 11), а також обмеження втручань у геном лю-
дини (ст. 13)13. Додатковий протокол до Конвенції про захист прав та гідності 
людини щодо застосування біології та медицини (Конвенції про права людини 
та біомедицину), який стосується заборони клонування людей (ETS № 168) 

* В пер. з лат.– «в склі».
** До перенесення в організм матері.
*** Після перенесення в організм матері.
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(від 12 січня 1998 р.), визначає пряму заборону клонування людських істот: 
«Будь-яке втручання, спрямоване на створення людини, генетично ідентичної 
до іншої людини – живої чи мертвої, заборонено» (ст. 1)14.

У деяких європейських країнах (напр., Франції, Німеччині) заборонено як 
репродуктивне, так і терапевтичне клонування. Оскільки в підсумку терапе-
втичне клонування несе загрозу його перетворення на репродуктивне. 

Терапевтичне клонування з метою отримання ембріональних стовбурових 
клітин порушує проблему створення (ембріону) людини in vitro для викори-
стання його у якості біоматеріалу та подальше його знищення. Така штучна 
прокреація людини порушує права ембріону-клону на життя, де клон розгляда-
ється вже як засіб, а не самоціль (на відміну від репродуктивного клонування). 
По суті, здійснюється штучне переривання майбутньої вагітності, відмінність 
від аборту якої полягає лише у місці її проведення – не in vivo, а in vitro.

Стаття 10 Загальної декларації про геном людини і права людини визначає, 
що терапевтичний ефект від стовбурових клітин став однією з основних при-
чин комерціалізація медицини в цій галузі15. Директива 98/44/EC Європейсько-
го Союзу (від 06 липня 1998 р.) визначає «використання людських ембріонів у 
промислових або комерційних цілях» таким, що є непатентованим (п. (с) ч. 2 
ст. 6)16. Водночас породжує численні етичні питання пожертвування ембріонів 
людини для наукових досліджень, проблема їх кріоконсервації, зберігання та 
знищення ембріонів.

Оскільки унікальний набір генів для кожної людини закладається із момен-
ту злиття чоловічих та жіночих статевих гамет, тому саме від зачаття розпочи-
нається безперервний розвиток людини, який триває до самої її смерті.

Глибокою міжнародною проблемою стала легалізація евтаназії на націо-
нальному рівні окремих держав, яка спричинила дискусію щодо автоматично-
го визнання «права» на смерть на міжнародному рівні. Однак навіть виділення 
окремого «права» на смерть не може перетворитися на автоматичний обов’язок 
його реалізації іншими особами, оскільки не може звужувати зміст права на 
життя17.

Вкрай важливим є також запобігання зловживанням у сфері біомедичних 
досліджень (на людях), захисту осіб, які не здатні виразити свою добровільну 
та інформовану згоду (за стадією свого фізичного чи психічного розвитку, ста-
ном здоров’я, віком). Особливої уваги потребує питання донорства (прижиттє-
вого і посмертного) та трансплантації, що тісно пов’язане з вибором презумп-
ції «мовчазної» згоди чи незгоди.

На жаль, всупереч спільним загальнолюдським цінностям можемо констату-
вати відсутність єдиного правового консенсусу (універсального міжнародного 
акта) і широку свободу держав у сфері біоетики. Навіть на рівні європейського 
права наявний конфлікт між двома системами – національним і європейським 
правом, що породжує відмінність судової практики між національними судами 
та прецедентним правом Європейського Суду з прав людини18.

24–25 жовтня 2017 р. у Страсбурзі (Франція) відбулася Міжнародна Конфе-
ренція, присвячена 20-річчю з прийняття конвенції Ов’єдо19, на якій порушу-
валися важливі сучасні біоетичні питання, пов’язані з правами людини20. Від-
так актуальним для юристів (суддів, прокурорів, адвокатів, а також теоретиків 
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права) стає підвищення кваліфікації у питаннях, пов’язаних із їх професійною 
діяльністю, що стосується сфери біоетики і прав людини.

Отже, розвиток біотехнологій зумовив серйозні явні та приховані загрози 
для головної цінності людини – її життя. Воно тісно пов’язане із низкою біое-
тичних питань, які стосуються медичного втручання, добровільної та інформо-
ваної згоди на нього, зловживань, фізичного насильства, застосування тортур, 
лікування осіб з інвалідністю, психічного здоров’я, репродуктивної сфери, 
права на цілісність особи тощо.

Сучасне розуміння змісту права на життя охоплює численні біоетичні ас-
пекти, пов’язані із розвитком науково-технічного прогресу в біології та меди-
цині21. Тому питання зіставлення мети і засобів у маніпуляціях над людським 
життям, їх моральної допустимості є ключовим для подальшої правової легалі-
зації важливих біоетичних положень.

Розв’язання вищезазначених проблем потребує широкого підходу в площи-
ні біоетики. Біоетична позиція ґрунтується на утвердженні цінності життя лю-
дини, захисті її прав та гідності, що відкидає ідею покладання життя людини 
на вівтар науки, споживацького ставлення до тіла людини. В основі біоетичної 
концепції закладено пріоритет людини та цінність її життя. Конвенція Ов’єдо 
визначає важливе положення щодо пріоритету людини: «Інтереси та бла-
гополуччя окремої людини домінують над виключними інтересами усього су-
спільства або науки» (ст. 2)22.

Наразі з огляду на безперервний розвиток біомедичної сфери у світі актуа-
лізується питання захисту життя та гідності людини з позиції біоетики, що стає 
важливим актуальним напрямом сучасного міжнародного права прав людини.
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Ostrovska B. Bioethical concept of human life protection in modern international law
Achievements of scientific and technological progress in the field of biology and medicine 

certainly have important impact on rescue of human life. At the same time, as a result of their 
application in practice, the possibilities for controlling the process of human life at all stages 
of its development increased: from the prenatal stage (before birth) to the biological death of a 
person, what raised the problem of his rights protection. Especially acute it concerns the issues 
related to biological process of human life, first of all with its inception, termination, as well 
as the most critical conditions (when a person is incapable or not able to make decisions and 
express his own will depends on the stage of his development or the health status). Therefore, 
before giving a positive assessment and asserting their absolute benefit for a human, it is nec-
essary to emphasize the importance of the safety criterion for some of its achievements for the 
life of both present and future generations.

It led to more frequent perception of the human not only as a subject (personality), but also 
as an object of legal relationship (as a donor biomaterial), that caused the usage of his body 
(organs, tissues, cells) as a commodity and a subject of the contract (rendering of services, 
purchase and sale, etc.). In view of the above stated, the value of a person depends on the 
stage of his development, certain physical (biological) indicators and mental qualities (state 
of health, heredity, gender, etc.).
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At first, the right to life was ensured by the abolition of the death penalty and the estab-
lishment of prohibitions on illegal acts that violate human dignity (torture, cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment, forced medical or scientific research on humans). With 
development of scientific and technological progress in biology and medicine its content is ex-
panding, that induces to the transformation of the right to life idea, not only as the main funda-
mental human right, but as a complex of rights related to life (directly connected with physical 
existence of human as a biological being) through the prism of bioethics and international law.

International legal acts cover numerous issues that often become the most resonant bioethical 
problems for humanity. Among them are the technology of artificial human reproduction (IVF), 
cloning and modification of human genes artificial termination of life (abortion, euthanasia), 
conducting biomedical experiments, voluntary donation, transplantation and others. They 
include a number of human rights and freedoms that refer to bioethical rights, that is, human 
rights that relate to the sphere of bioethics as a new interdisciplinary field of knowledge, that 
has become an important link for combination of natural sciences and the humanities (biology, 
medicine, law, philosophy). 

Current understanding of the content of the right to life includes numerous bioethical 
aspects connected with development of scientific and technical progress of biology and medi-
cine. Therefore, the question on comparing the purpose and means of manipulation of human 
life, their moral acceptability is key to further legal legalization of important bioethical 
positions.

The solution of the above-mentioned problems requires a broad approach in the field of 
bioethics. The bioethical position is based on the establishment of the value of human life, 
protection of its rights and dignity, that rejects the idea of laying human life on the altar of 
science, consumer attitude to the human body. The basis of the bioethical concept is the pri-
ority of human and the value of his life. The Oviedo Convention defines an important position 
concerning primacy of the human being: “The interests and welfare of the human being shall 
prevail over the sole interest of society or science.” (Article 2).

The article deals with the concept of protection of human life from conception to natural 
death, which is formed on the basis of the development of bioethics in international law. The 
analysis of a number of international documents (Declarations, Conventions, Charters, Direc-
tives and others) in the context of the relationship between the right to life and other human 
rights, which becomes an integral part of it, in connection with the threat to human life in the 
application of some achievements in biology and medicine, has been performed. 

The importance of protection of human life at the level of universal international law on 
the basis of the specified bioethical concept is emphasized. Attention to the need for unification 
of international legal regulation of bioethical issues in the field of human rights, which is cur-
rently open to the international community, is attracted.

Currently, due to the continuous development of biomedical areas in the world the issue of 
protecting human life and dignity from the bioethics position is actualized, what is becoming 
an important actual direction of modern international human rights law. 

Key words: right to life, human rights, international law, bioethics, concept.
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ОРДЕНУ ІОАННІТІВ (ГОСПІТАЛЬЄРІВ)

У статті розглядається історія виникнення Ордену іоаннітів (госпітальєрів), який 
став пізніше називатися за географічною ознакою – Мальтійський Орден. Цей Орден 
з 1824 р. має свою резиденцію на правах екстериторіальності у Римі. Будучи держа-
во-подібним утворенням, що не має власної території та населення, Мальтійський 
Орден являє собою єдине послідовне продовження заснованого у 1099 р. і офіційно ви-
знаного у 1113 р. Ордену Госпіталю святого Іоанна Єрусалимського, вимушеного обста-
винами часу до своєї первісної госпітальної і добродійної діяльності додати військову 
службу з охорони прочан у Святій Землі і захисту Християнської цивілізації на Сході. 

Ключові слова: Орден іоаннітів (госпітальєрів), Мальтійський Орден, Хрестові 
походи.

Отрош В. М. История возникновения Ордена иоаннитов (госпитальеров) 
В статье рассматривается история возникновения Ордена иоаннитов (госпита-

льеров), который стал позже называться по географическому признаку – Мальтийский 
Орден. Этот Орден с 1824 г. имеет свою резиденцию на правах экстерриториально-
сти в Риме. Будучи государственно-подобным образованием, не имеющим собственной 
территории и населения, Мальтийский Орден представляет собой единственное после-
довательное продолжение образованного в 1099 г. и официально признанного в 1113 г. 
Ордена Госпиталя святого Иоанна Иерусалимского, вынужденного обстоятельствами 
времени к своей первичной госпитальной и благотворительной деятельности присово-
купить военную службу по охране пилигримов у Святой Земле и защите Христианской 
цивилизации на Востоке.

Ключевые слова: Орден иоаннитов (госпитальеров), Мальтийский Орден, Кресто-
вые походы.

Otrosh V. The history of the Order of the Ioanites (Hospitallers) 
The article deals with the history of origin of the Order of Ioannites (Hospitalaires), which 

later became known by its geographical origin as the Maltese Order. Since 1824 it had its 
residence in Rome as an extra-territorial entity. Being a state-like entity that does not have its 
own territory and population, the Maltese Order is the only consistent sequel had been founded 
in 1099 and since 1113 officially recognized St. John of Jerusalem Order, forced by the circum-
stances of time before its initial hospital and charitable activities add military service for the 
sequrity of pilgrims in the Holy Land and the protection of Christian civilization in the East.

Key words: Order of Ioanites (Hospitallers), Maltese Order, Crusades.

У 2017 р. виповнилася 10-а річниця встановлення дипломатичних відносин 
між Україною і Суверенним Мальтійським Орденом (СМО), однак українська 
громадськість, у т. ч. юридична, ще недостатньо обізнана з правовою приро-
дою цього Ордену, який є суб’єктом міжнародного права і водночас релігійним 
орденом Католицької церкви. У зв’язку з цим автор вирішив започаткувати пу-
блікацію низки статей, присвячених історії виникнення згаданого Ордену та 
його сучасній міжнародній правосуб’єктності і формам її реалізації. На думку 
автора, порушена в його статтях проблематика може становити інтерес не лише 
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для фахівців, а й для ширшого кола читачів, особливо для тих з них, хто ціка-
виться проблемами теорії міжнародного права загалом і питанням релігійного 
чинника в міжнародно-правових відносинах зокрема. 

Проблематика сучасної міжнародної правосуб’єктності СМО, який має 
повну офіційну назву «Суверенний Військовий Орден Госпітальєрів святого 
Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти», нерозривно пов’язана з історією ви-
никнення цього госпітального Ордену та його еволюцією. Орден госпітальєрів 
протягом усієї своєї багатовікової історії вимушено змінював своє місцезна-
ходження і рицарі часто називалися за географічною ознакою «рицарі Кіпру» 
(1291–1310 рр.), а потім «рицарі Родосу» (1310–1522 рр.) і «рицарі Мальти» 
(1530–1798 рр.), залишаючись завжди при цьому «рицарями-іоаннітами», «ри-
царями-госпітальєрами» або «Орденом святого Іоанна Єрусалимського». 

Суверенний Мальтійський Орден, резиденція якого з 1824 р. на правах екс-
територіальності знаходиться у Римі, як державоподібне утворення, що не має 
власної території та населення, являє собою єдине послідовне продовження за-
снованого у 1099 р. і офіційно визнаного у 1113 р. Ордену Госпіталю святого 
Іоанна Єрусалимського, який був вимушений обставинами часу до своєї пер-
вісної госпітальної і добродійної діяльності додати військову службу з охорони 
прочан у Святій Землі і захисту Християнської цивілізації на Сході. Сучасний 
статус СМО як світського рицарського ордену, що є суб’єктом міжнародного 
права, має об’єктивний характер і набуває відображення у таких аспектах, як 
активне і пасивне право посольства, право укладання міжнародних договорів, 
участь у роботі міжнародних організацій і міжнародних конференцій тощо. До-
кладно ці аспекти сучасної міжнародної правосуб’єктності Мальтійського Ор-
дену, а також його релігійна природа як католицького ордену аналізуватимуть-
ся в наступних статтях, а тут стисло спинимося на історії виникнення цього 
Ордену, адже без знання історичного тла неможливо буде правильно зрозуміти 
і його сучасний статус.

Орден іоаннітів (госпітальєрів), який став пізніше називатися за географіч-
ною ознакою – Мальтійський Орден, як й інші рицарські ордени, зародився у 
період Хрестових походів за звільнення Святої Землі і Гробу Господнього від 
невірних. Причини виникнення перших духовно-рицарських орденів лежать у 
протистоянні християнства зі світом ісламу на ранніх етапах їх історії. У пер-
шій половині VII ст. Палестина, Сирія, Месопотамія та Персія були завойовані 
арабами. У 637 р. вони заволоділи Єрусалимом. Усі ці території увійшли до 
складу шиїтського халіфату Фатімідів у Єгипті та сунітського халіфату зі сто-
лицею у Дамаску (потім у Багдаді)1.

Починаючи з VII ст., іслам, що називався також по імені свого засновника 
магометанством, становив найбільшу загрозу для християнської цивілізації За-
хідної Європи. За сто років, з 632 р. по 732 р., мусульмани захопили повністю 
християнізовані за багато віків до того території Північної Африки та Західної 
Азії, за винятком Малої Азії. Проте до 1000 р. мусульмани вже завоювали біль-
шу частину Малої Азії і намагались, використовуючи свою військову перевагу 
на морі, підкорити також середземноморські християнські країни Західної Єв-
ропи, однак міцно закріпитися їм удалось тільки в Іспанії. Ця низка мусульман-
ських завоювань у VII, VIII і особливо у ХІ ст. поставила християнську церкву 
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на межу катастрофи, позбавивши її більше ніж наполовину родючих і багатих 
у культурному відношенні земель.

У першій половині ХI ст. сунітський халіфат був захоплений тюркськи-
ми кочівниками. Їх перший керманич називався Сельджуком, тому всіх його 
наступників, а пізніше і увесь народ стали називати сельджуками. Їм вдало-
ся об’єднати і підкорити собі майже всю магометанську Азію2. У 70-х роках. 
ХІ ст. сельджуки заснували свою державу на території Малої Азії. Невдовзі 
вони заволоділи Палестиною та Сирією і у 1078 р. взяли Єрусалим, що належав 
Фатімідському халіфату. Держава турок-сельджуків отримала назву Румського 
султанату («Румом» на Сході називали частину Малої Азії, якою володіла Ві-
зантія). Таким чином, турки-сельджуки стали головною силою мусульмансько-
го світу. Вони завоювали майже всю Малу Азію і стали постійною загрозою 
самому Константинополю. Основну ж ударну військову силу західних христи-
янських народів у боротьбі з мусульманами склали два «інтернаціональні» за 
складом військово-духовні ордени – іоанніти (госпітальєри)3 і тамплієри4, а та-
кож Тевтонський орден5, що складався лише з німців. 

Одним з перших об’єднань ченців у Святій Землі було братство госпітальє-
рів, які присвятили себе турботам про хворих у монастирських і міських гос-
піталях6. У ході так званої священної війни рицарям-ченцям вдалося усунути 
суперечності між службою Богу і ратною службою: вони були повністю зрів-
няні в правах з чернечими орденами. Відтепер рицарі, які боролися з мечем у 
руці, могли одночасно прийняти чернечий постриг і носити поверх броні рясу 
з хрестом. Так виникло «Христове воїнство» («militia Christi»), яке визнавало 
над собою тільки владу Папи Римського7. Першими на рицарські ордени були 
перетворені орден іоаннітів (госпітальєрів)8 і орден храмовників (тамплієрів)9.

З початку IV ст., коли християнство стало привілейованою релігією, Па-
лестина та Єрусалим стали місцями ходіння на прощу. Потоки благочестивих 
християн з усієї Європи прямували у Святу Землю поклонитися християнським 
реліквіям, місцям, де згідно з Євангелієм провів свої останні дні Ісус Христос. 
Дальність і складність подорожі призводила до того, що багато прочан прибу-
вали до Єрусалима важко хворими, а інші потребували відпочинку та віднов-
лення сил. Піклування про них брали на себе невеликі будинки для прочан і 
монастирі. Особливо прославився серед них госпіталь, що належав братству 
святого Іоанна на чолі зі своїм першим настоятелем ректором фра Жераром. 

Загальноприйняту історію госпіталю святого Іоанна прийнято вважати з 
середини ХІ ст., коли амальфійські купці, отримавши дозвіл від єгипетсько-
го халіфа, відбудували в Єрусалимі церкву і бенедиктинський монастир святої 
Марії Латинської, а також при ньому будинок для прочан, він же – госпіталь 
для прочан-чоловіків10. Для прочанок був побудований поряд будинок для про-
чанок-госпіталь при церкві святої Марії Магдалини11. Під керівництвом фра 
Жерара (Герарда) були побудовані церква в ім’я святого Іоанна Милостивого 
(пізніше – святого Іоанна Хрестителя) і новий великий госпіталь, що складався 
з двох окремих будівель: для чоловіків і для жінок12. У церкві святого Іоан-
на служили священики-бенедиктинці. Перших братів-ченців стали називати 
госпітальєрами святого Іоанна Єрусалимського. Вони брали на себе обітниці 
безшлюбності, бідності та послуху13. За фра Жерара братство госпіталю свя-
того Іоанна домоглося певної автономії від бенедиктинського монастиря. При 
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ньому була встановлена форма одягу для братії – «Жерар встановив для всіх 
братів-ченців однаковий чорний довгий одяг з нашитим на ньому білим вось-
микутним хрестом, а також затвердив деякі правила, ухвалені Папою Гонорі-
єм ІІ»14. 

Кінець ХІ–ХІІІ ст. у Європі пройшли під знаком Хрестових походів, війн 
західноєвропейських феодалів, що відбувалися у 1096–1270 рр. з ініціативи 
Католицької церкви під гаслом звільнення християнських святинь у Палестині 
з-під влади мусульман. Учасники Хрестових походів – хрестоносці – звичай-
но нашивали на одяг знак хреста, який символізував їхні благочестиві наміри 
(звідси і назва самих війн – «Хрестові походи»)15. За 175 років відбулося 8 вели-
ких Хрестових походів на Схід і багато порівняно невеликих завойовницьких 
походів. І Хрестовий похід відбувся у 1097 р., ІІ – у 1147 р., ІІІ – у 1189 р., IV – 
у 1204 р. Відомі також V Хрестовий похід 1217–1221 рр., VІ – 1228–1229 рр., 
VІІ – 1248–1254 рр. і VІІІ – 1270 р.16

Найближчі обставини, що викликали Хрестові походи, як зауважує відо-
мий візантієзнавець академік Ф. І. Успенський17, до цього часу залишаються не 
повністю зрозумілими. Однак при цьому слід пам’ятати про сильний розвиток 
папської влади, яка мріяла вже наприкінці ХІ ст. (після розділення Східної і За-
хідної Церков у 1054 р.) навернути греків у лоно Римської Церкви18. Звичайно, 
серед причин Хрестових походів, окрім суто релігійних, існував цілий спектр 
соціальних, економічних і суспільно-політичних факторів. Про це пише, зо-
крема, Бернард Куглер у своїй «Історії хрестових походів»19. Такої ж думки 
дотримується і російський історик А. А. Васильєв, який у праці «Історія серед-
ніх віків» говорить про експансію сельджуків як причину Хрестових походів: 
«Становище європейських прочан у Єрусалимі та в інших Святих Місцях ві-
дразу погіршилось. Араби поводилися з ними добре, безперешкодно дозволяли 
поклонятися святиням і здійснювати богослужіння. Турки, заволодівши Єру-
салимом, почали чинити всілякі перешкоди, переслідувати та ображати про-
чан. Поступово в Європі сформувалось переконання в необхідності допомог-
ти християнству на Сході і повернути християнському світові його найбільш 
дорогоцінні та шановані святині»20. При цьому згаданий автор вказує також 
і на економічні та соціальні передумови, що сприяли ідеї походів: «Для всіх 
класів середньовічного суспільства хрестові походи здавалися привабливими і 
з мирських точок зору. Барони і рицарі, окрім релігійних мотивів, сподівалися 
на славетні подвиги, на наживу, на задоволення свого честолюбства (більша 
частина представників рицарства, які брали участь у хрестових походах, – це 
другі, треті та більш пізні діти у дворянських сім’ях, які за спадковим правом 
не отримували в уділ феодальні помістя своїх батьків. – В. О.); купці розрахо-
вували збільшити свій прибуток розширенням торгівлі зі Сходом; пригноблені 
селяни звільнялися за участь у хрестовому поході від кріпосної залежності і 
знали, що під час їх відсутності Церква і держава будуть піклуватися про за-
лишені ними на батьківщині родини; боржники і підсудні знали, що під час 
їх участі у хрестовому поході вони не будуть переслідуватися кредитором або 
судом»21.

Після того, як скликаний Папою Урбаном ІІ у листопаді 1095 р. церковний 
собор у Клермоні (Франція) висловився за організацію Першого хрестового 
походу на Схід «заради звільнення Гробу Господнього в Єрусалимі»22, у серпні 
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1096 р. стотисячна армія хрестоносців з Нижньої Лотарингії, Італії та Франції 
відправилася у похід23. 1 липня 1097 р. у битві при Дорилеї хрестоносці роз-
громили сельджуків. На початку 1098 р.  хрестоносці взяли Едесу і заснували 
Едеське графство – першу державу хрестоносців на Сході. Після взяття у черв-
ні 1098 р. Антиохії було створено друге державне утворення хрестоносців – 
Антиохійське князівство. 15 липня 1099 р. хрестоносці після тривалої облоги і 
запеклого штурму оволоділи Єрусалимом. Першим государем Єрусалимського 
королівства став Готфрід Бульонський, якого у 1100 р. змінив його спадкоємець 
Балдуїн Едеський, який правив до 1118 р. З 1100 по 1124 рр. хрестоносцями 
були взяті найважливіші торгівельні порти Хайфа, Арсур, Кесарія, Акра, Трі-
полі, Сідон, Бейрут і Тир і засновані нові держави хрестоносців – королівства, 
князівства, графства, що поділялися на баронії, феоди і лени24.

При відвідуванні іоаннітського будинку для прочан перший єрусалимський 
король Готфрід Бульонський подарував для утримання госпіталю поселення 
Сальсола, розташоване поблизу Єрусалима. Четверо рицарів-хрестоносців з 
почту короля – Раймонд де Пюі, Дюдон де Компс, Конон де Монтеґю, Гастус 
добровільно залишилися у Жерара де Торна, прийнявши чернечі обітниці бе-
недиктинців. У 1099 р. братство іоаннітів було перетворено в Орден, першим 
керівником якого став Жерар де Торн. (Майже тоді ж, у 1118 р., французькими 
рицарями був заснований Орден тамплієрів або храмовників, повна назва – 
«Бідні сподвижники Христа і Храму Соломона», резиденція якого знаходила-
ся на місці, де за переданням стояв храм (французькою – temple) Соломона 
в Єрусалимі25; а пізніше, у 1190 р., у Палестині було створено і Тевтонський 
рицарський орден, до якого приймалися лише німці, спочатку він являв собою 
братство допомоги німецьким прочанам, а у 1198 р. він був перетворений на 
духовно-рицарський орден)26. Спочатку члени Ордену іоаннітів доглядали за 
хворими і пораненими, а з першої половини ХІІ ст. почали брати участь у вій-
нах з мусульманами та охороняти прочан, які прибували до Палестини двома 
шляхами: суходолом через Малу Азію та Візантію або Середземним морем. 
Братство стало приймати у свої лави рицарів, зобов’язуючи їх захищати про-
чан у дорозі. У 1104 р. єрусалимський король Балдуїн І, спадкоємець Готфріда 
Бульонського, ще раз визнав і підтвердив привілеї «Братства госпітальєрів» як 
військово-духовного Ордену, а у 1107 р. він виділив Ордену ділянку землі (від-
тоді рицарі-госпітальєри стали набувати земельні володіння і в європейських 
країнах. – В. О.). Папа Римський Пасхалій ІІ (1099–1118 рр.) своєю буллою 
«Pia postulatio» від 15 лютого 1113 р. затвердив братство Госпіталю святого 
Іоанна, взяв його під своє покровительство і забезпечив право вільно обира-
ти керівництво Ордену, без втручання будь-якої світської чи церковної влади. 
Папа також надав право звертатися з усіх питань, що стосуються Ордену, без-
посередньо до нього27.

Після смерті у 1120 р. Жерара де Торна, на його місце був обраний герой 
штурму Єрусалима Раймонд де Пюі (настоятель іоаннітів у 1125–1158 рр.) з 
дворянського роду Дофінеї. З того часу глава Ордену став називатися Великим 
Магістром. Зберігаючи знаменитий госпіталь, не менш важливим для себе іо-
анніти вважали військовий захист прочан на дорогах Святої Землі, що вели до 
Єрусалима. Для виконання орденських завдань Великим Магістром Раймондом 
де Пюі був складений перший Статут Ордену – Правила Ордену святого Іоан-
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на Єрусалимського, затверджений у 1120 р. Римським Папою Калікстом ІІ28. 
Згідно з вищезгаданими Правилами члени Ордену були поділені на три класи: 
1) рицарів по справедливості (або рицарів по праву, французькою – chevaliers 
de justice), які мали благородне походження (більш ніж до 8-го коліна) і вико-
нували керівні функції, 2) капеланів (братів-священиків – frères de chœur), які 
займалися пастирською діяльністю, і 3) зброєносців (братів-служників – frères 
servants), які повинні були допомагати представникам перших двох класів; де-
які з них доглядали за хворими і допомагали прочанам, інші несли рицарське 
служіння, хоча і не походили з благородного роду29. 

Наприкінці ХІІ ст. в Ордені налічувалося близько 600 рицарів. Рицарем міг 
стати лише родовий дворянин. Усі члени братства госпітальєрів повинні були 
вірно служити своїм релігійним і духовним ідеалам. Не приймали в Орден тих 
осіб, батьки яких займалися торгівлею або банківською діяльністю. Під час об-
ряду прийняття в Орден нові члени давали присягу на вірність Великому Магі-
стру і приймали обітниці цнотливості, особистої бідності, послуху, милосердя 
та благочестивих діянь. На знамені Ордену, затвердженому у 1130 р. Римським 
Папою Інокентієм ІІ, був вишитий білий восьмикутний хрест на червоному тлі. 
На орденській печатці був зображений лежачий хворий з хрестом в узголів’ї і зі 
свічкою в ногах. Чорний суконний одяг іоаннітів був виготовлений за прикла-
дом одягу Іоанна Хрестителя з верблюжої вовни, вузькі рукава якого символі-
зували зречення від світського життя, а полотняний білий восьмикутний хрест 
на грудях – їх доброчесність. Чотири напрямки хреста говорили про головні 
християнські чесноти – розважливість, справедливість, силу духа і помірність, 
а вісім кутів означали вісім благ чи вісім євангельських заповідей блаженства, 
які були обіцяні Ісусом Христом у Нагірній проповіді усім праведникам у раю.

У перші десятиліття свого існування молодий Орден подібно більшості 
чернечих орденів Західної Церкви був складовою частиною строгої церковної 
ієрархії. Перетворившись на міцний військовий союз, Орден став називатися 
«Рицарі Госпітальєри Ордену святого Іоанна Єрусалимського». Ґрунтуючись 
на папських установленнях, Орден від самого початку свого існування був не-
залежним від будь-яких держав, мав загальновизнане право на власну армію і 
ведення військових дій. Римські папи постійно давали привілеї іоаннітам, ви-
вівши їх з підпорядкування місцевої світської і духовної влади та надавши їм 
право збирати церковну десятину на свою користь. Священики Ордену звіту-
вали лише перед Капітулом і Великим Магістром. У 1143 р. Папа Інокентій ІІ 
видав спеціальну буллу, відповідно до якої Орден іоаннітів не підпорядкову-
вався ні духовній, ні світській владі, а лише безпосередньо самому Римсько-
му Папі. Привілеї Ордену надавали Римські папи Адріан IV (1154–1159 рр.), 
Олександр ІІІ (1159–1181 рр.), Інокентій ІІІ (1198–1216 рр.), а Папа Климент ІV 
(1265–1268 рр.) присвоїв главі Ордену титул «Великого Магістра святого Гос-
піталю Єрусалимського і Настоятеля Раті Христової»30. 

Орден іоаннітів забезпечував прочан з Європи охороною, лікуванням, жит-
лом і харчами у численних будинках для прочан і госпіталях. Друге головне 
завдання іоаннітів-рицарів – боротьба з невірними – передбачало також участь 
Ордену в усіх військових походах, а також оборону утворених на Сході дер-
жав хрестоносців. Заснувавши у Святій Землі низку фортець, іоанніти разом 
з тамплієрами стали головною військовою силою Єрусалимського королівства 
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і брали активну участь у Хрестових походах, спрямованих на звільнення хри-
стиянських святинь з-під влади мусульман. До 1187 р. головна резиденція Ор-
дену іоаннітів знаходилася в Єрусалимі, а потім в Акрі, куди 12 липня 1191 р. 
була перенесена столиця Єрусалимського королівства. Резиденції іоаннітів 
знаходилися також у Тирі і Маргаті. 

У 1291 р., незважаючи на героїзм і вражаючий опір госпітальєрів і тампліє-
рів, значно переважаючі чисельно мусульманські війська за 44 дні облоги за-
володіли Акрою. 18 травня 1291 р. Єрусалимське королівство припинило своє 
існування. За християнами залишались ще деякі міста і замки у Сирії (Бейрут, 
Сідон, Тір та ін.), але утриматися тут вони вже не могли і невдовзі сирійське уз-
бережжя було повністю звільнене мусульманами від християнських поселень. 
Так скінчилося майже двохсотрічне панування франків у Святій Землі. Юрби 
біженців на кораблях відпливли до Кіпру, а разом з ними і рицарі-ченці, в т.ч. 
іоанніти.

У наступній статті ми розглянемо перебування Ордену іоаннітів (гос-
пітальєрів) на Кіпрі (1291–1310 рр.), Родосі (1310–1522 рр.) і Мальті (1530–
1798 рр.) та покажемо, як відбувалося поступове набуття ним елементів міжна-
родної правосуб’єктності.
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Otrosh V. The history of the Order of the Ioanites (Hospitallers) 
The article deals with the history of origin of the Order of Ioannites (Hospitalaires), which 

like other knight orders, had its origins during the period of the Crusades aimed at liberation 
the Holy Land and the Holy Sepulcher from the infidels. The causes for the emergence of the 
first spiritual knight’s orders are in opposition to Christianity with the world of Islam at the 
earliest stages of their history. Since VII century Islam, which was also called by the name 
of the founder of Mohammedanism, had been the greatest threat to the Christian civilization 
of Western Europe. For a hundred years, from 632 to 732, Muslims have been completely 
occupied by Christianity for many centuries to the territory of North Africa and West Asia, 
with the exception of Asia Minor. However, up to 1000th year, Muslims have already conquered 
most of Asia Minor and tried to conquer the Mediterranean Christian countries of Western 
Europe, using their military superiority at sea, but they managed to take root in Spain only. 
This Muslim conquests series in VII, VIII and especially in the XI century put the Christian 
Church at the brink of disaster, depriving it of more than half of the fertile and richly cultivated 
land.

In the first half of the 11th century Sunni caliphate was occupied by Turkic nomads. Their 
first helmsman was called Seljuk, therefore, all his successors, and later all the people began 
to call the Seljuks. They managed to merge and subjugate almost all of Mohammedan Asia. In 
the 70’s of the XI century Seljuks founded their own state on the territory of Asia Minor. Soon 
they took control of Palestine and Syria, and in 1078, they took Jerusalem, which belonged to 
the Fatimid Caliphate. The Seljuk Turks State became known as the Roum Sultanate (“Roum” 
in the East, is called the part of Asia Minor, which was owned by Byzantium). Thus, the Seljuk 
Turks became the main force of the Muslim world. They conquered almost all of Asia Minor 
and became a constant threat to Constantinople itself. 

The main strake military force of the Western Christian nations against Muslims were 
two “international” composition military-spiritual orders – Ioannites (Hospitalaires) and 
Templars, as well as Teutonic Order, consisting of the Germans only. The Order of the Ioannites 
(Hospitalaires), which later became known by its geographical origin, was the Maltese Order, 
and since 1824 it had its residence in Rome as an extra-territorial entity. Being a state-like 
entity that does not have its own territory and population, the Maltese Order is the only 
consistent sequel had been founded in 1099 and since 1113 officially recognized St. John of 
Jerusalem Order, forced by the circumstances of time before its initial hospital and charitable 
activities add military service for the sequrity of pilgrims in the Holy Land and the protection 
of Christian civilization in the East.

Key words: Order of Ioanites (Hospitallers), Maltese Order, Crusades
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СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕОКУПАЦІЇ

Деокупацію визначено як комплекс заходів, який передбачає не лише встановлення 
контролю над усією територією країни, а й інтеграцію мешканців окупованих терито-
рій в українське суспільство. Відновлення контролю містить три складових: військо-
ву (миротворча операція, відновлення фізичної присутності органів державної вла-
ди), адміністративну (відбудова управлінської вертикалі) та економічну (відновлення 
 інфраструктури та впровадження нової моделі розвитку). Показано, що реінтеграція 
соціуму передбачає відродження демократичних інститутів, активізацію діяльності 
українських політичних партій та розвиток громадянського суспільства. 

Ключові слова: державне управління, вибори, деокупація, миротворча операція, від-
будова, місцеве самоврядування. 

Кресина И. А. Составляющие государственной политики деоккупации
Деоккупация определена как комплекс мероприятий, предусматривающий не толь-

ко установление контроля над всей территорией страны, но и интеграцию жителей 
оккупированных территорий в украинское общество. Восстановление контроля содер-
жит три составляющих: военную (миротворческая операция, восстановление физиче-
ского присутствия органов государственной власти), административную (восстанов-
ление управленческой вертикали) и экономическую (восстановление инфраструктуры и 
внедрение новой модели развития). Показано, что реинтеграция социума предполагает 
возрождение демократических институтов, активизацию деятельности украинских 
политических партий и развитие гражданского общества.

Ключевые слова: государственное управление, выборы, деоккупация, миротворче-
ская операция, восстановление, местное самоуправление.

Kresina I. O. Components of the state policy of de-occupation
De-occupation is defined as a complex of measures that involves not only the control over 

the territory of the country, but also the integration inhabitants of the occupied territories into 
Ukrainian society. Restoration of control consists of three components: military (peacekeeping 
operation, restoration of the physical presence of state authorities), administrative (reinstate-
ment of administrative verticals) and economic (restoration of infrastructure and introduction 
of a new model of development). Reintegration of society involves the revival of democratic 
institutions, functioning of Ukrainian political parties and the development of civil society.

Key words: state administration, elections, de-occupation, peacekeeping operation, 
reconstruction, local self-government.

У 2014 р. у зоні окупації опинилися найбільш густонаселені райони Лу-
ганщини та Донеччини, де проживали 3,5–4 млн осіб, тобто близько полови-
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ни населення Донбасу. Сьогодні визначити реальну кількість мешканців на 
окупованих територіях складно. Виходячи з кількості переселенців (в Україні 
понад 1,5 млн осіб, скільки в Росії – невідомо), населення ОРДЛО становить 
2–2,5 млн осіб, тобто приблизно стільки, як у Львівській або Одеській облас-
ті. Маючи негативну демографічну динаміку, кількість жителів на окупованих 
територіях потроху зростає завдяки поверненню переселенців, яке почалося 
після деескалації бойових дій на Донбасі. Як свідчать дослідження, назад на 
окуповані території людей виштовхують страх втратити покинуте майно й не-
можливість влаштуватися на новому місці.

Станом на жовтень 2017 р. щонайменше 1,6 млн громадян України, що ста-
новить 4 % загальної кількості населення, стали вимушеними переселенцями 
з 2014 р., понад 3,8 млн людей потребують гуманітарної допомоги внаслідок 
російської збройної агресії й окупації1.

У 2017 р. соцопитування, проведене у всіх областях, окрім окупованих те-
риторій, засвідчило: українці переконані у тому, що найбільш ефективними 
способами встановлення миру на Донбасі є міжнародний тиск на Росію, аби 
вона відмовилася від втручання у конфлікт на Донбасі (38 %), та успішна від-
будова нормального життя на підконтрольній території Донбасу (28 %)2. По-
рівняно з 2016 р. скоротилася підтримка пропозиції надати більше прав нині 
непідконтрольним територіям. Більшість населення підтримує пропозицію 
законодавчо визнати непідконтрольні території Донецької та Луганської облас-
тей окупованими: 55 % – «за», 22 % – «проти», а майже чверть опитаних не 
визначилися стосовно цього питання. 

Деокупація – це комплекс заходів, який передбачає не лише встановлення 
контролю над усією територією країни, а й інтеграцію мешканців окупованих 
територій в українське суспільство. Що стосується першого завдання, то воно 
має три складових: військову, адміністративну та економічну. Військова перед-
бачає відновлення контролю за державним кордоном і фізичну присутність ор-
ганів державної влади (насамперед силових, що гарантують безпеку) на звіль-
нених від окупації територіях. Очевидно, що на сьогодні реалізація силової 
операції на Донбасі та в Криму видається нереальною. Менше п’ятої частини 
громадян вважають за необхідне проводити силову операцію заради повернен-
ня окупованих територій Донбасу, тоді як 70 % громадян готові на компроміс-
ний варіант3. Згідно з підрахунками начальника Генштабу ЗСУ В. Муженка, на-
ступальна операція на Донбасі може тривати понад 10 днів, а втрати становити 
близько 3 тис. бійців убитими й ще 7–9 тис. пораненими.

Проміжним варіантом є миротворча операція на Сході України. Розбіжно-
сті у позиціях України і Росії щодо такого кроку полягають у: 1) чисельності 
контингенту. На думку української влади, миротворча місія має складатися з 
7–11 тис. осіб, а Росія наполягає на максимальній кількості в 1,5 тис.; 2) пер-
сонального складу. Київ наполягає на відсутності російських солдатів у скла-
ді місії, участь яких обстоюється Москвою. Очевидно, що якщо до складу 
миротворчої місії входитимуть російські військові, то це дискредитує саму 
її ідею, перетворить її з інструмента миротворчості на механізм легітимації 
збройних сил РФ. Небажаною для Києва є також участь миротворців із країн 
СНД; 3) мандата. За версією Києва, яку підтримують і міжнародні партнери, 
насамперед Вашингтон, миротворці повинні розміщуватися, у тому числі, на 
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державному кордоні України і мати вільний доступ на усю територію, тоді як 
Москва погоджується лише на лінію розмежування і узгодження доступу з ке-
рівництвом так званих ДНР і ЛНР. Більше того, згода останніх потрібна для 
початку місії, хоча до останнього часу вони заявляли про її неприпустимість. 

Загалом громадяни (понад 60 %) підтримують ідею введення на Донбас 
міжнародного миротворчого контингенту і лише 20 % опитаних виступають 
проти4. Однак при прийнятті остаточного рішення слід брати до уваги такі не-
доліки такого кроку. 

1. Процедурні. РФ є постійним членом Ради Безпеки ООН, а також чле-
ном ОБСЄ, що автоматично означає її значний вплив (а у випадку ООН навіть 
накладення права вето) на будь-які миротворчі ініціативи цих організацій. У 
будь-якому разі в Москви є набагато більше можливостей «протиснути» най-
більш вигідний для неї формат миротворчої місії, ніж у Києва. 

У свою чергу, Верховна Рада України повинна буде надати офіційну згоду 
на перебування іноземних військових збройних формувань на території Украї-
ни, докладно регламентувати порядок застосування зброї бійцями контингенту, 
а також порядок розгляду можливих фактів неправомірного застосування сили. 
Наявність протилежних думок у парламенті, навіть щодо визнання РФ агресо-
ром, дає підстави спрогнозувати запеклі дискусії з цих питань. 

2. Тривалість підготовки і значні фінансові витрати. До введення миротво-
рчої місії ситуацію має докладно вивчити спеціальна комісія ООН, на підставі 
чого фахівцями буде прийнято рішення про чисельність місії, озброєння кон-
тингенту, порядок ротацій, порядок застосування зброї та низку інших важли-
вих деталей. За попередніми підрахунками, місія на Донбасі має складатися 
з 25 тис. військових, утримання яких становить понад 1 млрд доларів на рік. 

3. Необхідність виконання Україною Мінських домовленостей, ефектив-
ність і доцільність дотримання яких на даному етапі викликає серйозні сумніви. 
Політична частина Мінських угод передбачає закріплення у Конституції Украї-
ни особливого статусу окупованих територій. Крім того, мають бути проведені 
вибори, які в умовах відсутності осередків українських політичних партій на 
території ОРДЛО призведуть до легітимації політичного режиму сепаратистів. 
Тобто Мінським угодам вдалося лише частково зменшити протистояння, яке з 
активної, наступальної фази перейшло у пасивні спорадичні обстріли території 
України. А реалізація їх політичної частини, як засвідчила спроба закріплення 
особливого статусу ОРДЛО у Конституції в 2015 р., викликає спротив україн-
ського суспільства й політикуму. 

4. Негативний досвід аналогічних миротворчих операцій, що радше спри-
яють заморожуванню конфлікту, ніж його вирішенню. Україні не вдасться від-
новити територіальну цілісність. Насправді проблема розв’язується повним 
припиненням вогню, виведенням усіх іноземних і незаконних військових угру-
повань, встановленням Україною контролю над своїми кордонами, чого можна 
досягти і без введення миротворчої місії. 

5. Інтернаціоналізація конфлікту. Зазвичай міжнародні актори схильні ко-
ристуватися універсальними моделями, не вникаючи в особливості конкретно-
го збройного конфлікту, тому влада воюючої країни змушена йти на непопуляр-
ні серед місцевого населення кроки, ослаблюючи довіру громадян до органів 
державної влади та ставлячи під сумнів їх легітимність. В умовах нинішньої 
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гібридної війни суперник може скористатися цим прорахунком для дестабілі-
зації ситуації в державі. 

Адміністративна складова передбачає відбудову управлінської вертикалі, 
однак не зовсім зрозуміло, який принцип буде покладено в її основу. Тради-
ційно Київ покладається на здобуття лояльності місцевих чиновників та полі-
тичної еліти, більшість яких зберегли свої посади в обмін на відмову від ради-
кальних антиукраїнських позицій на користь більш поміркованих. Так, органи 
місцевої ради в Добропіллі, Дружківці, Слов’янську, Рубіжному та низці інших 
населених пунктів очолюють особи, внесені до бази «Миротворця». Що ж сто-
сується одіозного екс-мера Слов’янська Н. Штепи, затриманої влітку 2014 р. за 
обвинуваченнями у сепаратизмі, то її нещодавно випустили із СІЗО під домаш-
ній арешт, що також не демонструє готовності керівництва держави слідувати 
принципу невідворотності покарання за антиукраїнську діяльність. 

До того ж сьогодні не ведеться робота з підтримки проукраїнських сил і міс-
цевих лідерів навіть у прилеглих до зони проведення АТО територіях, тоді як 
Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей» передбачає проведення місцевих 
виборів після їх звільнення. Їх результатом стане легітимація проросійських, 
сепаратистськи налаштованих політичних сил через відсутність проукраїн-
ських альтернатив, які матимуть у своєму розпорядженні «народну міліцію», 
даватимуть згоду на призначення керівників місцевої прокуратури і судів і з 
якими Кабінет Міністрів України буде змушений укладати угоди. 

Вирішити завдання з підготовки кадрового резерву для управління деоку-
пованими територіями могло б Міністерство з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України, створене 20 квітня 2016 р. 
шляхом злиття Державного агентства України з питань відновлення Донбасу 
та Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя для оперативного реагування на проблеми та загрози, що зумов-
лені проведенням антитерористичної операції на територіях Донецької та Лу-
ганської областей, а також тимчасовою окупацією територій України. На нього 
також покладено обов’язок формувати та реалізовувати державну політику в 
сфері відновлення та розбудови миру на постраждалих внаслідок конфлікту 
територіях та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. На сайті 
Міністерства відсутня інформація про громадську раду, яка могла б сприяти 
виконанню завдання щодо формування кадрового резерву з переселенців з ак-
тивною громадянською позицією, готових очолити органи публічної влади у 
разі звільнення території. 

Економічна складова є одночасно і проблемою, і шансом. За попередніми 
підрахунками, відновлення Донбасу обійдеться Україні від 1,5 млрд до 50 млрд 
доларів, при цьому значну частку видатків готові взяти на себе західні парт-
нери. Так, протягом 2015–2016 рр. на відновлення Донбасу вдалося залучити 
1,5 млрд доларів донорських коштів, а з 2018 р. ЄС розгорне на Сході програму 
розвитку вартістю 600 млн євро.

Проблема полягає в низькому рівні економічної активності місцевого насе-
лення, яке звикло до патерналізму і не має відповідної кваліфікації для роботи 
з сучасними технологіями. Встановлення влади так званих ДНР і ЛНР змусило 
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значну частку підприємливих громадян покинути територію, що ускладнює 
відродження місцевого малого і середнього бізнесу після деокупації. 

Шанс полягає у можливості здійснення реструктуризації економіки регі-
ону, який уже тривалий час є дотаційним і відсталим технологічно. Завдяки 
міжнародній участі у відбудові окупованих територій можна закласти нову 
промислову основу для відродження регіону, залучаючи західні інвестиції та 
технології. Прозорість і відкритість процедур сприятимуть ослабленню впливу 
місцевих олігархів, лояльність яких до Києва все ще викликає сумніви. Більше 
того, якщо Україні вдасться у стислі терміни значно покращити соціально-еко-
номічні умови мешканців цих територій, це буде найвагомішим аргументом 
на користь підпорядкування Києву, сприйняття демократичних національних 
цінностей та стане запобіжником виникнення протестних і сепаратистських 
настроїв у майбутньому. 

Щоб скористатися таким шансом, необхідно створити належні умови для 
використання коштів, що будуть спрямовуватися на відбудову. Однак успіхи 
у даному напрямі відсутні. Так, у 2016 р. бюджети Луганщини й Донеччини 
отримали на відновлення 3,8 млрд грн, з яких була використана лише п’ята 
частина. При цьому з 1032 започаткованих проектів завершеними виявили-
ся лише 2, у процесі виконання – 471, а щодо 559 триває пошук виконавця. 
Отже,  неефективне використання фінансів є однією з найсерйозніших проблем 
у політиці повернення Донбасу. Якщо ж до деокупації не вдасться суттєво 
покращити систему розподілу фінансів, то звільнені території, залишені без 
 інструментів економічного зростання, стануть потужним джерелом соціальної 
і політичної дестабілізації у рамках усієї країни. 

Одним із можливих варіантів економічного відродження регіону може 
стати запровадження вільних економічних зон, де інвестори та підприємці от-
римають сприятливі умови для будівництва промислових об’єктів, створення 
нових робочих місць. 

Реінтеграція соціуму також є складним завданням. Насамперед з огляду на 
еволюцію українського суспільства починаючи з 2014 р. Насамперед йдеться 
про успішну дерусифікацію публічного простору, проявами якої стало запро-
вадження мовних квот та політика декомунізації, що проводиться з 2015 р. Не 
менш важливими є відродження демократичних інститутів, активізація діяль-
ності українських політичних партій, розвиток громадянського суспільства. 

Зазначимо, що, незважаючи на певні труднощі із перетином лінії розме-
жування та торговельну блокаду, Державна прикордонна служба України ре-
єструє постійне зростання динаміки переміщень осіб з окупованих територій 
Донбасу. Порівняно з 2015 р. у 2016 р. через контрольно-пропускні пункти 
на Донбасі пройшли на понад 4 млн осіб більше – 7,915 млн осіб. А лише за 
6 місяців 2017 р. через лінію розмежування в зоні АТО пройшли 5,2 млн осіб. 
Іншими словами, можна говорити про певну інтенсифікацію зв’язків між меш-
канцями ОРДЛО та Україною, що полегшить реінтеграцію територій. 

23 травня 2017 р., на третьому році війни, Міністерство інформаційної 
політики нарешті презентувало Стратегію інформаційної деокупації та реін-
теграції Донбасу5. Прикметно, що, хоча одним із завдань Стратегії вказується 
«формування стійкого переконання серед громадян України, які проживають 
у Донецькій та Луганській областях, що конфлікт, який відбувається в Україні 



352 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 29

з початку 2014 р., – це гібридна війна, що ведеться Росією проти України», 
у документі вживається не термін «окуповані», а «підконтрольні та непідкон-
трольні частини Донецької та Луганської областей», у мешканців яких на рівні 
свідомості повинні бути створені передумови для «сприйняття процесу реін-
теграції непідконтрольної території області в Україну». Для досягнення цієї 
мети на шести сторінках Стратегії, розрахованої на період до 2020 р., розгля-
нуто три ключових напрями: інституційний, інструментальний, смисловий. 
При цьому один із смислів полягає в такому: «Жителі Донецької та Луганської 
областей були введені в оману та стали заручниками політиків з Російської Фе-
дерації, які розв’язали конфлікт в Україні, переслідуючи власні геополітичні 
цілі». При тому, що значна кількість громадян України вважають, що мешканці 
окупованих територій повинні нести відповідальність за свою пасивність і без-
діяльність, яка проявляється у протесті проти зняття обмеження на соціальні 
і пенсійні виплати громадянам України, що проживають на непідконтрольній 
території (42 %)6. А думки щодо спрощення перетину лінії розмежування та 
полегшення режиму отримання перепусток поділилися майже навпіл: 38 % цю 
пропозицію підтримують і 40 % – ні, причому з чітким регіональним поділом: 
підтримує більшість на Сході (52 %) і Півдні (48 %) і ставиться негативно на 
Заході (51 %) та Центрі (46 %). Також громадяни здебільшого підтримують 
рішення РНБО України про блокаду торгівлі з «ДНР» і «ЛНР»: «за» – 47 % 
опитаних, проти – 37 %7.

Деокупація – це комплекс заходів, який передбачає не лише встановлення 
контролю над усією територією країни, а й інтеграцію мешканців окупованих 
територій в українське суспільство. Відновлення контролю містить три складо-
вих: військову, адміністративну та економічну. Військовий аспект передбачає 
відновлення контролю за державним кордоном і фізичну присутність органів 
державної влади (насамперед силових, що гарантують безпеку) на звільнених 
від окупації територіях. Компромісним варіантом є введення миротворчої опе-
рації на Донбасі, основною перевагою якою є припинення збройного проти-
стояння. Водночас слід мати на увазі такі недоліки цього кроку, як: процедурні 
(ймовірність блокування цієї ініціативи РФ у міжнародних організаціях); знач-
ні часові, людські і матеріальні ресурси, необхідні для її планування та реалі-
зації; неминучість виконання Україною Мінських домовленостей, що мають 
неоднозначну оцінку серед громадян; необхідність враховувати інтереси між-
народних партнерів. 

Адміністративна складова передбачає відбудову управлінської вертикалі, 
що вимагає формування кадрового резерву з проукраїнськи налаштованих чи-
новників, здатних реалізовувати політику Києва, активізацію боротьби з коруп-
цією, що є однією з основних перешкод на шляху ефективного використання 
коштів, що виділятимуться державою та міжнародним співтовариством на від-
будову окупованих територій. 

Економічний аспект деокупації передбачає як значні фінансові витрати для 
України на відновлення зруйнованої інфраструктури, покращення соціально-
еко номічної ситуації, так і можливість розвитку нової економічної моделі регі-
ону, що уже тривалий час є дотаційним, відсталим технологічно та характери-
зується низьким рівнем економічної активності мешканців. 
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Важливими складовими реінтеграції соціуму є відродження демократич-

них інститутів, активізація діяльності українських політичних партій, розвиток 
громадянського суспільства. 
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Kresina I. O. Components of the state policy of de-occupation
De-occupation is defined as a complex of measures that involves not only the control over 

the territory of the country, but also the integration inhabitants of the occupied territories into 
Ukrainian society. Restoration of control consists of three components: military, administra-
tive and economic. 

The military aspect involves the restoration of control over the state border and the phys-
ical presence of state authorities (primarily, security forces) in the territories liberated from 
occupation. A peacekeeping operation in the Donbas is a compromise, its main advantage 
is the cessation of armed confrontation. At the same time its negative implications are: pro-
cedural (the probability of blocking this initiative of the Russian Federation in international 
organizations); significant time, human and material resources necessary for its planning and 
implementation; the inevitability of Ukraine’s implementation of the Minsk Agreements, which 
aren’t approved by the majority of citizens; the need to take into account the interests of inter-
national partners.

The administrative component involves the rebuilding of a management vertical, which 
requires the creation of a personnel reserve from pro-Ukrainian-minded officials capable of 
implementing the Kyiv policy and the intensification of the fight against corruption, which is 
one of the main obstacles to the effective use of funds allocated by the state and the interna-
tional community for the reconstruction of the occupied territories.

The economic aspect of de-occupation involves significant financial costs for Ukraine for 
the restoration of the destroyed infrastructure, the improvement of the socio-economic situa-
tion, and the possibility of developing a new economic model of the region, which for a long 
time is subsidized, backward in technological terms and characterized by a low level of eco-
nomic activity of the inhabitants.

Important components of the reintegration of society are the revival of democratic insti-
tutions, the activation of the activities of Ukrainian political parties, and the development of 
civil society. 

Key words: de-occupation, state administration, peacekeeping operation, reconstruction, 
local self-government, elections.
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ПОЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК І МИСТЕЦТВ:  
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ, 

СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ

У статті розглядаються основні етапи становлення і розвитку Польської академії 
наук і мистецтв упродовж її понад 200-літнього функціонування, оскільки в українській 
науковій літературі недостатньо інформації про академічну діяльність цієї установи. 
Показано, що польським науковцям часто доводилося відстоювати наукову автономію 
установи від зазіхань представників влади країн, у підпорядкування до яких періодично 
потрапляло м. Краків. З’ясовано, що академія завжди дбала про основоположні умови 
державотворення – польську історію, польську мову, культуру, збереження культурної 
спадщини; багато уваги приділяла і приділяє поширенню наукових знань у польському 
суспільстві, а також провадить активну міжнародну співпрацю, в тому числі з Укра-
їною. Розкрито зміст її спільних з Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України наукових заходів.

Ключові слова: Краківське наукове товариство, Академія наук і мистецтв у Крако-
ві, Польська академія наук і мистецтв, Ягеллонський університет, академізація, поши-
рення наукових знань.

Горбатенко В. П., Кукуруз О. В. Польская академия наук и искусств: история 
становления, особенности функционирования, сотрудничество с Украиной.

В статье рассматриваются основные этапы становления и развития Польской 
академии наук и искусств в течение ее более чем 200 летнего функционирования, по-
скольку в украинской научной литературе недостаточно информации об академической 
деятельности этого учреждения. Показано, что польским ученым часто приходилось 
отстаивать научную автономию учреждения от посягательств представителей 
власти стран, в подчинение которых периодически попадал г. Краков. Выявлено, что 
академия всегда заботилась об основополагающих условиях государства – польской 
истории, польском языке, культуре, сохранении культурного наследия; много внимания 
уделяла и уделяет распространению научных знаний в польском обществе, а также 
ведет активное международное сотрудничество, в том числе с Украиной. Раскрыто 
содержание совместных с Институтом государства и права им. В. М. Корецкого НАН 
Украины научных мероприятий.

Ключевые слова: Краковское научное общество, Академия наук и искусств в Крако-
ве, Польская академия наук и искусств, Ягеллонский университет, академизация, рас-
пространение научных знаний.

Gorbatenko V., Kukuruz O. The Polish Academy of Arts and Sciences: history of for-
mation, peculiarities of functioning, cooperation with Ukraine

The main stages of the formation and development of Polish Academy of Arts and Sciences 
during its over 200 years of functioning are considered in the article, because the Ukrainian 
scientific literature does not have enough information about the academic activity of this in-
stitution. It has been shown that Polish scholars often had to defend the scientific autonomy of 
the institution from the encroachment of the authorities of the countries under the jurisdiction 
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of which periodically came Cracow. It was found that Polish Academy of Arts and Sciences 
always cared about the basic conditions of state formation – Polish history, Polish language, 
culture, preservation of cultural heritage; paid a lot of attention to the dissemination of sci-
entific knowledge in Polish society, continues to do so and also conducts active international 
cooperation, including with Ukraine. The content of joint scientific events of Polish Academy 
of Arts and Sciences and V. M. Koretsky Institute of State and Law of National Academy of 
Sciences of Ukraine are disclosed in this article.

Key words: Cracow Learned Society, Academy of Arts and Sciences in Cracow, Polish 
Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University, academisation, dissemination of sci-
entific knowledge.

У 2018 р. Національна академія наук відзначає свій 100-літній ювілей. У 
цей рік заплановано низку важливих заходів, у рамках яких будуть розглянуті 
історія створення НАН, її розвиток, основні досягнення, а також визначені про-
блеми, які необхідно вирішувати в наступні роки. Зазначені заходи набувають 
особливого значення в контексті євроінтеграційних реформ, які ще необхідно 
здійснити в нашій державі. Наука й управління в цій сфері повинні перебувати 
в центрі уваги як влади, так і громадськості, оскільки доведено, що успішні 
реформи вдавалося провести лише тим державам, у яких стратегія державно-
го управління базувалася на об’єктивних наукових дослідженнях. У зв’язку з 
цим доречним вважаємо розкрити особливості становлення і функціонування 
Польської академії наук і мистецтв [пол. Polska Akademia Umiętności (PAU); 
далі PAU].

Дослідники історії становлення Польської академії наук і мистецтв відлік 
її діяльності починають вести від моменту утворення Краківського науково-
го товариства [Towarzystwo Naukowe Krakowskie (TNK); далі TNK] (1815), 
на базі якого було створено Академію наук і мистецтв у Кракові [Akademia 
Umiejętności w Krakowie (AU); далі АU] (1872), яка після відродження поль-
ської держави (1918) й отримала нинішню назву. За час існування цієї установи 
(понад 200 років) про неї написано чимало праць, у яких розкрито різноманіт-
ні аспекти її функціонування. За основу цієї статті візьмемо ті з них, у яких 
ґрунтовно досліджені різноманітні періоди існування PAU, і які, зазвичай, ви-
давалися до певного ювілею. Це, зокрема, такі: «Наукові записки п’ятнадцяти-
літньої діяльності Академії наук і мистецтв у Кракові 1873–1888» [Pamiętnik 
piętnastoletniej działalności Akademii Umiejętności w Krakowie 1873–1888] 
(1889); Польська академія наук і мистецтв [Polska Akademia Umiejętności] 
(2010); С. Смолка. «Академія наук і мистецтв в Кракові 1873–1893» [Smolka S. 
Akademia Umiejętności w Krakowie 1873–1893] (1894); Я. Піскуревич. «Prima 
inter pares. Польська Академія наук і мистецтв у Другій Республіці Поль-
ща» [Piskurewicz J. Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II 
Rzeczypospolitej] (1998); П. Хубнер. «Сила проти розуму: доля Польської ака-
демії наук і мистецтв у 1939–1989 р.» [Hübner P. Siła przeciw rozumowi: Losy 
Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1939–1989] (1994); С. Гродзіский. 
«Польська академія наук і мистецтв 1872–1952–2002» [Grodziski S. The Polish 
Academy of Arts and Sciences 1872–1952–2002] (2006). У цій статті основну ува-
гу буде зосереджено на основних етапах становлення і розвитку PAU, оскільки 
в українській науковій літературі недостатньо інформації про академічну ді-
яльність цієї установи. Завдання полягають у з’ясуванні особливостей функ-
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ціонування PAU, зокрема її правового статусу, структури, основних завдань, а 
також висвітленні її сучасної співпраці з Україною.

Юзеф Маєр – ректор Ягеллонського університету (1848–1851 i 1865–1866), 
голова Краківського наукового товариства (1948–1951) і перший голова Акаде-
мії наук і мистецтв у Кракові (1872–1890) зазначав, що ідея створення науково-
го товариства обговорювалася професорами Головної школи Кракова з 1809 р. 
(так певний період називався Краківський університет, який пізніше отримав 
назву – Ягеллонський університет). Однак через політичні процеси, які відбу-
валися в цей період, цю ідею вдалося реалізувати не одразу 1. У 1795 р. м. Кра-
ків було включене до Австрії, в 1809 р. – до Варшавського князівства, а після 
Віденського конгресу в 1815 р. було створене Вільне Місто Краків як неза-
лежна держава, в якій «професори університету відігравали велику політичну 
роль» 2. 24 липня 1815 р. професори університету на розгляд Ректорської ради 
внесли проект про створення Краківського наукового товариства, який був за-
тверджений і вже 25 лютого 1816 р. відбулося його перше публічне засідання.

Єжи Вирозумський – генеральний секретар PAU (1994–2016) зазначає, що 
етапи розвитку товариства були визначені політичними подіями. Зокрема, ли-
стопадове повстання 1830–1831 рр. принесло обмеженість свобод Вільного Мі-
ста Кракова, ускладнило діяльність вчених, але водночас у зв’язку з ліквідаці-
єю Варшавського товариства друзів наук [Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół 
Nauk] відкрило перед TNK широкі можливості на загальнопольському рівні 3.

Діяльність TNK суттєво вплинула на розвиток науки в Польщі, особливо 
відзначають дослідження щодо природних властивостей країни, підвищення 
значення лікувальних курортів, дослідження історії і пам’яток мистецтва, збе-
реження мови, а також надання роз’яснень для органів влади, які зверталися 
до нього. Відомо, що крім академічного відділу в межах товариства існував 
відділ поширення освіти. До його завдань належало: допомагати відповідним 
органам у нагляді за початковими школами; впливати порадами і допомогою на 
утримання належного напряму товариств, маючи на увазі освіту суспільства; 
заохочувати і в міру можливостей сприяти створенню початкових шкіл; писати 
і оприлюднювати елементарні знання; забезпечувати початкові школи книгами 
і публікаціями відповідного змісту 4.

П. Хубнер у діяльності TNK відмічає поступову академізацію – перехід 
від приватно-правової форми діяльності до публічно-правової. Наведені ним 
аргументи можна поділити на дві частини: 1) змістовна складова академізації 
(організовувалися публічні засідання, ювілейні урочистості, відзначення дія-
чів товариства, запрошувалися меценати, поети, представники влади, велася 
суспільна, культурна, освітня діяльність, зокрема, на противагу германізації, 
культивувалась польська мова); 2) формальна складова академізації (товари-
ство зарахували до організацій, які мають більший вплив на «публічне добро» 
(1852), вибір голови товариства повинен був затверджувати цісар, члени за кор-
дону повинні були отримувати згоду влади країни (1856); у дію був введений 
новий закон про об’єднання (1867). Зміна назви, на думку П. Хубнера була тіль-
ки формальним закінченням академізації TNK, «зміною назви, а не утворенням 
нової організації, зміною форми, а не змісту діяльності» 5.

Станіслав Смолка – генеральний секретар AU (1891–1902) – наводить фраг-
мент рукописного листа Франца Йосифа I до тодішнього міністра освіти, дато-
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ваний 2 травня 1871 р. У ньому йшлося про бажання (наказ) цісаря заснувати 
Академію наук і мистецтв у Кракові на базі Краківського наукового товариства, 
діяльність якого він визнав результативною 6. Процес реорганізації відбувся 
відносно швидко і вже 16 лютого 1872 р. Франц Йосиф I затвердив статут но-
воствореної академії. Академія складалася з трьох відділів: філологічного, 
історико-філософського і математично-природничого. У першому відділі за-
ймалися філологією і лінгвістикою (в основному польською і слов’янською), 
історією загальної писемності (особливо польської) та історією мистецтва. 
У другому – філософськими, політичними, правовими науками та історією з 
археологією. У третьому – математичними науками, природничими науками з 
географією, медичними науками.

У період діяльності Академії наук і мистецтв у Кракові, за твердженням 
М. Гошовської, особливою активністю відзначився історико-філософський 
відділ. Наприклад, у 1873–1918 рр. було видано 78 томів історії Республіки 
Польща, в тому числі 6 тисяч документів ХІІ – ХV століть і близько 17 тисяч 
середньовічних судових записок та ін. Виходили друком серійні видання: «На-
укові записки Академії наук і мистецтв» («Pamiętnik Akademii Umiejętności»); 
«Щорічник Академії наук і мистецтв» («Rocznik AU»); «Наукові праці істори-
ко-філософського відділу» («Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego») 7.

Академія наук і мистецтв у Кракові вважалася загальнопольською науко-
вою і культурною установою, хоча формально належала до Австрії. Цей статус, 
на думку багатьох дослідників, підтверджується тим, що саме їй у власність 
було надано зібрання Польської бібліотеки в Парижі, найбільшої колекції по-
лоніки, зібраної Великою Еміграцією, утворення станції в Парижі, а ще раніше 
створення Римської експедиції (щорічні виїзди до римських архівів). Логічно, 
що після відновлення Польщею своєю незалежності у 1918 р., AU стала нази-
ватися Польською академією наук і мистецтв. Міжвоєнний період вважається 
часом найвищої активності PAU, насамперед щодо видавничої діяльності – 
публікувалося понад 100 видавничих серій, серед них монументальний Поль-
ський біографічний словник [Polski Słownik Biograficzny]. На місці Римської 
експедиції була створена Наукова станція в Римі 8.

Я. Піскуревич ґрунтовно вивчив діяльність PAU в 1919–1939 рр. і ствер-
джує, що «протягом усього міжвоєнного двадцятиліття Польська академія наук 
і мистецтв займала центральну позицію в конфігурації польських наукових 
установ, відіграючи головну роль в організації науки в країні і її репрезентації 
за кордоном» 9. Він вважає, що цьому сприяли такі чинники: PAU мала най-
довшу традицію; велике і найбільш репрезентативне об’єднання польських 
вчених; тісні зв’язки з Ягеллонським університетом; найбільш налагоджені 
міжнародні контакти; дарунок Карла Габсбурга (Karola Habsburga). Саме це й 
дозволило створити міцні матеріальні основи для її діяльності. В міжвоєнний 
період PAU збільшила кількість членів, обрала делегатів академії в інших нау-
кових осередках країни, розбудувала власні наукові заклади, відіграла активну 
роль у науково-організаційних ініціативах, які були прийняті під час І З’їзду 
польської науки (1920), встановила правила правопису, займалася захистом 
польської культурної спадщини та ін. За твердженням Я. Піскуревича PAU цьо-
го періоду – це найбільша, самоврядна і репрезентативна організація людей, 
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що займалися наукою, не відмежовувалися від проблем повсякденного життя і 
співпрацювали з державою і суспільством у вирішенні поточних проблем.

Однак, Друга світова війна внесла свої корективи у наукову діяльність PAU 
і, як зазначає П. Хубнер, «ідея академізму – формування і реалізація наукової 
політики самими вченими – опинилася в проклятому колі тоталітарної влади. 
Сила повинна була – такою є природа влади – керувати розумом, хоча б фор-
мально. Академія відтак поступово втрачала ідейну ідентичність і організацій-
ну автономію. … Народилася концепція іншої Академії, ідентичної до Сис-
теми» 10. Йдеться про Польську академію наук [Polska Akademia Nauk (PAN); 
далі PAN], яка була створена у Варшаві в 1952 р. PAU формально не була лік-
відованою, але частина її структурних підрозділів, матеріальних статків була 
передана PAN, відтак її діяльність була обмеженою. Відновлювати структуру 
і повертати свої надбання вона змогла лише після зміни політичного режиму 
в 1989 р. Cтаніслав Гродзіский – віце-президент PAU (1994–2000) – вважає, 
що її діяльність треба поділяти на такі періоди: 1872–1952 рр.; 1952–1989 рр. і 
дотепер. У цих періодах, на його думку, історія однієї установи створювалася і 
розвивалася чотирма поколіннями: 1) покоління до падіння січневого повстан-
ня (1863–1864) на польській землі, яке вірило, що конструктивна праця у сфері 
культури і знання буде сприяти справі визволення польського народу від поділу 
Польщі; 2) покоління, що воювало у Першій світовій війні, потім відбудовува-
ло незалежність Польщі й добре усвідомлювало, що праця їхніх попередників 
має бути збережена; 3) покоління, що пережило руйнування, викликані Дру-
гою світовою війною, потім було змушене жити і працювати під комуністич-
ною політичною системою, насильно нав’язаною ззовні, відмовитися від своїх 
власних установ і прийняти чужі, якими замінили попередні; 4) покоління, яке 
знову поставило перед собою завдання відновлення 11.

Відповідно до чинного Статуту, «Польська академія наук і мистецтв є уста-
новою створеною для підтримки науки і культури. Як народна установа публіч-
ної користі, є під опікою влади держави, особливо під протекторатом Президен-
та Республіки Польща» 12. П. Хубнер вважає, що PAU за зразок узяла закордонні 
академії, які мають статус товариств, а не державних установ. Однак, на його 
думку, PAU є установою (пол. instytucja), а не товариством чи організацією: 
«Польська академія наук і мистецтв є особливим типом установи – належить 
їй атрибут публічної корисності (відтак має публічно-правовий характер), і то 
найвищого – бо народного – рівня» 13. Хоча в назві є прикметник «польська», 
П. Хубнер наголошує, що його треба розуміти як «народна», а визначення «на-
родна установа», на його переконання, накладає обов’язок опіки як із боку дер-
жави, так і з боку польського суспільства, особливо тих, хто має відповідні 
засоби і можливості підтримки, і керується патріотичними почуттями.

Важливим для розвитку української науки є розуміння відмінностей між 
«популяризацією науки» і «поширенням науки». П. Хубнер виділяє три аспек-
ти, за якими вони відрізняються в польській академічній традиції. 1. За суб’єк-
том: поширенням наукових здобутків займаються самі професори, на відміну 
від популяризації, якою повинні займатися особи для цього призначені, насам-
перед, наукові журналісти. «У Кракові поширення науки відбувалося у формі 
загальних університетських лекцій, запроваджених на початку ХХ ст. Лекцію 
читав професор, тобто авторитет». 2. У поширенні представлено нове знання, 
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що означало, що результати ще не висвітлені навіть у публікаціях, відбувалося 
їхнє формування, вдосконалення. 3. Поширювалося в основному аналітичне 
знання. Л. Ерліх говорив, що потрібні знання аналітичного типу, а слухачі самі 
повинні здійснювати синтез. «Представляючи синтез, накидаємо певний спо-
сіб мислення, не залишаючи розуму того атрибуту, який повинен йому належа-
ти – асоціювання, побудова власного бачення дійсності» 14.

PAU часто проводить публічні заходи, відкриті для всієї наукової спільноти. 
Серед найважливіших заходів називають «Семінар PAU. Патріотизм вчора і 
сьогодні» [«Seminarium PAU». Patriotyzm wczoraj i dziś] (серія лекцій, що, як 
правило, супроводжується активними дискусіями науково-публіцістичного ха-
рактеру за участі видатних представників науки, а іноді й публічного життя); 
«Наукове кафе» [«Kawiarnia Naukowa»] (популяризація науки на вищому рів-
ні, тобто самими вченими. Предметом окремих лекцій та презентацій є нові 
наукові відкриття та їхнє впровадження на практиці); «Академія молодих» 
[Akademia Młodych», відома як PAUeczka Akademicka] (дискусійні зустрічі 
аспірантів, докторантів та інших вчених-початківців, що репрезентують різні 
сфери) 15. Станом на грудень 2017 р. в PAU функціонує 6 відділів: філологіч-
ний, історико-філософський, точних і технічних наук, природничий, медичний 
та художньої творчості. Кожен відділ у межах своїх сфер досліджень має право 
створювати комісії і комітети (постійні або тимчасові) для проведення спеці-
альних досліджень, а для міждисциплінарних досліджень – міжвідділівські 
комісії і комітети. Нині існує 32 комісії. До складу комісій входять діючі націо-
нальні члени, національні члени-кореспонденти та закордонні члени.

Відповідно до Регламенту PAU, закордонна співпраця здійснюється: а) у ме-
жах міжнародних організацій, членом яких вона є, особливо Union Académique 
Internationale i All European Academies; б) у межах договорів між закордонними 
академіями та іншими науковими установами чи установами культури; в) у ме-
жах міждержавних договорів про наукову та культурну співпрацю. Закордонну 
співпрацю контролює Рада PAU, яка для цього завдання призначає Генераль-
ного Уповноваженого. Також для співпраці з однією країною, з певною групою 
країн чи з міжнародною організацією Рада PAU може призначити спеціальних 
уповноважених 16. Делегатом Ради PAU до співпраці з Україною є габілітований 
доктор, професор, віце-президент PAU (2000–2006) Ян Махнік. Він є членом 
Історико-філософського відділу і понад двадцять років (1993–2016) очолював 
Центральноєвропейську комісію. Ця комісія – одна з перших, яка була створена 
після відродження PAU в 1989 р. Згодом у 1993 р. з її середовища утворилася ще 
одна комісія – Східноєвропейська. Саме ці дві комісії долучилися до розвитку 
плідної українсько-польської співпраці. Габілітований доктор, професор Ірена 
Ставови-Кавка – нинішній керівник Центральноєвропейської комісії, відзначи-
ла значний вклад габілітованого доктора, професора Єжи Вирозумського, габі-
літованого доктора, професора Яна Махніка, габілітованого доктора, доцента 
Сергія Рудницького до заснування українсько-польського журналу та співпраці 
з українськими політологами 17. Йдеться про те, що у 2010 р. Польська академія 
наук і мистецтв, Міська громадська організація «Польське наукове товариство 
у Житомирі» та Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 
підписали договір про співпрацю, відповідно до якого сторони зобов’язалися 
заснувати та видавати щорічний журнал «Studia Politologica Ucraino-Polona». 
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У 2011 р. вийшов перший випуск цього журналу, а станом на грудень 2017 р. 
вже побачили світ 7 випусків. Основу кожного випуску журналу складають 
матеріали наукових заходів, що спільно проводяться кожного року установа-
ми-засновниками. Великий внесок до організації цих заходів і друку журналу 
здійснюють габілітований доктор, професор Ірена Ставови-Кавка (PAU, голо-
ва редакційної колегії від польської сторони), габілітований доктор Агнєшка 
Кастори (Ягеллонський університет, заступник голови редакційної колегії від 
польської сторони), доктор політичних наук, професор Володимир Горбатенко 
(Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, голова редакцій-
ної колегії від української сторони) та доктор політичних наук, доцент Сергій 
Рудницький (Польське наукове товариство у Житомирі, заступник голови ре-
дакційної колегії і відповідальний секретар від української сторони).

Проведені спільно наукові семінари, конференції, круглі столи були при-
свячені важливим для України і Польщі темам: «Консерватизм як чинник мо-
дернізації у контексті розвитку України і Польщі» (Випуск 1); «Роль еліти у 
процесах політичної трансформації Польщі та України: історія і сучасність» 
(Випуск 2); «Держава, народ і етнічність в сучасній Європі» (Випуск 3); «Кон-
серватизм і геополітичні стратегії у Центральній і Східній Європі» (Випуск 4); 
«Консерватизм і громадянська участь у суспільно-політичному житті Цен-
тральної і Східної Європи» (Випуск 5); «Загрози, виклики, шанси для євро-
пейської безпеки» (Випуск 6); «Демографічні зміни і проблеми національних 
меншин у Центрально-Східній Європі й на Балканах» (Випуск 7). Інформа-
ція про проведені заходи щорічно, починаючи з 2011 р., висвітлюється докто-
ром політичних наук, доцентом С. Рудницьким і кандидатом політичних наук 
О. Кукуруз у щорічнику Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України «Правова держава» 18.

Вивчивши становлення і розвиток Польської академії наук і мистецтв, вар-
то відмітити деякі особливості її понад 200-літнього функціонування. Поль-
ським науковцям часто доводилося відстоювати наукову автономію установи 
від зазіхань представників влади країн, у підпорядкування до яких періодично 
потрапляло м. Краків. PAU завжди дбала про основоположні умови державо-
творення – польську історію, польську мову, культуру, збереження культур-
ної спадщини. Багато уваги приділяла і приділяє поширенню наукових знань 
у польському суспільстві. Провадить активну міжнародну співпрацю, в тому 
числі з Україною. Відтак, подальша співпраця української академічної науки 
з PAU має вагомі перспективи і є нагальною потребою для виходу України на 
рівень європейського наукового співробітництва.
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Gorbatenko V., Kukuruz O. The Polish Academy of Arts and Sciences: history of for-
mation, peculiarities of functioning, cooperation with Ukraine

The main stages of the formation and development of Polish Academy of Arts and Sciences 
during its over 200 years of functioning are considered in the article, because the Ukrainian 
scientific literature does not have enough information about the academic activity of this in-
stitution. There are analyzed different periods of Academy’s activities. First of all, periods are 
divided based on the name of its – Cracow Learned Society (1815–1872), Academy of Arts and 
Sciences in Cracow (1872–1918) and current name – Polish Academy of Arts and Sciences 
(after 1918). Besides, the years of the largest activity of the institution, or vice versa, of its 
insignificant activity, have always been associated with the degree of independence of the 
country in a certain historical period are indicated.

The activity of the Cracow Learned Society is marked by the influence on it of political 
events (J. Wyrozumski), by a gradual academisation – the transition from the private legal form 
of activity to the public legal form (P. Hübner). In the description of the period of the Academy 
of Arts and Sciences in Cracow mentioned the special activity of the historical and philosophi-
cal department, in particular, the publication of 78 volumes of the history of the Republic of 
Poland (M. Hoszowska). The activity of Polish Academy of Arts and Sciences was marked by 
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its significant contribution to the development of Polish science and international cooperation 
in the interwar twenty years (J. Piskurewicz).

In activities of Polish Academy of Arts and Sciences distinguish period (1939 – 1989), 
when it was deprived of scientific autonomy, resources to conduct scientific activity (P. Hüb-
ner), when the scholars were forced to live and work in a communist political system, that was 
imposed externally (S. Grodziski). The article focuses on the year 1952, when Polish Academy 
of Sciences was founded in Warsaw as an alternative to the Polish Academy of Arts and Scien-
ces (Cracow). Also sighted 1989, when the independence of the Republic of Poland was re-
stored and Polish Academy of Arts and Sciences was able to intensify its activities. The author 
focuses on the position of P. Hübner in distinguishing between the concepts of «dissemination 
of science» and «popularization of science».

It has been shown that Polish scholars often had to defend the scientific autonomy of the 
institution from the encroachment of the authorities of the countries under the jurisdiction 
of which periodically came Cracow. It was found that Polish Academy of Arts and Sciences 
always cared about the basic conditions of state formation – Polish history, Polish language, 
culture, preservation of cultural heritage; paid a lot of attention to the dissemination of sci-
entific knowledge in Polish society, continues to do so and also conducts active international 
cooperation, including with Ukraine. The content of joint scientific events of Polish Academy 
of Arts and Sciences and V. M. Koretsky Institute of State and Law of National Academy of 
Sciences of Ukraine are disclosed in this article.

Key words: Cracow Learned Society, Academy of Arts and Sciences in Cracow, Polish 
Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University, academisation, dissemination of sci-
entific knowledge.
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ЗАРУБІЖНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ  
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Розглянуто поняття інформаційної політики, яка почала набувати форм націо-
нальної інформаційної політики у 1970-х роках. Проаналізовано зарубіжні підходи до її 
класифікації, що включають такі її аспекти, як: технічна та наукова інформація; біблі-
отеки та архіви; інформаційно-комунікаційні технології; соціальні проблеми; державна 
інформація та економіка.

Ключові слова: інформаційна політика, інформаційно-комунікаційні технології, ін-
формаційне суспільство, доступ до інформації.  

Стойко Е. М. Зарубежные подходы к классификации информационной поли-
тики

Рассмотрено понятие информационной политики, начавшей приобретать формы 
национальной информационной политики в 1970-е годы. Проанализированы зарубеж-
ные подходы к ее классификации, включающие такие аспекты, как: техническая и на-
учная информация; библиотеки и архивы; информационно-коммуникационные техноло-
гии; социальные проблемы; государственная информация и экономика.

Ключевые слова: информационная политика, информационно-коммуникационные 
технологии, информационное общество, доступ к информации.
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Stoyko O. M. Foreign approaches to the classification of information policy
The concept of information policy, which began to acquire forms of national information 

policy in the 1970s, is considered. The foreign approaches to its classification are analyzed, in-
cluding such aspects as technical and scientific information; libraries and archives; informa-
tion and communication technologies; social problems; government information and economy.

Key words: information policy, information and communication technologies, information 
society, access to information.

Поява інформаційної політики пов’язана із переходом від індустріального 
до інформаційного суспільства: промислові технології почали заміщуватися 
інформаційними; організації почали змінювати свою форму, з’явилися  кілька 
нових форм знань, а інформаційна економіка замінила промислову та аграр-
ну економіку. У 1970-х роках почала формуватися концепція національної ін-
формаційної політики для захисту даних та інформації, що використовувалися 
для формування державної політики. Першими у цій сфері виявилися США, 
Австралія та кілька європейських країн, які визнали важливість стандартизо-
ваних підходів до управління інформацією. Тоді ж для розв’язання проблем, 
пов’язаних зі збереженням даних, з’явилися додаткові гарантії інформаційної 
політики. Так, у США Закон про конфіденційність 1974 р. надав громадянам 
право на перевірку та редагування персональної інформації у федеральних ба-
зах. На сьогодні важливість реалізації виваженої і далекоглядної інформаційної 
політики ніким не ставиться під сумнів. 

Насамперед зазначимо, що величезна кількість підходів до розуміння ін-
формації породжує відсутність єдиного підходу до визначення інформаційної 
політики. Проаналізувавши відповідні публікації, Р. Баргер зробив висновок, 
що «інформаційна політика може використовуватися лише як узагальнений 
термін для позначення державної політики, що стосується такого неоднознач-
ного поняття, як «інформація»1. У свою чергу К. Нільсен2 і М. Броун3 зазначали, 
що більшість досліджень інформаційної політики виходить зі сфери вивчення 
інформації і тому варто застосовувати міждисциплінарний підхід до вивчення 
цього феномену. Однак у 2011 р. С. Бремен відзначила, що більшість дисциплін 
уже доволі широко розглядають проблеми інформаційної політики. На її дум-
ку, інформаційна політика складається із законів, нормативно-правових актів, 
доктринальних позицій та інших рішень і практики, що мають значний вплив 
на суспільство, включаючи створення інформації, її обробку, потоки, доступ та 
використання4. 

С. Бремен виділяє три складові інформаційної політики сучасної держави: 
уряд (формальні інституції закону); управління (прийняття рішень зі структур-
ними наслідками – публічних або приватних, формальних чи неформальних); 
управлінська ментальність (культурні моделі й практики, які створюють умо-
ви, що уможливлюють конкретні форми управління й урядування).

Деякі дослідники інформаційної політики схильні класифікувати питан-
ня, що лежать в основі цієї політики згідно з певними критеріями. Наприклад, 
Д. Лембертон виділив чотири групи питань, що стосуються інформаційної по-
літики: наукова та технічна інформація, інформація суспільних наук, сервісна 
інформація і потреби щодо інформаційних технологій5. 

Р. Чертленд6 і С. Мілевські7, у свою чергу, розподіляють питання інформа-
ційної політики на дев’ять груп, зокрема: 1) державна інформація, 2) техноло-
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гічна інформація, 3) телекомунікація та мовлення, 4) міжнародна інформація, 
5) відкрита інформація, 6) конфіденційність і секретність, 7) законодавство, 
8) інтелектуальна власність та 9) бібліотечна та архівна політика, державне 
інформування. Така класифікація є не зовсім точною, оскільки деякі подібні 
аспекти віднесені до різних категорій. 

Для Я. Роулендса така класифікація має базуватися на цілях розвитку ін-
формаційного суспільства8. М. Хілл9 використовує подібний підхід, виходячи 
з аналізу бібліографічних даних, тоді як Дж. Сіллінс використовує ідеологічну 
та інституційну парадигми10. Згідно з А. Пріфтісом і Ч. Оппенгаймом інформа-
ційна політика перебуває під значним впливом інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ)11. Для К. Нілсена інформаційна політика в епоху ІКТ включає 
такі чинники, як комунікація (включаючи телекомунікацію, мовлення та інфор-
маційні магістралі), авторське право, свободу слова та інформації, державну 
інформацію, промислову інформацію, літературу, конфіденційність, наукову та 
технічну інформацію12. Однак такий підхід був спростований Дж. Кергбо, який 
розглядає інформаційну політику як сферу, що перебуває у віданні бібліотеч-
них агентів, оскільки саме бібліотеки є ключовим гравцем в інформаційному 
полі13. Бібліотеки змушені проводити інформаційну політику з метою відбору, 
організації та поширення інформації, оминаючи увагою проблеми, що стосу-
ються ефективності інформаційної політики. Інформаційна політика також 
пов’язана з законами, які регулюють телекомунікаційну сферу, авторські права, 
інтелектуальну власність та інформаційні технології для використання в дослі-
дженнях та промисловості. 

Очевидно, що інформаційну політику слід розглядати як ціле без особли-
вого акцентування уваги на окремих аспектах, оскільки лише в такому випад-
ку можна отримати повний список питань, що лежать в основі інформаційної 
політики, насамперед національної. Підсумовуючи дослідження у цій сфері, 
можна виділити шість аспектів, що лежать в основі інформаційної політики: 
1) технічна та наукова інформація; 2) бібліотеки; 3) інформаційно-комунікацій-
ні технології; 4) соціальні проблеми; 5) державна інформація; 6) економіка14. 

Низка дослідників, які виступали за наукову та технічну основу для роз-
робки інформаційної політики, не уточнюють, які саме характеристики дають 
підстави вважати інформацію технічною чи науковою, вивчаючи такі аспекти, 
як інформаційно-комунікаційна інфраструктура, електронні ресурси, покра-
щення послуг, комунікація зі споживачами, ефективне використання ресурсів, 
електронні бібліотеки. Попри те, що питання наукової та технічної інформації 
почали розроблятися ще у 1950-х роках15, вони досі залишаються актуальними. 

Дослідники, які акцентують увагу на важливості бібліотек у визначенні ін-
формаційної політики, займаються вивченням таких питань, як доступ до книг, 
поширення змісту, інформаційні мережі, використання і поширення даних, 
цифрові архіви, підготовка фахівців з використання інформації, публічний до-
ступ тощо. Бібліотеки є важливою складовою інформаційної політики, яка роз-
глядалася ще в 1974 р. Д. Лембертоном і залишається важливими питаннями, 
що визначає розвиток інформаційної політики16. У свою чергу Е. Орна вважає, 
що національна інформаційна політика має централізовано координуватися та 
управлятися через дорадчий комітет, до складу якого входять представники 
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приватного сектору, місцевого самоврядування, науковці та фахівці з питань 
бібліотек та інформатики17. 

Інформаційна політика часто є синонімом для ІКТ разом з такими поняття-
ми, як «комунікаційна та інформаційна політика» та «політика інформаційного 
суспільства». Відповідно, лише деякі вчені визначають інформаційну політику 
як план діяльності уряду щодо інформації та технології на національному рів-
ні, особливо щодо збору, зберігання, аналізу, узгодження та поширення інфор-
мації. На думку С. Сью, інформаційна політика включає значний масив ІКТ із 
провідною роллю мережі Інтернет18. К. Ейзенбейс стверджує, що ІКТ як скла-
дова інформаційної політики вперше опинилася у центрі уваги в 1980-х роках. 
Інформаційна політика розглядалася як каталізатор інформаційних технологій 
завдяки їх використанню для поширення інформації серед громадян19. Однак 
ще в 1974 р. Д. Лембертон наголошував на важливості підготовки інфраструк-
тури ІКТ чи інформаційних магістралей. 

Питання розвитку комп’ютерних технологій стосується таких предметів, 
як кіберзлочинність, державні інформаційні системи та традиційний інформа-
ційний захист, що обговорюється вченими ще з 1980-х років у міру розвитку 
комп’ютерних технологій20. ІКТ сформували нове бачення інформаційної по-
літики, поєднавши інформаційні технології та комунікацію, користувачів і ви-
робників інформації, які спілкуються без часових і територіальних обмежень. 
Така тенденція прямо та опосередковано стала основою інформаційної демо-
кратії і дала змогу сформувати продуктивну спільноту та постіндустріальну 
організацію, також відому як інформаційне суспільство21. 

Дослідники соціальних аспектів фокусуються на таких питаннях, як колек-
тивні права, захист даних, доступ; свобода слова чи комунікаційні права; права 
людини та рівень грамотності; інформаційні фільтри; інформаційна чи цифро-
ва грамотність; інформаційна безпека; інформаційне суспільство; традиційний 
інформаційний захист, включаючи фольклор, традиції та культуру; інтелек-
туальна свобода; глобальне село; конфіденційність; якість життя; соціальний 
контракт; оподаткування працівників та закони. І. Веслі-Танасковіч22 та Е. Ба-
арк23 припускали, що національна інформаційна політика має розглядатися у 
широкому контексті, що виходить за рамки соціально-культурної та економіч-
ної реальності. Проблеми, пов’язані з інформаційною політикою, не можуть 
бути вирішені, якщо у центрі уваги перебуває лише одна чи то соціальна, чи то 
технологічна проблема, оскільки інформаційна політика є соціально-техноло-
гічною за своєю природою і передбачає динамічні відносини між людиною та 
технологією. 

Окрім концепції інформаційного суспільства, до соціальної сфери можна 
віднести такі чинники, як: рівень освіти, доступ громадян до інформації та 
спроможність ділитися нею, пожиттєва освіта. Здатність користуватися ІКТ є 
стимулом до оволодіння цифровою грамотністю, що є основою інформаційно-
го суспільства. У свою чергу інформаційне суспільство вимагає законів і нор-
мативно-правових актів для захисту прав інтелектуальної власності, індивіду-
альних даних та право доступу до офіційної та іншої інформації. 

Безпосередній зв’язок між державою та інформаційною політикою є оче-
видними, оскільки інформація є джерелом, що використовується для форму-
лювання та реалізації державою інформаційної політики. Публічний доступ до 
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державної інформації як основоположного питання розвитку інформаційної 
політики обговорювався вченими ще в 1960-х роках. Також до цієї категорії 
належать й інші питання, що стосуються конфлікту між збором державою ін-
формації про громадян, захистом приватних даних та потребами національної 
безпеки. 

Дослідження, що розкривають роль економіки в інформаційній політиці, 
звертають увагу на: застосування і зміст; законодавство про комерційну таєм-
ницю; авторське право; інформацію про клієнтів; електронну комерцію; еко-
номічну інформацію; електронні фінанси; патентне право; піратство тощо. Ін-
формаційна політика необхідна для підтримки інформаційної промисловості24. 
Оскільки економічний розвиток відбувається в трьох секторах: третинному 
(торгівля, транспорт і комунікація, фінансові послуги), вторинному (будів-
ництво, електроенергія, газ, водопостачання) та первинному (сільське госпо-
дарство та видобувна промисловість), то національна інформаційна політика 
визначає пріоритети у процесі розподілу ресурсів між різними групами та сек-
торами25. 

Отже, на відміну від українських дослідників, які схильні розглядати ін-
формаційну політику у дещо звуженому аспекті, пов’язаному з інформацій-
но-комунікаційними технологіями, засобами масової інформації та соціальни-
ми медіа, у зарубіжних дослідженнях наводиться й більш деталізований підхід, 
що включає також  технічну та наукову інформацію та культурний аспект (бі-
бліотеки та архіви). 
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Stoyko O. M. Foreign approaches to the classification of information policy
The concept of information policy, which began to acquire forms of national informa-

tion policy in the 1970s, is considered. The foreign approaches to its classification are an-
alyzed, including such aspects as: technical and scientific information; library; information 
and communication technology (ICT); social issues; government information and economy. 

The first group includes such aspects as: ICT infrastructure, electronic resource acqui-
sition, improvement in services, communication with usage and feedback, effective usage of 
resources, electronic library and shared information. The second aspect includes issues such 
as: book access, collection policy, content distribution, information network system; data us-
age and distribution; digital archive; expert in information and occupation; library repository, 
public access etc. The ‘social’ researches focused on issues such as: collection rights; data 
protection, access; freedom of speech; information literacy or digital literacy; information 
security; information society, global village; privacy; quality of life; social contract.

Key words: information policy, information and communication technologies, informa-
tion society, access to information.
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ПРАВА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН НА ОСВІТУ РІДНОЮ МОВОЮ 
В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ

Стаття присвячена нагальній етнополітичній проблемі – освіті мовами національ-
них меншин в Україні. Одномовна освіта мовами національних меншин тривалий час 
була підґрунтям для підживлення дезінтеграційних тенденцій в Україні. Оскільки ре-
акція на обмеження цього права у Законі України «Про освіту» виявилася жорсткою, 
автор досліджує позицію сусідніх держав та міжнародних інституцій з мовного пи-
тання, аналізує останні законодавчі ініціативи та міжнародний досвід. І доходить 
висновку, що розширення мовних прав національних меншин саме по собі є позитивним 
явищем, однак у сучасних етнополітичних умовах на тлі незнання державної мови це 
сприяє ізоляції національних меншин, їх орієнтації виключно на етнічні батьківщини, 
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поширенню сепаратистських настроїв, що в підсумку може загрожувати національній 
безпеці та територіальній цілісності України.

Ключові слова: дезінтеграція, національні меншини, освіта, мовна політика.

Явир В. А. Права национальных меньшинств на образование на родном языке 
в Украине: анализ законодательных инициатив

Статья посвящена актуальной этнополитической проблеме – образованию на язы-
ках национальных меньшинств в Украине. Одноязычное образование на языках нацио-
нальных меньшинств долгое время было основой для подпитывания дезинтеграционных 
тенденций в Украине. Поскольку реакция на ограничение этого права в Законе Украины 
«Об образовании» оказалась жесткой, автор исследует позицию соседних государств 
и международных организаций по языковому вопросу, анализирует последние законо-
дательные инициативы и международный опыт. И приходит к выводу, что расшире-
ние языковых прав национальных меньшинств само по себе является положительным 
явлением, однако в современных этнополитических условиях на фоне незнания госу-
дарственного языка это способствует изоляции национальных меньшинств, их ориен-
тации исключительно на этнические отечества, распространению сепаратистских 
настроений, что в конечном итоге может угрожать национальной безопасности и 
территориальной целостности Украины.

Ключевые слова: дезинтеграция, национальные меньшинства, образование, языко-
вая политика.

Yavir V. А. National minorities native tongue education rights in Ukraine: the analysis 
of draft laws

The article is devoted to the urgent ethnopolitical problem – education in the languag-
es   of national minorities in Ukraine. One language education in the languages   of national 
minorities has long been the basis for nourishing disintegration trends in Ukraine. Since the 
response to the restriction of this right in the Law of Ukraine “On Education” has been tough, 
the author studies the position of the neighboring states and international institutions on the 
linguistic issue, analyzes recent legislative initiatives and international experience. And she 
comes to the conclusion that the expansion of linguistic rights of national minorities itself is 
a positive phenomenon, but under modern ethnopolitical circumstances on the background of 
ignorance of the state language, it promotes the isolation of national minorities, their orienta-
tion exclusively on ethnic homelands, the spread of separatist sentiments that may eventually 
threaten the national security and territorial integrity of Ukraine.

Key words: disintegration, national minorities, education, language policy.

У контексті освітньої реформи в Україні 5 вересня 2017 р. Верховна Рада 
України ухвалила Закон України «Про освіту», ст. 7 якого визначає мовою ос-
вітнього процесу в закладах освіти України державну мову. Зокрема, держава 
гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти 
на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-тех-
нічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядиплом-
ної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти. Що 
ж стосується осіб, які належать до національних меншин України, то їм га-
рантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття до-
шкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної 
національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно 
до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної націо-
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нальної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (гру-
пи) з навчанням українською мовою1. 

Це право не поширюється на загальну середню, професійну (професій-
но-технічну), фахову передвищу та вищу освіту. Але при цьому відповідно до 
ст. 7 Закону України «Про освіту» особам, які належать до корінних народів, 
національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відпо-
відних корінного народу чи національної меншини в комунальних закладах 
загальної середньої освіти або через національні культурні товариства. Тобто 
жодного порушення або утисків прав представників національних меншин За-
кон України «Про освіту» не містить, оскільки не перешкоджає вивченню мов 
національних меншин у середній школі.

Відмова від одномовної середньої освіти (лише мовами національних мен-
шин) була продиктована тим, що представники національних меншин у місцях 
компактного проживання демонструють дуже низький рівень володіння дер-
жавною мовою. Так, за даними Міністерства освіти України, у 2016 р. понад 
36 % випускників Закарпаття, зокрема 75 % випускників Берегівського райо-
ну, склали ЗНО з української мови з результатом від 1 до 3 балів за 12-баль-
ною шкалою. 60 % школярів, що належать до угорської та румунської меншин 
(складали ЗНО з математики та історії України однією з цих мов), взагалі не 
подолали мінімальний поріг тестування з української2. У Закарпатській області 
середню освіту лише угорською мовою надають понад 10 % шкіл, і їх частка 
щороку зростає. 

Румунські та угорські організації національних меншин заявили, що ст. 7 
Закону України «Про освіту» містить норми, які суперечать статтям 10, 22, 23, 
53 Конституції України та відкривають шлях до мовної асиміляції національ-
них меншин. Їх підтримали етнічні батьківщини. Тож реакція сусідніх держав, 
які мають численні та потужні національні меншини в Україні, була ще го-
стрішою. Це Угорщина, Румунія, Молдова, Польща, Росія, а також Болгарія і 
Греція. Уряд Угорщини, вимагаючи непідписання Президентом України Закону 
«Про освіту», навіть вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського 
Союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною. Угорщина та Румунія об’єд-
нали зусилля з метою домогтися змін в українському освітньому законодавстві. 
Обидві держави неодноразово зверталися до України з проханням не приймати 
новий освітній закон, який, на їхню думку, серйозно порушує права румунської 
і угорської національних меншин. Угорщина, зокрема, пообіцяла ініціювати 
перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Україна стоїть на чітких позиціях, які повністю відповідають європейським 
стандартам: Закон України «Про освіту» не обмежує права національних мен-
шин, а навпаки, створює для них додаткові можливості, а саме – інтеграції в 
українське суспільство, яку забезпечує вільне володіння державною мовою. 
Міністр закордонних справ України П. Клімкін, спростовуючи закиди румун-
ської та угорської сторін, заявив, що позиція України полягає не в тому, щоб 
обмежити навчання мовами національних меншин, а в оволодінні представ-
никами національних меншин державною мовою в процесі здобуття середньої 
освіти. «Інакше громадяни України, які розмовляють здебільшого угорською 
або румунською, не зможуть вступити до університету, не зможуть служити в 
армії або зайняти державну посаду... І це також питання національної безпеки. 
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Ідея цього закону – не обмежити когось, а розширити можливості для всіх, 
залучити всіх до суспільного життя»3, – наголосив міністр. 

12 жовтня 2017 р. питання освіти мовою національних меншин було розгля-
нуто на засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи, під час якого ухвале-
но Резолюцію № 2189 (2017) «Новий український Закон про освіту: основна 
перешкода для викладання рідних мов національних меншин». Цим докумен-
том ПАРЄ висловила занепокоєння щодо статей, які стосуються освіти мовами 
національних меншин у Законі про освіту, наголосивши, що нове освітнє зако-
нодавство України не відповідає належному балансу між державною мовою та 
мовами національних меншин. У Резолюції зазначається, що «новий освітній 
закон призводить до значного скорочення мовних прав національних меншин 
у сфері освіти, раніше гарантованих законодавством України. Ці національні 
меншини, які раніше мали право на одномовні школи і повноцінні навчальні 
програми рідною мовою, тепер опиняються в ситуації, в якій освіту їх рідною 
мовою може бути забезпечено (поряд з освітою українською мовою) тільки до 
закінчення початкової освіти»4. 

Україна відправила Закон України «Про освіту» на експертизу у Венеціан-
ську комісію – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, 
котрий надає висновки щодо відповідності проектів законодавчих актів євро-
пейським стандартам та цінностям. У своєму висновку від 8 грудня 2017 р. 
Венеціанська комісія загалом підтримала ст.  7 Закону України «Про освіту», 
відхиливши претензії сусідніх держав. Зокрема, Венеціанська комісія підкрес-
лила, що сприяння посиленню державної мови та її обов’язковість для всіх 
громадян є законною і навіть похвальною метою держави. Те ж стосується дер-
жавних заходів для вивчення мови всіма громадянами, які є шляхом до подо-
лання існуючих нерівностей та сприяють ефективнішій інтеграції в суспільстві 
осіб, що належать до національних меншин5.

Оперативно реагуючи на реакцію сусідніх держав, народні депутати зареє-
стрували кілька законопроектів, зокрема: «Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про освіту» щодо виконання резолюції ПАРЄ стосовно забезпечення прав 
корінних народів, національних меншин України на навчання рідною мовою» 
№ 7259 від 07.11.2017; «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» 
щодо забезпечення захисту мовних прав національних меншин» № 7146 від 
28.09.2017. Ініціатори останнього законопроекту, посилаючись на Європей-
ську хартію регіональних мов або мов меншин, начебто порушення Законом 
«Про освіту» Конституції України, Резолюцію ПАРЄ № 2189 (2017), жорстку 
позицію Угорщини та Румунії, пропонують забезпечити захист мовних прав 
національних меншин шляхом незастосування окремих положень ст. 7, що сто-
суються навчання в закладах освіти в межах тих територій, на яких поширена 
регіональна мова або мова меншини та за рішенням відповідної місцевої ради 
застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов 
меншин.

Ініціатори законопроекту виходять з того, що тільки вільний розвиток і рів-
ноправність усіх національних мов, висока мовна культура є основою духовно-
го взаєморозуміння, культурного взаємозбагачення і консолідації суспільства, 
тому вважають, що внесення запропонованих змін дасть змогу забезпечити 
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захист мовних прав національних меншин, зняти напруженість у суспільстві, 
спричинену прийняттям закону.

У п. 1 ст. 7 законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про осві-
ту» щодо забезпечення захисту мовних прав національних меншин» № 7146 
від 28.09.2017 пропонується визначити мовою освітнього процесу в закладах 
освіти державну мову, а також регіональну мову або мову меншин, якщо закла-
ди освіти розташовані на територіях, на яких поширена регіональна мова або 
мова меншин та за рішенням відповідної місцевої ради застосовуються заходи, 
спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин6. 

Також відповідно до п. 1 ст. 7 держава має гарантувати кожному громадяни-
нові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, 
загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої 
та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти регіональною мовою 
або мовою меншин у державних і комунальних закладах освіти, якщо закла-
ди освіти розташовані на територіях, на яких поширена регіональна мова або 
мова меншин та за рішенням відповідної місцевої ради застосовуються заходи, 
спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин.

Слід відзначити дуже важливий аспект, який взагалі не згадується в об-
ґрунтуванні проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про освіту» щодо забезпечення захисту мовних прав національних меншин» 
№ 7146 від 28.09.2017. У проекті нормативно-правового акта не просто пропо-
нується залишити (відновити) обсяг мовних прав національних меншин Укра-
їни у сфері освіти в попередньому обсязі – на рівні середньої освіти, як ствер-
джують його ініціатори. Проектом закону пропонується зобов’язати державу 
Україна гарантувати кожному громадянинові України право на здобуття освіти 
на всіх рівнях, включаючи професійну (професійно-технічну), фахову перед-
вищу та вищу мовами національних меншин. Тобто законопроект передбачає 
суттєве розширення мовних прав національних меншин у сфері освіти.

При цьому, як саме Україна має матеріально-технічно забезпечувати це пра-
во всіма регіональними мовами – їх тринадцять (російська, білоруська, бол-
гарська, вірменська, гагаузька, ідиш, кримськотатарська, молдовська, німецька, 
новогрецька, польська, ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, 
караїмська, кримчацька), а також мовами інших національних меншин – іні-
ціатори законопроекту не поточнюють. Щоправда, автори пропонують усу-
нути прогалину в знанні державної мови серед представників національних 
меншин – заклади освіти, де освіта надається регіональною мовою або мовою 
меншин, повинні будуть забезпечувати обов’язкове вивчення державної мови 
в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з 
використанням державної мови.

Ставши на шлях євроінтеграції, Україна взяла на себе зобов’язання, у тому 
числі у сфері захисту прав національних меншин. Однак жоден міжнародний 
документ (за винятком Хартії регіональних мов або мов меншин), ратифікова-
ний Україною, насправді, не зобов’язує державу гарантувати середню, а тим 
більше вищу освіту мовами національних меншин. Угода про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом серед політичних цілей містить лише за-
гальні – зміцнення поваги до прав людини та основоположних свобод, у тому 
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числі прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, 
які належать до меншин, і поваги до різноманітності7.

Хартія регіональних мов або мов меншин в Україні була прийнята у пере-
кладі, який суттєво викривлює і спотворює її оригінальний зміст. Закон про 
її ратифікацію 2003 р. неодноразово з огляду на це намагалися скасувати, од-
нак саме на його основі за режиму В. Януковича було прийнято Закон України 
«Про засади державної мовної політики», який продовжив практику викрив-
леного правозастосування Хартії. Однак навіть Хартія регіональних мов або 
мов меншин зобов’язує держави-підписанти передбачити можливість надання 
всіх рівнів освіти (ст. 8) саме регіональними або міноритарними мовами, а не 
мовами найбільших національних меншин, які в Україні на неї посилаються8. 

Щонайважливіше, забезпечення мовних прав української національної 
меншини в країнах, які найактивніше вимагають скасування ст. 7 Закону Укра-
їни «Про освіту», – Румунії та Угорщині далеке від того обсягу прав, які ці 
країни вимагають від України. ПАРЄ це відзначила в Резолюції № 2189 (2017): 
«Асамблея обізнана, що україномовні меншини в сусідніх країнах не мають 
права на одномовну освіту своїми рідними мовами і не дістають переваг від 
домовленостей, спрямованих на заохочення двомовної освіти». Тому ПАРЄ ре-
комендувала владі сусідніх країн, які законно закликають до захисту своїх мен-
шин, продемонструвати готовність запропонувати українським громадам, які 
проживають у відповідних країнах, угоди, аналогічні тим, на яких вони напо-
лягають для своїх власних меншин. Представники Угорщини та Румунії під час 
обговорення наполягали на скасуванні цього пункту в тексті резолюції ПАРЄ, 
адже законодавство цих країн передбачає право на одномовну освіту. Інша річ, 
що українська національна меншина не претендує на його реалізацію. 

Проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
освіту» щодо виконання резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи сто-
совно забезпечення прав корінних народів, національних меншин України на 
навчання рідною мовою» № 7259 від 07.11.2017 пропонується внести зміни до 
Закону України «Про освіту», які полягають у розширенні прав національних 
меншин на освіту рідною мовою. Зокрема, авторами пропонується викласти 
абзац третій ст. 7 у такій редакції: «Особам, які належать до національних мен-
шин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти 
для здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, поряд із державною мо-
вою, мовою відповідної національної меншини»9. Тоді як ст. 7 Закону України 
«Про освіту» гарантує право на навчання в комунальних закладах освіти для 
здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою 
відповідної національної меншини. Автори законопроекту пропонують зо-
бов’язати державу гарантувати національним меншинам також право на здо-
буття середньої освіти мовами національних меншин. Однак не згадують про 
те, які дезінтеграційні загрози і ризики для національної безпеки та територі-
альної цілісності несе таке право національних меншин у місцях їх компактно-
го проживання в сучасних умовах гібридної війни та сепаратизації окремих 
територій України за етнічною ознакою. 

Крім того, ініціатори законопроекту не уточнюють, яким чином Україна 
буде матеріально-технічно забезпечувати це право всіма мовами національних 
меншин. Річ у тому, що в Україні немає реєстру національних меншин, жодним 
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нормативним актом не запроваджено їх офіційного переліку, а Закон України 
«Про національні меншини в Україні» у ст. 3 дає дуже загальне визначення 
національної меншини: «до національних меншин належать групи громадян 
України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національ-
ного самоусвідомлення та спільності між собою»10. Тож, виходячи з цього ви-
значення, до національних меншин можна зарахувати всі 130 національностей, 
які були зафіксовані під час Всеукраїнського перепису 2001 р. З цього випли-
ває, що Україна зобов’язується гарантувати право на здобуття загальної се-
редньої освіти мовами представників усіх національностей, які проживають в 
Україні. Включаючи мігрантів, які набули громадянства і більшістю держав не 
визнаються національними меншинами, адже це теж групи громадян України, 
які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного са-
моусвідомлення та спільності між собою. Отже, є національними меншинами. 
Постає питання, яким чином Україна гарантуватиме право на здобуття серед-
ньої освіти, скажімо, мовою урду (Індія, Пакистан) або в’єтнамською? Це нере-
альне для такої поліетнічної держави, як Україна, зобов’язання, яке фактично 
пропонують покласти на неї автори законопроекту. 

Закон України «Про засади державної мовної політики» також не дає чіт-
кого визначення поняття «мови національних меншин». Згідно зі ст. 1 цього 
Закону «мови національних меншин – мова меншини, що об’єднана спільним 
етнічним походженням»11. Очевидно, що цю проблему можна вирішити шля-
хом запровадження реєстру національних меншин, уточнивши і обмеживши 
їх перелік за чіткими критеріями. І лише після цього врегульовувати питання 
надання середньої освіти мовами національних меншин. 

Таким чином, вищезгадані законопроекти щодо відновлення прав націо-
нальних меншин на освіту рідною мовою суперечать концепції освітньої ре-
форми в Україні (яка передбачає інтеграцію, консолідацію всіх громадян неза-
лежно від етнічного походження на основі знання державної мови), оскільки 
містять зобов’язання держави гарантувати кожному громадянинові України 
право на здобуття освіти на всіх рівнях, включаючи професійну (професій-
но-технічну), фахову передвищу та вищу мовами національних меншин, що 
підживлюватиме сепаратистські тенденції в середовищі національних меншин 
та генеруватиме загрози національній безпеці та територіальній цілісності 
України. 

Тож, пропонується відмовитися від змін, які зобов’язують державу гаранту-
вати право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття загальної 
середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної 
меншини. З огляду на те, що статус національної меншини в Україні досі не 
врегульовано, а також не запропоновано чітке законодавче визначення поняття 
«мова національної меншини», Україна не зможе гарантувати реалізацію цього 
права представникам усіх національностей (національних меншин), що про-
живають на її території.

Розширення мовних прав національних меншин саме по собі є позитивним 
явищем, однак у сучасних етнополітичних умовах на тлі незнання державної 
мови це сприяє ізоляції національних меншин, їх орієнтації виключно на ет-
нічні батьківщини, поширенню сепаратистських настроїв, що в підсумку може 
загрожувати національній безпеці та територіальній цілісності України.
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Yavir V. А. National minorities native tongue education rights in Ukraine: the analysis 
of draft laws

The article is devoted to the urgent ethnopolitical problem - native tongue education   of 
national minorities in Ukraine. One language education in the languages   of national minorities 
has long been the basis for nourishing disintegration trends in Ukraine. Since the response to 
the restriction of this right in the Law of Ukraine “On Education” has been tough, the author 
studies the position of the neighboring states and international institutions on the linguistic 
issue, analyzes recent legislative initiatives and international experience. 

In the context of the educational reform in Ukraine on September 5, 2017, the Verkhovna 
Rada of Ukraine adopted the Law of Ukraine “On Education”, Art. 7 of which defines the state 
language in the language of the educational process in educational institutions of Ukraine. In 
particular, the state guarantees every citizen of Ukraine the right to receive formal education 
at all levels (pre-school, general secondary, vocational (vocational), specialist pre-school and 
higher), as well as out-of-school and postgraduate education in the state language in state 
and municipal educational institutions. As far as persons belonging to national minorities 
of Ukraine are concerned, they are guaranteed the right to study in communal education 
establishments for pre-school and primary education, along with the state language, the 
language of the national minority.

The refusal to provide a monolingual secondary education (only in languages of national 
minorities) was dictated by the fact that representatives of national minorities in places of 
compact residence display very low level of proficiency in the state language.

Romanian and Hungarian minority organizations stated that Article 7 of the Law 
of Ukraine “On Education” contains rules that contradict Articles 10, 22, 23, 53 of the 
Constitution of Ukraine and open the way to linguistic assimilation of national minorities. They 
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were supported by ethnic homelands. So, the reaction of neighboring states with numerous and 
powerful minorities in Ukraine was even more acute. They are Hungary, Romania, Moldova, 
Poland, Russia, as well as Bulgaria and Greece.

Hungary and Romania have joined efforts to bring changes in Ukrainian educational 
legislation. Both states have repeatedly appealed to Ukraine not to adopt a new educational 
law, which in their opinion seriously violates the rights of Romanian and Hungarian national 
minorities. Hungary, in particular, promised to initiate a revision of the Association Agreement 
between Ukraine and the EU.

Rapidly reacting to the reaction of neighboring states, deputies registered several draft 
laws, in particular: “On amendments to the Law of Ukraine “On Education” regarding the 
implementation of the PACE resolution on the rights of indigenous peoples, national minorities 
of Ukraine to study in their native language” No. 7,259 dated 07.11.2017; “On Amendments 
to the Law of Ukraine “On Education” on ensuring the protection of the language rights of 
national minorities” No. 7146 dated 09/28/2017.

The above-mentioned draft laws on restoring the rights of national minorities to education 
in their native language contradict the concept of educational reform in Ukraine (which 
involves the integration, consolidation of all citizens, regardless of ethnic origin, on the basis 
of knowledge of the state language), since they include the state’s obligation to guarantee every 
citizen of Ukraine the right to education at all levels, which will foster separatist tendencies in 
the national minorities and generate threats to national security and territorial integrity and 
Ukraine.

The author comes to the conclusion that the expansion of linguistic rights of national 
minorities itself is a positive phenomenon, but under modern ethnopolitical circumstances on the 
background of ignorance of the state language, it promotes the isolation of national minorities, 
their orientation exclusively on ethnic homelands, the spread of separatist sentiments that may 
eventually threaten the national security and territorial integrity of Ukraine.

Key words: disintegration, national minorities, education, language policy.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ

Розглядаються актуальні проблеми, пов’язані з припиненням аналогового й перехо-
дом на цифрові стандарти телевізійного мовлення. Аналізуються причини та наслідки 
кодування супутникового телебачення. Досліджуються способи мінімізації впливу зов-
нішньої інформаційної агресії.

Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційна політика, телевізійне мовлен-
ня, державна політика, регулювання сфери інформаційних технологій.

Тарасюк В. Н. Информационное пространство в Украине: вызовы и угрозы
Рассматриваются актуальные проблемы, связанные с прекращением аналогового и 

переходом на цифровое телевизионное вещание. Анализируются причины и последствия 
кодирования спутникового телевидения. Исследуются способы минимизации влияния 
внешней информационной агрессии. 
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Ключевые слова: информационная безопасность, информационная политика, теле-
визионное вещание, государственная политика, регулирование сферы информационных 
технологий.

Tarasyuk V. Information space in Ukraine: challenges and threats
The article deals with actual problems in connection with the termination of analogue 

with the transition to digital television broadcasting. Analyzing the causes and consequences 
of coding of satellite television. Exploring the ways of minimizing the influence of external 
information aggression. 

Key words: information security, information policy, television broadcasting, state policy, 
regulation of the sphere of information technologies. 

Одним із найважливіших завдань сучасної держави є забезпечення безпеки 
інформаційного простору та його розвиток в інтересах суспільства. Розвинені 
держави розглядають розбудову власного інформаційного простору як основу 
соціально-економічного, політичного й культурного розвитку та здійснюють 
цілеспрямовану державну інформаційну політику з урахуванням стрімких змін 
і тенденцій розвитку в глобальному інформаційному просторі. Аналіз ситуації 
щодо реалізації державної інформаційної політики в Україні свідчить, що ін-
формаційна сфера загалом досі позбавлена цілісної системи регулювання. Така 
ситуація зумовлена як об’єктивними чинниками (випереджальними темпами 
розвитку інформаційних технологій і платформ поширення інформації – інтер-
нет-видань, мобільного та інтернет-телебачення і радіо тощо), так і суб’єктив-
ними (суспільною чутливістю щодо державного регулювання діяльності ЗМІ 
та комунікації). 

Унаслідок недостатньої урегульованості спостерігається низка негативних 
явищ, які стоять на заваді забезпечення інформаційних прав громадян, а поде-
куди створюють загрози національній безпеці України. Недостатньо врегульо-
ваними є специфічні особливості діяльності мобільного та інтернет-телебачен-
ня. Зокрема, законодавчо не врегульовано діяльність ОТТ-провайдерів (Over 
the Top-провайдерів), що призводить до неконтрольованого поширення муль-
тимедійного контенту та правових колізій чи судових позовів між учасниками 
ринку. Прикладом може бути ОТТ-сервіс Divan.tv.

Актуальною проблемою є діяльність нових типів ЗМК (інтернет-видань, 
конвергентних медіа тощо) поза правовим полем. Зокрема, визначення статусу 
та порядку реєстрації (ліцензування) потребують т. зв. конвергентні аудіовізу-
альні ЗМК, інтернет-видання (електронна преса).

Потребує законодавчого регулювання відповідальність за розміщення в 
мережі Інтернет інформації, що стосується захисту авторських прав, захисту 
честі та гідності. Діяльність ЗМІ останніх років актуалізує проблему професій-
ної компетентності та моральної відповідальності журналістів перед суспіль-
ством, зокрема в контексті забезпечення права та свобод громадян в отриманні 
достовірної і повної інформації.

Нині різні суб’єкти законодавчої ініціативи здійснюють спроби врегулю-
вання окремих напрямів розвитку національного інформаційного простору, 
проте ці проблеми вимагають загальносистемного вирішення1. Як приклад 
розглянемо ситуацію з припиненням аналогового мовлення. 17 червня 2015 р. 
завершився період, протягом якого Україна разом з іншими країнами Європи, 
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Азії та Африки мала перейти на цифровий стандарт ефірного телемовлення 
відповідно до міжнародних зобов’язань за Угодою «Женева–2006»2. 19 липня 
2017 р. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про внесення зміни до 
Плану використання радіочастотного ресурсу України», якою відтермінував 
вимкнення аналогового телевізійного мовлення на 30 березня 2018 р.3 Розро-
блений Держспецзв’язком проект урядової постанови вносить зміни до Плану 
використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України № 815 від 2006 р., а саме – продовжує кінцеву дату 
використання радіотехнології «аналогове телевізійне мовлення» з 30 червня 
2017 р. на 30 березня 2018 р. 

Аналогове телевізійне мовлення є одним з п’яти способів доставки теле-
візійного контенту глядачу. Крім аналогового мовлення, контент телевізійних 
каналів доставляється засобами цифрового мовлення (DVB-Т/Т2), яке забез-
печує в Україні ТОВ «Зеонбуд»; супутникового (DVB-S/2); кабельних мереж 
(DVB-C/C2) та через Інтернет (IPTV/OTT).

Таким чином, в Україні після 30 березня 2018 р. функціонуватиме лише 
чотири основних способи доставки телевізійного контенту: цифровий, кабель-
ний, супутниковий та через мережу Інтернет. 

Припинення аналогового мовлення обумовлено не тільки угодою «Жене-
ва–2006» і бажанням представників ТВ-ринку позбутися застарілих техноло-
гій, а й комерційними та політичними інтересами певних фінансово-промис-
лових груп. Спочатку розглянемо об’єктивні стимули. З усіх країн–учасниць 
Угоди «Женева–2006» (Люксембург, Нідерланди, Фінляндія, Андорра, Швеція, 
Швейцарія, США, ФРН, Данія, Норвегія, Іспанія, Словенія, Австрія, Японія, 
Канада, Бельгія, Франція, Чехія, Ірландія, Велика Британія, Болгарія, Італія, 
Південна Корея, Польща, Білорусь, Філіппіни, Бразилія, Україна, Російська 
Федерація, Китай, Мексика) лише Україна, РФ, Китай та Мексика досі не 
позбулися використання аналогового мовлення. Переважна більшість країн у 
зв’язку з побудовою повноцінних цифрових мереж вже припинила телемовлен-
ня в аналоговому стандарті. 

Необхідність припинення аналогового мовлення зумовлена нагальною по-
требою оптимізації розподілу радіочастот метрового й дециметрового діапазо-
нів. Перехід на більш сучасні цифрові технології дасть змогу генерувати сигнал 
значно вищої якості з ефективнішим використанням радіочастотного ресурсу 
держави. Крім цього, застаріла технологія аналогового ширококанального мов-
лення потребує на десятки кіловат більше електроенергії, ніж цифровий спосіб 
доставки телевізійного сигналу. Вивільнення аналогових (метрових й 1-го та 
2-го цифрових дивізіонів дециметрових) частот пов’язано з реалізацією планів 
впровадження мобільного зв’язку четвертого покоління – 4G/LTE (G скорочено 
від англ. – Generation) та розподілом радіочастот для військових, авіаційних та 
інших цілей. 

Водночас існують і певні недоліки. Мапа цифрового (DVB-Т/Т2) покриття 
території України значно поступається мережі аналогового мовлення4. Систе-
ма трансляції цифрового сигналу охоплює лише частину території країни. Як 
наслідок, після 30 березня 2018 р. телеглядачі (в основному мешканці населе-
них пунктів чисельністю до 50 тис. осіб) будуть позбавлені можливості при-
ймати не тільки аналоговий, а й цифровий наземний сигнал, прийом якого є 
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найбільш дешевим для споживачів порівняно із супутниковим, кабельним чи 
Інтернет-телебаченням.

Аналізуючи наслідки припинення аналогового мовлення, слід зауважити, 
що основний споживач аналогового прийому проживає в сільській місцевості 
та віддалених від обласних центрів населених пунктах. Чисельність телегляда-
чів, для яких аналоговий спосіб доставки ТВ-сигналу є основним (або єдиним), 
становить не менше 40 % загальної кількості населення України5. 

Відповідно до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення ан-
титерористичної операції та прикордонних районах України» № 6565 від 
08.06.2017 р. аналогове мовлення не буде припинятися на прикордонних тери-
торіях та в зоні проведення АТО. 

Для споживачів аналогове мовлення в Україні є безкоштовним і загальнодо-
ступним. Для отримання сигналу цього типу достатньо простого телеприймача 
(телевізора) й елементарної антени – на відміну від цифрового, супутникового, 
кабельного чи Інтернет-телебачення, які вимагають додаткових витрат на при-
дбання спеціального обладнання та щомісячної абонентської плати (абонплата 
поки що не стягується за користування цифровим наземним мовленням). 

Український телеглядач звик до безоплатного телебачення – аналогового 
(ще з часів СРСР) та/або супутникового із застосуванням технології т. зв. card-
sharing (піратський спосіб прийому кодованого сигналу). Останній дає змогу за 
3–5 у. о. на місяць дивитися понад 200 телевізійних каналів, включаючи понад 
50 платних. У південно-східній Україні досі значною популярністю користу-
ються передачі російського телебачення, яке пропонує програми на будь-який 
смак. Переважна більшість російського контенту виробляється російською мо-
вою (більш зрозумілою для українців, ніж, наприклад, польська, німецька чи 
англійська). Наприклад, крім НТВ, українці, що ностальгують за СРСР, полю-
бляють дивитися Перший канал, РТР, «Росія», «Звезда» тощо6. Усі ці російські 
ресурси є безкоштовними й загальнодоступними для прийому засобами супут-
никового телебачення.

До суб’єктивних причин позбавлення аналогового телебачення можна від-
нести комерційну зацікавленість певних учасників телевізійного ринку й полі-
тичні інтереси окремих партій. 

Після припинення аналогового мовлення телеглядачі будуть змушені стати 
клієнтами кабельних чи супутникових провайдерів. Або придбати DVB-Т/Т2 
приставку чи телевізор з відповідною функцією за умови перебування в зоні 
прийому цифрового мовлення. Доступ до широкосмугового Інтернету мають 
лише 4 % мешканців сіл та віддалених населених пунктів. Тож навряд чи Ін-
тернет-телебачення у найближчі роки зможе повноцінно замінити аналогове 
мовлення. 

Крім припинення аналогового телебачення, у 2018 р. на українців чекає ще 
одне нововведення. Найбільші комерційні гравці телевізійного ринку дійшли 
згоди про кодування супутникового сигналу одразу після припинення анало-
гового телебачення7. Це означає, що вітчизняне супутникове телебачення ста-
не платним, принаймні монетизувати власний контент планують найбільші 
загальнонаціональні медійні компанії України –Старлайт Медіа, Медіа Група 
Україна, Інтер Медіа Груп та 1+1 Медіа. 



РОЗДІЛ 8 • Проблеми правової політології  379
Припинивши аналогове мовлення, уряд позбавить українців доступу до 

безкоштовного телебачення, не створивши при цьому умов для швидкого й 
безболісного переходу на цифрове телевізійне мовлення. 

Яким чином відбудеться розподіл аналогової глядацької аудиторії? Згідно із 
соціологічними дослідженнями переважна більшість користувачів аналогового 
прийому перейдуть на цифрове наземне та супутникове телебачення, й незна-
чна частина розподілиться між кабельними та Інтернет-провайдерами. 

Беручи до уваги відсутність цифрового покриття на значній території ана-
логової карти України, частина глядацької аудиторії, за умов відсутності будь-
якої альтернативної можливості отримати доступ до українського телебачення, 
тривалий час буде змушена отримувати інформацію з доступних безкоштовних 
джерел, що може призвести до серйозних суспільно-політичних наслідків.

Слід зазначити, що телебачення є найпопулярнішим для українців джере-
лом новин (82 %). Новинні сайти читають 55 % українців, 52 % отримують 
новини із соціальних мереж, 28 % – з радіо й тільки 23 % – із друкованих ЗМІ8. 
Телевізійні новини переважають майже на 30 %. Популярність телебачення, 
хоча й поступово згасає (в 2015 р. телевізійним новинам перевагу віддали 85 % 
респондентів), але ще довго буде на першій сходинці рейтингу. 

Основна увага до телебачення як найбільш потужного, видовищного, лег-
кодоступного й доволі поширеного засобу масової інформації приділяється в 
країнах із тоталітарним політичним режимом. Бюджет Російської Федерації на 
фінансування лише телеканалу RT (Russia Today) у 2016 р. сягав 250 млн дола-
рів США, а у 2017 р. – понад 300 млн євро на рік9. 

Тоді як усі українські телеканали використовують сім супутників (але пере-
важно супутникові антени налаштовують на три популярних супутники – Astra, 
Amos і Hotbird)10, RT має у своєму розпорядженні 12 супутників, за допомогою 
яких російський контент доступний на усій території Європи – майже в кожно-
му готелі, кабельних мережах та пакетах супутникових операторів11. 

Уряд КНР щороку виділяє на розвиток телевізійної та кіноіндустрії понад 
10 млрд доларів США12.

У Китаї, Північній Кореї, Росії та інших тоталітарних країнах, телебачення 
є виключною прерогативою влади – усі медіа належать правлячій еліті. Кіль-
кість загальнодержавних телеканалів становить: у Росії – 28; у Китаї – 22; у 
Північній Кореї – 413. 

В Україні функціонує лише один загальнонаціональний державний телека-
нал – UA:Перший. Решта телеканалів загальнонаціонального рівня належать 
п’ятьом українським олігархам: Р. Ахметову – Медіа Група Україна, В. Пін-
чуку – Старлайт Медіа, Ігорю Коломойському – 1+1 Медіа, Дмитру Фірта-
шу – Інтер Медіа Груп та П. Порошенку – 5-й канал. Структура власності цих 
медіагруп розкрита на їх веб-сторінках. Таким чином, абсолютна більшість 
вітчизняних телеканалів зосереджена в руках т. зв. олігархату – фінансово-про-
мислових груп, що мають власних представників в українському парламенті, 
уряді, судовій та правоохоронній системах. Враховуючи, що медіа є інструмен-
том політики, можна припустити, що реальна політична влада зосереджена в 
руках цих п’яти осіб. Потенційно будь-яка із зазначених олігархічних груп з 
метою захисту власних політичних/економічних інтересів здатна самостійно 
або спільно з іншою, відкрито або приховано, впливати на формування гро-
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мадської думки, створювати в суспільстві певні настрої, цінності, пріоритети 
тощо. 

Отже, практично безальтернативне припинення аналогового мовлення й ко-
дування супутникового сигналу вітчизняних загальнонаціональних телевізій-
них каналів призведе до зростання популярності безкоштовних (некодованих) 
російських телевізійних ресурсів доступними засобами супутникового телеба-
чення. Основу цього прошарку глядацької аудиторії становитимуть мешканці 
територій, недосяжних для цифрового сигналу. 

1. Конах В. К. Аналітична доповідь «Національний інформаційний простір України: 
проблеми формування та державного регулювання». Національний інститут стратегіч-
них досліджень. 2014 р. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Konax_interne-
65b6e.pdf. 2. Регіональна угода, яка стосується планування цифрової наземної радіомов-
ної служби в Районі 1 (частинах Району 1, розташованих на захід від меридіану 170 
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Tarasyuk V. Information space in Ukraine: challenges and threats
The article deals with actual problems in connection with the termination of analogue 

with the transition to digital television broadcasting. Analyzing the causes and consequences 
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of coding of satellite television. Exploring the ways of minimizing the influence of external 
information aggression. 

Due to insufficient regulation in the national information space of Ukraine, there are a 
number of negative phenomena that hinder the development of market players and provide 
information rights and freedoms of citizens, and sometimes create threats to the national 
security of Ukraine.

The countries of Europe, protecting their own democratic values, centuries-old traditions 
and human rights gains, are forced to seek ways to restrict freedom of expression [the 
democracy] in order to protect democracy as such. In fact, information aggression, the 
consequences of which damage considerably exceeds the capabilities of conventional weapons, 
prompts a temporary restriction of democracy in order to preserve democratic values in the 
future. 

Draw attention to the need to determine the country’s information security as one of the 
key areas of the national security strategy. Given the reactive development of information 
technology, the growing impact of mass media, the use of social networks and other Internet 
resources as the most common means of conducting information warfare (information 
aggression), the monitoring of media / MMC activities, the electronic press and other 
information Internet resources must be intensified. and news agencies. In this context, the 
temporary restriction of democracy should be considered as a way of self-preservation of 
democratic traditions in the future. Democracy can be limited only to the period of elimination 
of the threats of its continued existence. At the same time, such measures can only be applied 
in countries with stable democratic institutions that can fulfill the function of safeguards for 
possible abuses of the ruling elite.

Key words: information security, information policy, television broadcasting, state policy, 
regulation of the sphere of information technologies. 
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У статті здійснено ретроспективний аналіз дослідження принципу народного 
суверенітету в зарубіжній і вітчизняній правовій науці до початку першої чверті ХХ 
століття, а також викладені основні ідеї його розвитку в працях науковців – наших 
сучасників. Простежуються основні наукові контексти виникнення і обґрунтування 
поняття «суверенітет». Особлива увага приділена аналізу розробки поняття в працях 
М. Палієнка та С. Дністрянського. 

Ключові слова: суверенітет, народовладдя, теорія, доктрина, види суверенітету, 
етапи становлення, зарубіжна і вітчизняна правова наука, правова держава, правові 
гарантії та забезпечення. 

Скрипнюк А. А. Понятие народного суверенитета в современной правовой нау-
ке: ретроспективный взгляд и перспективы исследования

В статье осуществлен ретроспективный анализ исследования принципа народного 
суверенитета в зарубежной и отечественной правовой науке до начала первой чет-
верти ХХ века, а также представлены основные идеи его развития в трудах ученых – 
наших современников. Прослеживаются основные научные контексты возникновения 
и обоснования понятия «суверенитет». Особое внимание уделено анализу разработки 
понятия в трудах М. Палиенко и С. Днистрянского.

Ключевые слова: суверенитет, народовластие, теория, доктрина, виды суверени-
тета, этапы становления, зарубежная и отечественная правовая наука, правовое го-
сударство, правовые гарантии и обеспечения. 

Skrypniuk O. O. Concept of People’s Sovereignty of Modern Legal Science: Retro-
spective Look and Prospects of Research

In article the retrospective analysis of research of the principle of people’s sovereignty in 
foreign and domestic legal science prior to the beginning of the first quarter of the XX century 
is carried out and also the main ideas of its development in works of erudite contemporaries 
are presented. The main scientific contexts of emergence and justification of the concept “sov-
ereignty” are traced. Special attention is paid to the analysis of development of a concept of 
M.Paliyenko and S.Dnistryansky’s works.

Key words: sovereignty, democracy, theory, doctrine, types of sovereignty, formation stag-
es, foreign and domestic legal science, constitutional state, legal safeguards and providing.
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Поняття «народний суверенітет» та питання реалізації народовладдя нео-

дноразово досліджувались як проблема в зарубіжній та вітчизняній правовій 
науці. Становлення класичного розуміння принципу народного суверенітету 
пов’язане із політико-правовими ідеями Й. Альтузія, Ж. Бодена, А. Гамільтона, 
Г. Гегеля, Е. Геллнера, Т. Гоббса, Г. Гроція, А. Дайсі, Л. Дюгі, Т. Джефферсона, 
Р. Ієринга, Г. Єллінека, А. Есмена, І. Канта, Г. Кельзена, Дж. Локка, К. Маркса, 
Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Й.-Г. Фіхте та інших учених. Ідеї народного 
суверенітету в історії правової думки аналізувалися такими сучасними вітчиз-
няними дослідниками, як А. М. Колодій, І. А. Куян, В. Д. Людвік, О. В. Скрип-
нюк, Ю. М. Тодика, О. В. Щербанюк, О. Н. Ярмиш та ін. Поряд з тим адекват-
не розуміння того, що саме являє собою народний суверенітет, у який спосіб 
ця ідея визрівала як фундаментальна ідея сучасного конституційного права, 
потребує розгляду цього поняття у певних науково-теоретичних контекстах. 
Зокрема, найчастіше воно згадувалось тоді, коли йшлося про демократичну і 
правову державу. 

У цьому контексті заслуговує на увагу здійснена О. Щербанюк система-
тизація історико-правових концепцій народного суверенітету. Зокрема, автор 
виділяє, по-перше, природничо-правові теорії суверенітету, в рамках яких на-
були відображення обґрунтування з позицій природничого права у вченнях 
Ж. Бодена, Т. Гоббса, Ж. Ж. Руссо та ін. За різноманітних підходів мислителі 
виходили з двох позицій: з факту існування суспільства; існування влади, яка 
забезпечує досягнення єдиних завдань суспільства. У зв’язку з вирішенням 
питання, кому належить суверенітет, теорія природного права розділилась на 
два напрями – школу, яка обстоювала «народний суверенітет», і школу, яка ви-
ступала за «суверенітет правителя», з опосередкованим напрямом «подвійного 
суверенітету». В контексті цих теорій суверенітету «народ» і «правитель» роз-
глядались як суперники. Вважалося, що кожна з цих сил, яка колись виборола 
своє політичне право, претендувала на статус незалежної особи і тим самим 
могла визнаватись носієм суверенітету. При цьому одні теорії (І. Алтузій та ін.) 
це право повністю віддавали народу, інші (Ж. Боден, Т. Гоббс) – правителю1. 

По-друге, окремо О. Щербанюк виділяє теорію абсолютного суверенітету 
Ж. Бодена. Природа верховенства, яка міститься в ідеї суверенітету, була розви-
нута Ж. Боденом на підставі глибокого аналізу досвіду державної діяльності та 
підкріплена прикладами. Зважаючи на цю обставину, слід визначити: Ж. Боден 
підкреслював, що суверенітет притаманний тому, хто творить закони, а тому 
народ має бути активно залучений до процесу законотворення. По-третє, док-
трину народного суверенітету у змістовному розумінні, яка отримала розвиток 
у дослідженнях Ф. Гегеля, Л. Дюгі, Г. Єллінека, Г. Кельзена2. 

У теоретико-правовому контексті, в якому конституювалось поняття «на-
родний суверенітет», на увагу заслуговує поняття «народної держави», яке 
було обґрунтоване Ж. Боденом. Цей мислитель привертає нашу увагу переду-
сім тим, що він поставив в основу своєї класифікації держав та форм прав-
ління саме таке поняття, як «суверенітет» або ж, іншими словами – чинник 
належності верховної влади в державі. Звісно, у Ж. Бодена принцип народного 
суверенітету не розглядається як необхідна умова конституювання і розвитку 
держави. 
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Більше того, носієм суверенітету Ж. Боден розглядав насамперед державу 
та її правителя. Але, тим не менш, він цілком чітко демонструє, що за пев-
них умов цей принцип може бути реалізованим і запровадженим на практиці. 
Так, описуючи «народну державу», він характеризує її як таку, де народ має 
реальну, а не фіктивну владу3. Однак, що означає «мати реальну, а не фіктивну 
владу»? Відповідь Ж. Бодена проста: це означає, що народ має безпосередній 
доступ до органів державного управління. Тобто, з одного боку, народ може 
делегувати своїх обранців до законодавчих органів, а з другого – народ може 
безпосередньо висловлювати свою волю, яка є імперативною для органів дер-
жавної влади. При цьому цікаво зазначити, що, попри свою критику «народної 
держави», Ж. Боден, тим не менш, не заперечував цілком ідею народного су-
веренітету. Його позиція полягала в тому, що він висловлював сумнів не щодо 
народного суверенітету як такого, а щодо здатності народу самостійно реалі-
зовувати цей суверенітет на постійній основі. Саме тому він і зробив висновок 
про доцільність делегування народного суверенітету одноосібному органу дер-
жавної влади (монарху).

Поряд з Ж. Боденом слід згадати й ім’я німецького юриста Й. Альтузія, 
який не лише одним з перших почав вживати поняття «народний суверенітет», 
а й обґрунтував суверенне право народу встановлювати та змінювати держав-
ний лад. Щоправда, теоретична спадщина цього правознавця досі залишається 
малодослідженою і маловідомою навіть у колах професійних правознавців.

Утім, говорячи про теоретичну розробку поняття «народний суверенітет» 
як такого, у шерезі імен – передусім голландський юрист і вчений Г. Гроцій. 
Справді, саме в його фундаментальній праці «Три книги про право війни та 
миру» ми зустрічаємо чітке виділення двох аспектів, у яких має розглядатись 
саме поняття «суверенітет». Ці два аспекти пов’язані з суб’єктом, а точніше – з 
суб’єктами, що виступають носієм суверенітету. З одного боку – це загальний 
суб’єкт, чи «subjectum commune». Таким загальним суб’єктом, як пише Г. Гро-
цій, може бути тільки народ. З іншого боку – це спеціальний суб’єкт (subjectum 
proprium), яким є держава. Тому, на думку Г. Гроція, ці два суб’єкти сувереніте-
ту жодним чином не протистоять один одному, а перебувають у певному зв’яз-
ку, суть якого полягає в тому, що суверенітет виходить від загального суб’єкта 
(народу) і передається спеціальному суб’єкту (державі). При цьому верховна 
влада хоча і концентрується в руках правителів (залежно від форми правління 
це може бути один правитель чи декілька), але як така вона завжди належить 
народові як цілому. Тобто сила правителя (уряду) полягає в тому, що він уосо-
блює собою сукупну владу народу. Більше того, саме з цієї причини, як цілком 
слушно вказує В. М. Скрипнюк, аналізуючи погляди Г. Гроція, суверенітет вер-
ховної влади не можна ані збільшити, ані зменшити4. 

Наступним важливим кроком у процесі розробки та теоретичного обґрун-
тування принципу народного суверенітету стали роботи Дж. Локка та Ш.-
Л. Монтеск’є.

Для першого зі згаданих мислителів проблема суверенітету пов’язується зі 
з’ясуванням джерел і причин утворення державної влади як такої. Не відтво-
рюючи концепції постання і розвитку держави Дж. Локка в цілому, зауважи-
мо лише на тому, що первинними носіями влади для нього виступають окремі 
індивіди, які, об’єднавшись у єдине ціле, добровільно утворюють політичну 
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спільноту. Щодо цього він пише: «Таким чином, все, що є початком будь-якої 
політичної спільноти і фактично її утворює, – це не більш як згода будь-якої 
кількості вільних людей, здатних утворити більшість, на об’єднання та вступ 
до такої спільноти. Саме це, і лише це, дало початок будь-якому законному 
правлінню в світі»5. На значущості процитованого положення для становлен-
ня локківських поглядів на народний суверенітет наголошує В. Вілсон, який 
пише, що в усій системі Дж. Локка одним з основних свідчень на користь на-
родного суверенітету є факт вільного (добровільного) характеру виникнення 
держави. Тобто люди, які її утворюють, приймають самостійне чи суверенне 
рішення6.

Зрозуміло, що ця політична спільнота чи держава має рівно стільки влади 
та повноважень, скільки їй було делеговано, адже, як каже Дж. Локк, «в основі 
утворення держави лежить згода народу»7. Саме тому, ставлячи питання щодо 
належності верховної влади, Дж. Локк вирішує його однозначно: верховна вла-
да завжди належить народові як основі політичної спільноти, тоді як держава 
може розпоряджатись лише тими делегованими їй повноваженнями, що було їй 
надано в результаті укладання суспільної угоди. Таким чином, при переході від 
природного до державного стану суверенітет нікуди не зникає, а залишається 
належним тій спільноті, на базі якої формується держава та уряд.

В аспекті розробки теорії народного суверенітету позиція Ш.-Л. Монтеск’є 
багато в чому є подібною до позиції Дж. Локка. Так, характеризуючи різні фор-
ми правління, він зазначає, що демократія стає можливою лише у разі визнання 
та гарантування народного суверенітету. Тобто в демократичній державі народ 
є і джерелом влади, і тим суб’єктом, який цю владу здійснює8. Щоправда, у кон-
цепції Ш.-Л. Монтеск’є ми знаходимо деякі нові надзвичайно цікаві акценти 
у тлумаченні сутності принципу народного суверенітету. Зокрема, він звертає 
увагу на те, що народний суверенітет має одну характерну властивість. Річ у 
тому, що верховенство влади народу не є безмежним, оскільки ця влада реалі-
зується у певному законодавчому річищі. Тобто як суверен народ одночасно 
виявляється і творцем законів, і тим об’єктом, на якого вони поширюються. 
Створюючи закони, народ їм же і підпорядковується9.

Однак, навіть незважаючи на значний внесок згаданих мислителів у розроб-
ку та наукове обґрунтування принципу народного суверенітету, засновником 
або ж «батьком» теорії народного суверенітету справедливо вважається фран-
цузький мислитель Ж.-Ж. Руссо, який у роботі «Про суспільний договір» не 
тільки чітко сформулював поняття «народний суверенітет» та «народовладдя», 
а й показав їх як необхідні етапи суспільного і державного розвитку. Фактично 
серцевину теорії народного суверенітету Ж.-Ж. Руссо викладає в другій книзі 
свого трактату. Продовжуючи розвинену ним на самому початку аргументацію 
щодо суспільного договору як умови та одночасно основи постання держави 
і державної влади, Ж.-Ж. Руссо ставить одне надзвичайно важливе запитан-
ня: а що, суто, відбувається в момент укладання цієї угоди? Нагадаємо, що, на 
думку відомого англійського мислителя Т. Гоббса, в момент укладання угоди 
відбувається безповоротна і остаточна передача суверенітету, який переходить 
від окремих громадян та народу в цілому до монарха, або ж групи правителів. 
Більше того, як вважав Т. Гоббс, суверенітет ніколи не може бути повернуто 
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народові, навіть якщо правитель не вважатиме за потрібне дотримуватись пер-
винної угоди. 

На відміну від цієї гоббсівської моделі, Ж.-Ж. Руссо практично одразу ж не 
лише визнає правомірність відчуження суверенітету від правителя, а й вказує, 
що насправді, народ ніколи не позбавляється, ані повністю, ані частково належ-
ного йому з самого початку суверенітету. Навіть якщо верховна влада в державі 
в особі монарха або аристократичної групи осіб і претендує на верховенство, 
то така претензія є лише фікцією, оскільки, як наголошує Ж.-Ж. Руссо, суве-
ренітет ніколи не відчужується: «Я стверджуватиму, що суверенітет, який є ні-
чим іншим як реалізацією загальної волі, не може ніколи відчужуватись і що 
суверен, який є лише колективною істотою, може бути представленим тільки 
самим собою. Передаватись може влада, але жодним чином не воля»10. Тому, 
як вважає Ж.-Ж. Руссо, народний суверенітет є основою існування і функці-
онування будь-якого політичного організму (в тому числі держави). Якщо ж 
народ, навіть якщо таке припустити, захоче відмовитись від свого суверенітету, 
то навіть тоді він не зможе цього зробити, оскільки за таких умов він просто 
вже не буде народом11. 

Наступною важливою складовою вчення Ж.-Ж. Руссо про народний суве-
ренітет є доведення того, що як такий цей суверенітет не лише не може від-
чужуватись від народу, а й за самою своєю природою він є неподільним. Це 
положення в теорії Ж.-Ж. Руссо є вельми важливим з огляду на те, що на його 
основі він розбудовуватиме власну модель найкращої форми правління. Непо-
дільність народного суверенітету означає, що подібно до цілісності свого но-
сія, інституція, яка реалізовуватиме владу, також має бути цілісною і неподіль-
ною. Тобто суверенітет народу реалізується лише єдиною державною владою, 
яка не «дробиться на частини» і не має будь-яких власних інтересів, крім тих, 
що доводяться до неї народом. 

Ж.-Ж. Руссо наголошував, що народний суверенітет повинен певним чи-
ном реалізовуватись на практиці. Для цього існують різноманітні форми участі 
народу у здійсненні державної влади. Їх основою є право кожного громадя-
нина вільно висловлювати свою думку і домагатись того, щоб прийняте ним 
рішення було підтримане іншими громадянами держави. Зрозуміло, що подіб-
на настанова сприяла формуванню моделі безпосередньої демократії, коли го-
ловний наголос робиться на безпосередньому висловленні народної волі, а не 
на функціонуванні будь-яких опосередковуючих ланок. Характеризуючи меха-
нізми забезпечення народного суверенітету, Ж.-Ж. Руссо формулює цілий ряд 
важливих положень, які сьогодні чітко асоціюються як із забезпеченням наро-
довладдя, так і з конституційно-правовими гарантіями народного суверенітету. 

Головною метою, яку повинна постійно реалізовувати держава, є забезпе-
чення доступу народу до такої центральної для будь-якої держави сфери, як 
законодавство. Причому Ж.-Ж. Руссо вважає, що чим більш активно та широко 
обговорюватимуться в суспільстві закони, тим стрімкіше зростатимуть шанси 
на отримання якомога більш ефективних законів.

Після Ж.-Ж. Руссо теорія народного суверенітету неодноразово ставала 
предметом досліджень цілого ряду видатних науковців. При цьому варто зазна-
чити, що з нею ми стикаємося як у працях тих мислителів, що стояли біля вито-
ків теорії правової держави (І. Кант, Й. Г. Фіхте, Р. фон Моль, К. Велькер та ін.), 
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так і тих дослідників, які у ХІХ столітті формували основи класичного держа-
вознавства та правознавства. Більше того, якщо звернутись до вітчизняної та 
російської традиції правознавства, то помітимо, що поняття «народний суве-
ренітет» набуло доволі ґрунтовної розробки та висвітлення. Як приклад можна 
згадати М. І. Палієнка та його роботи, присвячені проблемам правознавства 
(передусім це такі праці, як: «Суверенітет. Історичний розвиток ідеї сувере-
нітету та її правове значення» (1903), «Правова держава і конституціоналізм» 
(1906), «Вчення про сутність права і правову зв’язаність держави» (1908)). 
Характеризуючи державу як “суспільний союз суверенного примусового во-
лодарювання”, М. І. Палієнко чітко визначав, що як такий суверенітет не може 
належати державі від самого початку, оскільки держава постає як логічний 
етап суспільного розвитку12. У цьому сенсі первинна влада, а отже, й суверені-
тет, який передається державі і на який постійно спирається державна влада, 
може належати тільки суспільству. Саме на цій ідеї М. І. Палієнко розбудовує 
одну з основних підвалин власного розуміння феномену правової держави13. 
Виходячи з ідеї народного суверенітету та невідчужуваності прав громадян, 
М. І. Палієнко розбудовує власну аргументацію на користь тези про вихідну 
зв’язаність держави правом, оскільки лише суверенна влада народу, яка не є 
похідною від рішень державної влади, дає змогу контролювати державу та, у 
разі потреби, змушувати її дотримуватись правових установлень, які є рівною 
мірою обов’язковими як для самих громадян, так і для держави та її органів.

У своїй праці «Суверенітет» М. І. Палієнко обґрунтовує фундаментальну 
значущість теорії суверенітету для розвитку правової думки. Більше того, ана-
лізуючи розвиток цього поняття, він акцентує увагу на тому, що однією з го-
ловних проблем для правової науки було не стільки визнання чи не визнання 
суверенітету як такого, а саме встановлення того, що є джерелом суверенітету, 
яким чином співвідносяться державний і народний суверенітет. У цій супереч-
ці він цілком солідаризується з ідеєю невідчужуваності народного суверенітету 
та необхідності забезпечення державою найбільш широкого спектру інститутів 
і механізмів, які б дали змогу народові реалізовувати власну волю, брати участь 
у державному управлінні. Водночас, як зазначає М. І. Палієнко, визнання на-
родного суверенітету зумовлює й фундаментальні зміни в функціонуванні са-
мої держави, оскільки така держава виявляється не тільки зв’язаною правом, 
а й змушеною ставити своєю головною метою забезпечення прав та інтересів 
своїх громадян.

Не менш цікаві дослідження змісту та сутності теорії народного суверені-
тету ми знаходимо у С. С. Дністрянського, який також чітко пов’язує розробку 
цих питань з проблематикою демократичної і правової держави. Полемізуючи з 
тогочасним представником теорії “державної першості” В. Залеським, який по-
яснював діяльність держави, С. С. Дністрянський цілком чітко продемонстру-
вав, що у відносинах держави і права стан гармонії можливий лише тоді, коли 
джерелом державної влади і одночасно творцем права виступає сам народ. У 
зв’язку з цим він уживав такі поняття, як «народна правда» та «справедлива 
воля народу»14. При цьому воля народу є водночас і джерелом державної влади, 
тобто поняття суверенітету асоціюється у С. С. Дністрянського насамперед з 
народним суверенітетом, який є основою і фундаментом державного суверені-
тету і постійним чинником реалізації державної влади. У своїх конституційних 
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проектах С. С. Дністрянський завжди приділяв надзвичайну увагу як формам 
безпосередньої демократії, так і діяльності представницьких установ. Більше 
того, якщо уважно проаналізувати його проект Конституції, то в ній одну з 
ключових ролей відіграє такий орган, як Установчі збори. Цей орган безпосе-
редньо формується громадянами держави і до його функцій віднесено: затвер-
дження конституційної грамоти, прийняття основних виборчих законодавчих 
актів, визначення виборчих округів, розподіл державної території на громади, 
повіти й округи. Тобто, по суті, йдеться саме про встановлення волею народу, 
спираючись на його невід’ємне установче право, основ конституційного ладу15. 
Причому цей орган має бути якомога тісніше наближений до народу для того, 
щоб завдяки цьому отримати вищий рівень легітимності через своєрідне «освя-
чення» суверенною волею народу.

Таким чином, «народний суверенітет» та питання реалізації народовладдя 
неодноразово означувалися як проблема як у зарубіжній, так і у вітчизняній 
правовій думці. При цьому практично всі з досліджуваних аспектів набули 
відображення в сучасних способах тлумачення змісту та сутності принципу 
народного суверенітету. Адекватне розуміння того, що саме являє собою на-
родний суверенітет, у який спосіб ця ідея визрівала як фундаментальна ідея 
сучасного конституційного права, передбачало обов’язкове висвітлення цього 
кола питань. Утім, як зазначалось, поняття «народний суверенітет» практич-
но завжди розглядалася у певних науково-теоретичних контекстах. Зокрема, 
найчастіше воно згадувалось тоді, коли йшлося про демократичну і правову 
державу.
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Skrypniuk O. O. Concept of People’s Sovereignty of Modern Legal Science: Retro-
spective Look and Prospects of Research

 In article the retrospective analysis of a research of the principle of people’s sover-
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eignty in foreign and domestic legal science prior to the beginning of the first quarter of the 
XX century is carried out and also the main ideas of its development in works of erudite con-
temporaries are presented. The main scientific contexts of emergence and justification of the 
concept “sovereignty” are traced. In particular, it is noted that O.Shcherbanyuk carried out 
systematization of historical and legal concepts of people’s sovereignty having marked out in it 
naturally legal ideas, theories of absolute sovereignty and the doctrine of people’s sovereignty 
in substantial sense. The analysis of the main key moments of the doctrine of Altuziya, Bodin, 
Hobbes, Rousseau, Hegel, Duguiti, Ellinek, Kelsen and other thinkers about sovereignty in 
which the main aspects of their theoretical provisions are marked out is submitted.

 Special attention is paid to the analysis of the ideas of Rousseau who is considered 
the founder or “father” in the theory of people’s sovereignty, the author of a formulation of 
the concept “people’s sovereignty” and “democracy”, indivisibility of people’s sovereignty. 
The contents of a thesis that people’s sovereignty is a basis of existence and functioning of any 
political organism, including the state and its power reveal. The thinker laid the theoretical 
foundation for formation of model of direct democracy, ensuring democracy and constitutional 
legal safeguards of development of people’s sovereignty.

Special attention is paid to development of the concept “people’s sovereignty” of the do-
mestic legal theory, in particular in M. Paliyenko works. The specified ideas gained further 
development in the context of his understanding of the idea of law great power statehood, co-
herence of the state by the law. He proved the fundamental importance of the theory of people’s 
sovereignty for development of a legal thought and legal science in general.

Not less interesting in a research of contents and essence of the theory of people’s sover-
eignty there are ideas S. Dnistryansky who develops these questions in a close context with a 
perspective of the democratic and constitutional state. The concept of sovereignty is associated 
by S. Dnistryansky with people’s sovereignty as the main both the base of the state sovereignty 
and a constant factor of realization of the government.

Keywords: sovereignty, democracy, theory, doctrine, types of sovereignty, formation stag-
es, foreign and domestic legal science, constitutional state, legal safeguards and providing.
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КОНФОРМНЕ ТЛУМАЧЕННЯ:  
ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ

У статті досліджено наукові підходи до розуміння сутності та змісту конформ-
ного тлумачення. З’ясовано властивості конформного способу тлумачення. Зроблено 
висновок, що конформне тлумачення – це з’ясування змісту норми права відповідно 
до положень правового акта, що має вищу юридичну силу, загальнолюдських норм і 
принципів міжнародного права.

Ключові слова: конформне тлумачення, спосіб тлумачення, норми та принципи 
міжнародного права, Конституційний Суд України.

Ляшенко Р. Д. Конформное толкование: к определению сущности и содержания
В статье исследованы научные подходы относительно понимания сущности и со-

держания конформного толкования. Выяснено свойства конформного способа толко-
вания. Сделан вывод, что конформное толкование это уяснение смысла нормы права в 
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соответствии с положениями правового акта, который имеет высшую юридическую 
силу, общечеловеческих норм и принципов международного права.

Ключевые слова: конформное толкование, способ толкования, нормы и принципы 
международного права, Конституционный суд Украины.

Liashenko R. D. Conformal interpretation: to determine the essence and content
The article investigates scientific approaches to understanding the essence and content 

of the conformal interpretation. The properties of the conformal method of interpretation are 
elucidated. It is concluded that the conformal interpretation is to clarify the content of the law 
in accordance with the provisions of a legal act of higher legal force, universal norms and 
principles of international law.

Key words: conformal interpretation, method of interpretation, norms and principles of 
international law, Constitutional Court of Ukraine.

Ефективність реалізації правових приписів, зафіксованих у різних норма-
тивно-правових актах, залежить від правильного з’ясування та роз’яснення їх-
нього змісту. Збільшення кількості нормативно-правових актів, наявність між 
ними різноманітних зв’язків, зокрема, ієрархічного, логічного, системного, зу-
мовлює необхідність застосування різних способів тлумачення.

У сучасній юридичній літературі достатньо уваги приділено вивченню та-
ких способів тлумачення, як: системний, філологічний, телеологічний, логіч-
ний, історико-політичний тощо. Проте останнім часом з’являються публікації, 
у яких згадується ще один спосіб тлумачення – конформний.

Окремі аспекти проблематики конформного тлумачення розкрито у працях: 
М. В. Савчина, Р. В. Марчука. В. В. Гончарова, М. І. Козюбри, Н. М. Пархомен-
ко, Ю. М. Тодики, Л. В. Ємчук та ін. Водночас слід зазначити, що у їхніх працях 
розкривається конформне тлумачення і його роль при з’ясуванні змісту Кон-
ституції та його застосування Конституційним Судом України (далі – КСУ). 
Проте дискусійним залишається питання щодо розуміння сутності та змісту 
конформного тлумачення, а відтак визначення поняття та його властивостей.

Метою статті є аналіз сутності та змісту конформного способу тлумачення 
правових норм.

Під способами тлумачення в юридичній науці розуміють сукупність певних 
однорідних прийомів, що застосовуються для визначення справжнього змісту 
правової норми. Інтерпретаційна діяльність неминуче орієнтується на певну 
сукупність раціональних способів, метою яких є належний результат тлума-
чення. Вони мають вагоме значення для забезпечення якості інтерпретаційної 
діяльності1. 

Способи тлумачення взаємопов’язані між собою, тому отримання досто-
вірного знання про волю законодавця та зміст правової норми, можливе тіль-
ки при використанні декількох способів тлумачення. При цьому одні способи 
тлумачення є основою для розуміння викладеної в нормативно-правовому акті 
волі законодавця, а інші є факультативними, оскільки заповнюють прогалини 
сприйняття волі2. Водночас, з’ясування волі законодавця не є основним завдан-
ням інтерпретатора, особливо в умовах підвищеного динамізму суспільного 
життя, за яким не завжди встигає законодавець. Оскільки тлумачення – це 
суб’єктивний процес, що відповідає законам логіки і спрямований на пізнан-
ня змісту права, на порушення «гармонії права та усієї правової системи»3, 
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завданням тлумачення на сучасному етапі є подолання невизначеностей і колі-
зій у правовому регулюванні, наближення змісту норм права до міжнародних 
стандартів захисту прав людини, гарантування та забезпечення прав людини. 
Тлумачення не може порушувати єдності правової системи, має уникати ло-
гічних суперечностей між цілями норм, що тлумачаться і загальними цілями 
права, повинно узгоджуватися з правовими цінностями, пристосовуватися, 
адаптуватися до вимог сучасного життя.

Одним із способів тлумачення, до якого вдаються інтерпретатори, є кон-
формне тлумачення. 

Термін «конформний» не міститься у вітчизняних тлумачних словни-
ках, тому рідко вживається у сфері права, натомість у словниках тлумачить-
ся поняття «конформізм». 

Зокрема, ґрунтовний аналіз даного поняття зроблено авторами Юри-
дичної енциклопедії. Конформізм (франц. – угодовство, пристосовництво, 
від лат. – подібний, відповідний) – пасивне сприйняття існуючого порядку ре-
чей, пануючих поглядів, некритичне наслідування якогось зразка індивідами 
та соціальними групами. У правовій сфері конформізм означає – прагнення 
пристосуватися до зовнішніх обставин і норм права, підпорядкування власної 
поведінки поглядам і діям оточення. Терміном «конформізм» часто називають 
здатність індивіда підкоритися тискові групи, внаслідок чого він сприймає і 
відтворює домінуючі думки та настанови, прагнучи запобігти конфлікту з гру-
пою. Як реакція на вимоги, що їх висуває до індивіда суспільство чи група, 
конформізм може бути позитивним (соціально корисним), коли йдеться про до-
держання норм поведінки, і негативним (соціально шкідливим), коли йдеться 
про сприйняття антисуспільних поглядів. Конформістська поведінка ґрунту-
ється на таких індивідуальних якостях і рисах, як консерватизм, стереотипність 
мислення, безініціативність, схильність до зовнішнього впливу і готовність 
підкоритися йому. Мотивами конформістської поведінки в соціально-правовій 
сфері можуть бути: підкорення особи встановленим правилам правомірної по-
ведінки, засноване на пасивному ставленні до існуючого правового порядку; 
прагнення індивіда запобігти обговоренню у колективі його особливої думки; 
побоювання втратити довіру близьких, друзів та знайомих; бажання заслужити 
прихильність і повагу людей, з котрими індивід пов’язаний особистими сто-
сунками4.

У словнику іншомовних слів термін «конформність» тлумачиться як 
«подібність», «відповідність»5. Аналіз понять «конформізм» і «конформ-
ність» дає підстави зробити висновок, що вони є тотожними.

Конформність (від лат. conformis – подібний, схожий) – термін, яким ха-
рактеризують пристосування до існуючого порядку речей, прийняття існуючих 
тенденцій, пануючих поглядів та доктрин. Для виявлення змісту правової нор-
ми при традиційному тлумаченні застосовуються такі елементи, як з’ясування 
значення слів та їх граматичне конструювання, аналіз змістовних зв’язків норм 
закону із одночасним зіставленням до мети регулювання в історичному контек-
сті та об’єктивно цільові елементи. Конформне тлумачення правових актів 
полягає у його інтерпретації лише відповідно до змісту правової норми6.

Орган конституційної юрисдикції повинен будувати свою інтерпретаційну 
діяльність на основі конформного тлумачення правових норм, керуючись за-



392 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 29

садами єдності (цілісності) конституції та принципом правової визначеності. 
Конформне тлумачення застосовується при вирішенні питання про відповід-
ність (конституційність) закону або іншого нормативно-правового акта Кон-
ституції. Цей спосіб тлумачення застосовує КСУ в межах реалізації функції 
конституційного контролю. Сутність цієї функції у тому, що КСУ шляхом 
здійснення конституційного судочинства визначає конституційність законів та 
інших правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України, правових актів ВР АРК, тобто контролює їх відповідність 
Конституції України.

М. В. Савчин і Р. В. Марчук, проаналізувавши праці німецьких правни-
ків, зазначають, що конформне тлумачення Конституції (verfassungkonforme 
Interpretation/Auslegung, consistent interpretation, la sentence interpretative, 
reserves d’interpretation) полягає в обранні компромісного варіанта інтерпре-
тації конституційних норм, за яким навіть у випадку виявлення неконститу-
ційності положень правового акта, що є предметом конституційного контролю, 
він визнається чинним у частині, у якій він відповідає конституційним прин-
ципам і нормам. Така практика поширена у країнах Європи та Північної Аме-
рики. І застосовується у випадках, коли інтерпретоване положення правового 
акта викликає неоднозначне тлумачення і відповідно до конкретної юридичної 
ситуації йому надається тлумачення лише у контексті конституційних принци-
пів і норм. Виходячи з цього, орган конституційної юстиції не бере до уваги по-
ложення правового акта, які є сумнівними з точки зору його конституційності7.

В. В. Гончаров вважає, що слова «verfassungskonforme Auslegung» пе-
рекладаються не як «конформне тлумачення Конституції», а як «тлумачення 
відповідно до Конституції». Тому в німецькій літературі зазвичай говорять 
про тлумачення закону відповідно до Конституції (verfassungskonforme 
Auslegung des  Gesetzes). Здійснивши аналіз конформного тлумачення у 
німецькій юридичній літературі, дослідник зазначає, що з двох можливих 
смислів закону варто обрати той, що «дружній» Конституції, а положення 
законів слід тлумачити так, щоб вони відповідали європейському правово-
му порядку. Учений наголошує, що не Конституцію слід тлумачити «кон-
формно», аби вона відповідала закону і узгоджувалась із останнім, а закон 
слід тлумачити так, щоб він відповідав Конституції8. 

Л. В. Ємчук обґрунтовує думку, що Конституція не повинна тлумачити-
ся згідно з актом, що має нижчу юридичну силу. При тлумаченні Консти-
туції слід дотримуватись принципу автономності. Як приклад, наводить те, 
що міжнародні договори повинні тлумачитись автономно, тобто незалежно від 
того, які поняття відповідного договору мають місце у національному праві. 
Якщо визнати, що положення договору не мають власного (автономного) зна-
чення, тоді сторони договору могли б відійти від своїх зобов’язань, наповню-
ючи їх потрібним їм змістом у національному праві. Якщо, приміром, визнати, 
що Конституція України не має власного (автономного) змісту, то КСУ повинен 
буде тлумачити її в такий спосіб, щоб закон завжди залишався чинним, навіть 
якщо він і не відповідає конституційним нормам. Тому такий підхід міг би зні-
велювати цінність Основного Закону. Саме в цьому полягає значущість прин-
ципу автономності, як засади конституційного судочинства9.

Сутність конформного тлумачення, на думку О. Должикова, полягає у від-
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повідності норм національного права загальновизнаним міжнародно-правовим 
нормам. У 1804 р. Верховним судом США було сформульоване правило тлума-
чення, відповідно до якого акт Конгресу ніколи не повинен тлумачитися так, 
щоб порушувались норми міжнародного права10.

Такий прийом тлумачення отримав нормативне закріплення у ст. 233 «За-
стосування міжнародного права» Конституції Південно-Африканської Респу-
бліки від 8 травня 1996 р., згідно з якою «при тлумаченні будь-якого зако-
нодавства кожний суд повинен надавати перевагу будь-якому обґрунтованому 
тлумаченню законодавства, що відповідає міжнародному праву над будь-яким 
альтернативним тлумаченням, що не відповідає міжнародному праву»11.

У ч. 2 ст. 10 Конституції Іспанії передбачено, що норми, пов’язані з ос-
новними правами та обов’язками, закріплені Конституцією, відповідають 
Загальній декларації прав людини, міжнародним договорам та угодам з цих 
питань, що ратифіковані Іспанією12.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Конституції України укладення міжнародних 
договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення 
відповідних змін до Основного Закону. У ст. 19 Закону України «Про міжна-
родні договори» передбачено: «Якщо міжнародним договором України, який 
набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, 
що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються 
правила міжнародного договору»13.

На думку Н. М. Пархоменко, взаємодія міжнародного, європейського та на-
ціонального права має двосторонній характер. З одного боку, на процес ство-
рення норм міжнародного та європейського права безпосередній вплив має 
політика та форма держави, що бере участь у зовнішніх відносинах. З іншого 
боку, ряд країн Європи визнають загальновизнані норми і принципи міжна-
родного права частиною національного законодавства; інші – визначають стра-
тегію внутрішнього розвитку згідно з актами Європейського співтовариства. 
Безперечним є той факт, що з визнанням загальновизнаних принципів і світо-
вих стандартів у галузі прав людини, держава приймає на себе ряд зобов’язань, 
що знаходять своє вираження у визначенні основних напрямів внутрішньої та 
зовнішньої політики, серед яких приведення норм Конституції та галузевого 
законодавства до зазначених принципів і стандартів14. 

Втілення європейських цінностей і стандартів у національну правову си-
стему України не обмежується фактом офіційного визнання відповідних 
міжнародно-правових документів чи навіть їх імплементацією у вітчизняне 
законодавство. Одним із важливих способів такої імплементації є тлумачен-
ня положень національного законодавства в контексті міжнародних та євро-
пейських цінностей і стандартів. Визначним аспектом при здійсненні тлума-
чення є застосування конформного способу, що полягає у пристосуванні норм 
національного права до норм і принципів міжнародного права, міжнародних 
договорів України, європейського законодавства. Такі положення передбачені 
у законах України «Про міжнародні договори», «Про виконання рішень та за-
стосування практики Європейського суду з прав людини» та у постановах Пле-
нуму Верховного Суду України. Відповідно до положень статей 3, 8, 9, 18, 22 
Конституції України права і свободи людини відповідно до загальновизнаних 
норм міжнародного права, а також міжнародних договорів України є такими, 
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що безпосередньо діють у межах юрисдикції України. У ст. 15 Закону України 
«Про міжнародні договори» зазначено, що чинні міжнародні договори підля-
гають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного 
права. 

Пріоритетність загальноприйнятих принципів міжнародного права і євро-
пейських цінностей щодо національного законодавства, визнання міжнародних 
правових актів частиною національного законодавства, дає можливість розши-
рювати межі національного законодавства, збагачувати його за рахунок норм і 
принципів міжнародного права, які зазначені у міжнародних договорах15.

Так, КСУ враховує приписи чинних міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та практику тлумачен-
ня і застосування цих договорів міжнародними органами, юрисдикцію яких ви-
знала Україна, зокрема Європейським судом з прав людини. Зокрема, у Рішенні 
КСУ у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституцій-
ності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України 
«Про психіатричну допомогу» (справа про судовий контроль за госпіталізацією 
недієздатних осіб до психіатричного закладу) зазначено: «оскільки стаття 29 
Конституції України кореспондується зі статтею 5 Конвенції, то відповідно до 
принципу дружнього ставлення до міжнародного права практика тлумачення 
та застосування вказаної статті Конвенції Європейським судом з прав людини 
має враховуватися при розгляді цієї справи»16. Дане положення свідчить про 
застосування конформного тлумачення КСУ.

Підсумовуючи, зазначимо, що конформне тлумачення – це з’ясування 
змісту норми права відповідно до положень правового акта, що має вищу 
юридичну силу, загальнолюдських норм і принципів міжнародного права. 
Виділимо властивості конформного тлумачення: 1) є способом юридичного 
тлумачення; 2) здійснюється відповідно до джерел права, що мають вищу 
юридичну силу (зокрема, Конституції, Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод та інших актів міжнародного права); 3) враховує 
їх цілі та завдання; 4) реалізується шляхом дотримання принципу автоном-
ності тлумачення інтерпретаційним органом; 5) передбачає пристосування 
до реалій суспільного життя та загальних потреб й інтересів суспільства.
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Liashenko R. D. Conformal interpretation: to determine the essence and content
The article investigates scientific approaches to understanding the essence and content of 

the conformal interpretation.
The concept of the method of interpretation is defined. It is established that the ways of 

interpretation are interrelated, therefore, obtaining reliable knowledge about the will of the 
legislator and the content of the legal norm, is possible only with the use of several ways of 
interpretation. Interpretation can’t violate the unity of the legal system, must avoid logical con-
tradictions between the objectives of the norms interpreted and the general objectives of law, 
must be consistent with the legal values, adapt to the requirements of modern life.

One of means in which the interpreters to resort is a conformal interpretation. The term 
“conformal” is not contained in the native dictionaries, therefore, it is rarely used in the area 
of law; instead, the notion of “conformism” is interpreted in dictionaries.

The implementation of European values and standards in the national legal system of 
Ukraine is not limited to the fact of official recognition of relevant international legal in-
struments or even their implementation in domestic legislation. One of the important ways 
of such an implementation is to interpret the provisions of national legislation in the context 
of international and European values and standards. A notable aspect in the interpretation of 
the interpretation is the use of the conformal method, which consists in adapting the norms of 
national law to the norms and principles of international law.

The definition of conformal interpretation is proposed as an explanation of the content of 
the law in accordance with the provisions of a legal act of higher legal force, universal norms 
and principles of international law.

The properties of the conformal interpretation are established: 1) it is a method of legal 
interpretation; 2) is carried out in accordance with the sources of law, which have a higher 
legal force (in particular, the Constitution, the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms and other acts of international law); 3) takes into account their 
goals and objectives; 4) is realized by observing the principle of autonomy of interpretation 
by the interpretive body; 5) provides for adaptation to the realities of social life and general 
needs and interests of society.

Key words: conformal interpretation, method of interpretation, norms and principles of 
international law, Constitutional Court of Ukraine.
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ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  
КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ

У статті проводиться дослідження інституційної структури наукової діяльності 
в Україні. На основі критичного аналізу доктринальних підходів до секторування орга-
нізаційних форм наукової діяльності, пропонується та обґрунтовується необхідність їх 
структурування за предметною сферою, орієнтованою на науку, освіту, виробництво, 
діяльність яких повинна спрямовуватись у напрямі конвергенції задля комплексного та 
ефективного забезпечення реалізації всіх цих сфер. Дослідження організаційно-правових 
форм наукової діяльності в Україні та інших зарубіжних країнах дало змогу висловити 
пропозиції щодо найбільш оптимальних форм наукових досліджень в Україні.

Ключові слова: сектор, наукова діяльність, інновації, технопарк.

Бойко О. В. Институциональная структура научной деятельности: компаратив-
ный аспект

В статье проводится исследование институциональной структуры научной дея-
тельности в Украине. На основе критического анализа доктринальных подходов к сек-
торированию организационных форм научной деятельности, предлагается и обосновы-
вается необходимость их структурирования по предметной области, ориентированной 
на науку, образование, производство, деятельность которых должна направляться в 
сторону конвергенции для комплексного и эффективного обеспечения реализации всех 
вышеуказанных сфер. Исследование организационно-правовых форм научной деятель-
ности в Украине и других странах позволило высказать предложения о наиболее опти-
мальных формах научных исследований в Украине.

Ключевые слова: сектор, научная деятельность, инновации, технопарк.

Boiko O. V. Institutional structure of scientific activity: comparative aspect
The article analyzes the institutional structure of scientific activity in Ukraine. Based on 

the critical analysis of doctrinal approaches to the organization of scientific activities, it is 
proposed and justified the need for their structuring in the domains of science, education, 
production, the activities of which should be directed towards convergence in order to ensure 
the integrated and efficient implementation of all of the above spheres. The research of organi-
zational and legal forms of scientific activity in Ukraine and other foreign countries allowed to 
express suggestions on the most optimal forms of scientific research in Ukraine.

Key words: sector, scientific activity, innovation, techno park.

В умовах домінування ролі високотехнологічних науково-технічних роз-
робок та інновацій у світовій економіці наукові дослідження стають пріори-
тетною галуззю національних економік найбільш розвинених держав. Так, за 
результатами зустрічі голів держав – членів ЄС у 2000 р. була схвалена «Лі-
сабонська стратегія», спрямована на створення до 2010 р. у Європі найбільш 
конкурентоспроможної економіки, заснованої на знаннях. Реалізуючи дану 
стратегію, у 2003 р. Європейська Комісія розробила інформаційний документ 
«Інвестиції в дослідження: план дій», який містить рекомендації для реалізації 
конкретних заходів держав-учасниць1. 
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Обрання Україною проєвропейського напряму зовнішньої політики зумо-

вило покладення на порядок денний внутрішньої економічної та соціальної 
політики розвиток наукової та інноваційної діяльності. Поряд з тим стан, з яко-
го розпочинається її реформування, характеризується невпорядкованістю ін-
ституційних структур, що позначається на ефективності роботи доволі потуж-
ного кадрового потенціалу. Так, слабкий вплив вітчизняної наукової сфери на 
соціально-економічний розвиток країни зумовлений, зокрема рудиментарною 
радянською організацією наукової діяльності в країні, суттєво знижує рівень 
наукового та науково-технічного потенціалу України, і перетворює її на донора 
кваліфікованих наукових кадрів та результатів. З метою модернізації органі-
зації науки в Україні у 2015 р. був прийнятий Закон України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», проте стан його реалізації досі залишається на 
низькому рівні. Зокрема, у грудні 2016 р. на розширеному засіданні Комітету 
Верховної Ради з питань науки і освіти було констатовано незадовільне вико-
нання завдань із впровадження цього Закону, а саме: із 43 завдань, визначених 
Кабінетом Міністрів України, було виконано лише 9, а 2 – частково2.

Науковому осмисленню цієї проблеми також приділяється багато ува-
ги, зокрема в роботах Н. Т. Тверезовської, В. С. Марцина, П. М. Цибульова, 
О. П. Єлець та інших, проте, як правило, дослідження або стосуються напра-
цювання ідеальної теоретичної моделі в цілому, безвідносно до практики її 
реалізації в різних країнах світу, або зосереджені на аналізі окремих організа-
ційних форм, не охоплюючи інституційне забезпечення наукової діяльності як 
системи. З огляду на це необхідним убачається провести дослідження органі-
зації наукової діяльності саме як системи з виокремленням, на підставі порів-
няння з практикою в інших країнах, найбільш перспективних її елементів для 
впровадження до чи вдосконалення організації наукової діяльності України.

Метою статті є виявлення найбільш оптимальних форм наукових дослі-
джень в Україні на основі секторального аналізу їх організації, підґрунтя якого 
становитиме порівняння вітчизняного досвіду з досвідом держав, в яких нау-
ковій діяльності відводиться ключова роль.

Вчені по-різному підходять до виділення секторів організації наукових до-
сліджень. Так, Н. Т. Тверезовська виділяє чотири основних сектори: академіч-
ний, вузівський, галузевий та виробничий. Зокрема, академічний, на її думку, 
спрямований на забезпечення фундаментальних досліджень, які приводять до 
одержання нових знань, ідей та теорій3. Проте згідно зі ст. 1 Закону України 
«Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук 
України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комп-
лексу»4. Національна академія наук та інші галузеві академії здійснюють як 
фундаментальні, так і прикладні наукові дослідження розробляють та сприя-
ють впровадженню у виробництво сучасних високих технологій тощо. 

В. С. Марцин у своїй роботі наводить п’ять організаційних секторів: ака-
демічний, галузевий, вузівський, заводський та позавідомчий (підприємниць-
кий). До заводського сектору він відносить як самостійні науково-дослідні під-
розділи, які входять до складу виробничих об’єднань, так і конструкторські, 
технологічні та інші технічні служби, підрозділи у структурі підприємств, які 
не є юридичними особами5. На нашу думку, цей сегмент штучно виділяється 
із усіх перерахованих секторів організації науки і є їх невіддільною частиною. 
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Щодо позавідомчого (підприємницького сектору), то, на думку науковця, він 
об’єднує недержавні наукові організації, створені останнім часом, як правило, 
у формі малих підприємств різноманітних організаційно-правових форм. До 
цієї сфери можна віднести створені комерційними структурами потужні науко-
ві організації, у тому числі із залученням іноземного капіталу. Сюди ж можна 
включити малі інноваційні (венчурні) підприємства, приватні консультаційні 
осередки. Розвиток організаційних форм у сфері прикладної (галузевої) науки 
в сучасних умовах породив нові організаційні структури – інкубатори, техно-
парки, технополіси6. 

Не можемо погодитись із позицією автора щодо необхідності виділення ок-
ремо недержавних наукових установ, спрямованих на здійснення інноваційної 
діяльності, оскільки така класифікація лишає поза увагою державні інновацій-
ні організації. Взагалі слід відзначити як негативне захоплення автора стра-
тифікацією наукової діяльності за організаційно-правовими формами, в ре-
зультаті чого залишається не врахованим такий її важливий аспект, як змістове 
наповнення. Оптимізувати запропоновану класифікацію вбачається доцільним 
шляхом: по-перше, об’єднання заводського та позавідомчого сегментів за ха-
рактеристикою виконуваних ним завдань, тобто наукового забезпечення діяль-
ності суб’єктів господарювання, а не залежно від їх функціонування в межах 
останніх чи самостійно, оскільки не можна стверджувати, що організаційна 
структура наукових установ є ключовим чинником визначення предмета їх ді-
яльності, по-друге, не виокремлювати державні установи, виходячи з тих са-
мих міркувань.

Крім цього, вчені виділяють галузевий сектор як сукупність наукових уста-
нов, підпорядкованих органам державного і галузевого управління. Він включає 
наукові установи та організації, які підпорядковані міністерствам і відомствам, 
а також самостійні науково-дослідні установи, які здійснюють прикладні нау-
кові дослідження у певній галузі. Як зазначає В. С. Марцин, науково-дослідні 
установи, які працюють на певну галузь – найбільше наближені до проблем 
її розвитку7, що є їх додатковою перевагою. Проте підстав для виокремлення 
цього сегменту як самостійного в структурі інституційного забезпечення нау-
кової діяльності, вбачається недостатньо, оскільки згідно із Законом України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність» галузева наукова установа (або 
виробничо-орієнтована) – наукова установа, науково-технічний результат ді-
яльності якої призначений для безпосереднього впровадження у виробництво 
та/або практичного використання на підприємствах і в установах8. А діяльність 
так званих галузевих наукових установ, хоча й визначається та спрямовується 
галуззю міністерств і відомств, яким вони підпорядковані, однак не зводиться 
виключно до здійснення прикладних наукових досліджень та одержання нау-
ково-технічного (прикладного) результату для його подальшого впроваджен-
ня у виробництво. Більше того, політика держави щодо спрощення галузевих 
освітніх установ, зокрема, на прикладі передачі системи навчальних закладів 
Національного банку України в підпорядкування Міністерства освіти і науки 
України на підставі розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 
2015 р. № 666, постановою Правління Національного банку України № 418 та 
відповідає як умовам коаліційної угоди9, свідчить про зворотні тенденції на-



РОЗДІЛ 9 • Трибуна молодого вченого  399
дання переваги загальному підпорядкуванню установ освітнього, що справед-
ливо й для наукового напряму.

Окремим сегментом слід виокремити організаційно-правову форму науко-
во-практичної діяльності, яка є зоною економічної активності та поєднують по-
тенціал університетів, науково-дослідних структур, промислових підприємств 
та суб’єктів інноваційної інфраструктури регіонального загальнодержавного 
та міжнародного рівнів, найбільш відомим з яких є технопарк. Технопарк – це 
територіальний міжгалузевий науково-технічний комплекс юридично та еко-
номічно самостійних, функціонально об’єднаних навколо великого центру на-
укових, проектно-конструкторських, технологічних, освітніх, фінансових, ін-
формаційних та інших закладів і промислових підприємств (переважно малих 
і середніх) зі спільним використанням земельної ділянки та інфраструктури, 
діяльність яких скоординована в межах єдиного інноваційного процесу10. Його 
сутність полягає у створенні необхідної інфраструктури для формування і роз-
витку невеликих високотехнологічних підприємств, з одного боку, і реалізації 
творчого потенціалу вчених наукових  установ – з другого. 

Перші інноваційні структури, технопарки або науково-технологічні парки 
(НТП) почали створюватись у 30-х роках минулого століття з метою координа-
ції та активізації наукових досліджень у інтересах підтримки загального науко-
во-технічного розвитку. Так, Нідерландська організація прикладних наукових 
досліджень (TNO), яка була створена у 1932 р., спеціалізується на проведенні 
проривних наукових досліджень. Водночас TNO залучено до процесу прак-
тичного використання наукових досягнень та розробок у галузі бізнесу, впро-
вадження результатів наукових досліджень у виробництво та використання 
інновацій у суспільному житті. Порівняно з більш загальним та академічним 
характером університетських досліджень, діяльність TNO має практичний ха-
рактер, спрямований на рішення конкретних завдань або суспільних проблем11. 
Інакше організовано наукову діяльність в Італії, де технопарки виникали, по-
чинаючи з 70-х років ХХ ст. Юридичною формою науково-технологічної ді-
яльності в цій країні є консорціум підприємств (організацій), до якого можуть 
входити науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади, органи місцевої 
(регіональної) влади, окремі підприємства тощо12. 

Таким чином, конкретні форми організації та управління ТП у кожному 
окремому випадку відрізняються. Вони, як правило, є власністю (на пайових 
засадах) університету, місцевого муніципалітету, акціонерних товариств і асо-
ціацій у будь-яких комбінаціях. Частина парків функціонує на комерційній ос-
нові, частина є безприбутковими організаціями.

Формування в Україні системи технологічних парків розпочалося у 2000 р. 
і на сьогодні їх зареєстровано 16, з яких реально працює лише 813. Проте, як 
зазначає О. М. Тараненко та С. В. Корновенко, українські технопарки наразі 
функціонують в умовах таких несприятливих факторів: 1) обмежений попит 
на інноваційні пропозиції всередині країни; низька платоспроможність вітчиз-
няних споживачів нової техніки; обмежені можливості фінансування іннова-
ційної діяльності з державного бюджету; наявність конкуренції на внутріш-
ніх ринках з боку західних фірм-розробників технологій та інші14. Саме тому 
найбільш інноваційні і повномасштабні проекти, які діють в Україні є продук-
том іноземних інвестицій, а не бюджетного фінансування, одним із найбільш 
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яскравих прикладів на сьогодні є технопарк UNIT.City15, який розпочав свою 
діяльність у 2017 р. у Києві. Повністю підтримуючи розвиток таких проектів 
в Україні, як стимулу та сприятливої атмосфери для розвитку творчого потен-
ціалу працівників наукової сфери, все ж слід застерегти, що неконтрольований 
потік іноземних технологій може призвести до придушення розвитку націо-
нального науково-виробничого комплексу, що створює реальну небезпеку ви-
никнення технологічної залежності вітчизняної промисловості від закордон-
них розробок.

З огляду на проаналізований матеріал та викладені вище зауваження, вва-
жаємо оптимальною таку класифікацію секторів організації наукових дослі-
джень:

1) академічний сектор – спрямований на забезпечення фундаментальних 
та прикладних наукових досліджень, переважно за рахунок держави. У постра-
дянських країнах академічний сектор, як флагман науки в державі, представ-
лений національними академіями наук та науковими установами, які їм підпо-
рядковуються (Україна, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Російська 
Федерація, Республіка Вірменія, Киргизька Республіка тощо). В Україні він 
зосереджений у межах Національної академії наук України як вищої держав-
ної наукової організації України, яка організовує і здійснює фундаментальні 
та прикладні наукові дослідження, а також координує проведення фундамен-
тальних досліджень у наукових установах та організаціях України, національ-
ними галузевими академіями наук, які є державними науковими організаціями 
України, які здійснюють фундаментальні дослідження, організовують, прово-
дять та координують прикладні дослідження у відповідних галузях науки, а та-
кож науковими установами, підпорядкованими цим академіям. Подібною, але 
більш розвиненою за своїми функціональними повноваженнями є Агентство 
з науки, технологій та досліджень Сінгапуру (Agency For Science, Technology 
And Research, A-STAR), яке є державною структурою, що бере активну участь 
у формуванні і реалізації державної науково-технічної політики країни та ко-
ординує відповідну роботу інших державних науково-освітянських та іннова-
ційних центрів16.

Водночас, у світі академічний сектор не завжди представлений системою 
спеціалізованих державних академічних установ, оскільки європейських кра-
їнах академії наук створені та функціонують при університетах або діють як 
спеціалізовані товариства17. Академічний сектор представлений великою кіль-
кістю науково-дослідних установ, які підпорядковуються самоврядним науко-
вим закладам. Наприклад, в Італії це Національна дослідна рада (CNR), яка не 
лише координує більшість наукових досліджень, а й представляє країну на сві-
товому рівні та в міжнародних інституціях18. В Іспанії діє Вища рада з наукових 
досліджень, діяльність якої має багатосторонній та багатогалузевий характер, 
хоча в більшості, як і в українській НАН, домінують фундаментальні наукові 
дослідження19. Більше того, академічний сектор не завжди є цілісною систе-
мою, прикладом чого може слугувати США, в яких найважливішим джерелом 
технічних знань є федеральні лабораторії та інші науково-дослідні установи, 
кількість яких на даний час сягає 70020. У цій країні Національна академія наук 
виконує виключно функцію колективного радника Конгресу та Уряду з питань 
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природничих наук, здійснює, за дорученням Уряду і Конгресу США, об’єктив-
ну експертизу наукових проектів21. 

Дослідження різних моделей організації академічного сектору наукової ді-
яльності дає підстави стверджувати, що Україні більш характерною є модель 
системи наукових академічних установ під головування НАН, проте остання 
повинна бути більш включеною до конструктивного діалогу з освітянськими 
та інноваційними структурами;

2) університетський сектор, який представлений вищими навчальними 
закладами, що мають відповідну кадрову та матеріально-технічну базу для 
здійснення наукових досліджень та в яких сформувалися наукові школи. Біль-
ша частина фундаментальних і прикладних наукових та науково-технічних до-
сліджень Європи та США, на відміну від пострадянських країни, зосереджена 
саме в університетах.

Можна виокремити такі моделі організації наукових досліджень в універ-
ситетах: а) наукова діяльність здійснюється виключно на кафедрах універ-
ситетів науково-педагогічними працівниками із або без залучення студентів 
(Україна та інші пострадянські країни); б) наукова діяльність здійснюється 
на кафедрах університетів та науково-дослідних установах при університетах 
(Італія та інші європейські країни); в) університети та корпоративний сектор 
утворюють цілісне інституційне утворення (часто у формі технологічних пар-
ків), що працює над однаковими проблемами. Сутність полягає у створенні в 
науково-дослідному середовищі (університеті) інфраструктури, необхідної для 
формування і становлення невеликих високотехнологічних фірм22 (Сполучені 
Штати Америки). 

В Україні простежується тенденція до інтеграції науки та вищої освіти. Зо-
крема, Міністерство освіти і науки України одним із пріоритетних завдань ви-
значило посилення наукової складової у вищих навчальних закладах, розвиток 
університетської науки, на кшталт зарубіжних країн. 

Подібну концепцію щодо максимального наближення науки з одного боку, 
до вищої школи, а з другого – до виробництва було, наприклад, схвалено у 
2001 р. у Данії23. Позитивну практику діяльності таких університетів показує 
також Іспанія, 48 університетів якої виробляють 70 % іспанської наукової про-
дукції міжнародного використання, на противагу 115 спеціалізованим дослід-
ницьким центрам Вищої ради з наукових досліджень (аналогу НАН України), 
показник яких сягає лише 20 %24.

На нашу думку, на сьогодні перекласти здійснення левової частки науко-
вих і науково-технічних досліджень з академічних установ на вищі начальні 
заклади неможливо. По-перше, це пояснюється великою кількістю вищих на-
вчальних закладів, що нівелює рівень наукової підготовки викладацького скла-
ду більшої кількості вузів країни, а також неспроможність таких університетів 
забезпечити кафедри, лабораторії та бібліотеки необхідною сучасною матері-
ально-технічною базою для здійснення наукових та науково-технічних дослі-
джень світового рівня. По-друге, висока завантаженість науково-педагогічних 
працівників, яка в рази вища за їхніх зарубіжних колег, суттєво заважає їх осо-
бистісному розвитку та продуктивній науковій роботі. По-третє, не врахування 
інтересів малого і середнього бізнесу під час формування тем досліджень, що 
перешкоджає співпраці наукового сектору з виробництвом, і як наслідок: відір-
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ваність наукових досліджень і розробок від нагальних соціально-економічних 
потреб, з одного боку, та слабке фінансове забезпечення наукових досліджень – 
з другого.

Для подолання розриву між наукою та вищою освітою в Україні мало б 
стати створення дослідницьких університетів, проте статус дослідницьких от-
римало 14 університетів, що призвело до розпорошення коштів та ресурсів. До 
того ж не підготовлено та не затверджено доволі важливий урядовий акт про 
дослідницький університет і критерії, що включають показники співвідношен-
ня кількості науково-педагогічних і наукових працівників вищих навчальних 
закладів25. У зв’язку з цим в Україні реалізується пілотний проект дослідниць-
кого університету нового типу – Київського академічного університету (КАУ) 
як державної наукової установи подвійного підпорядкування НАН України 
та МОН України. Він має стати справжнім дослідницьким університетом, 
навчальний процес у якому передбачатиме активне індивідуальне залучення 
студентів на ранніх стадіях їхнього навчання до науково-дослідної й іннова-
ційної діяльності. На думку засновників, це, по-перше, гарантуватиме високу 
конкурентоспроможність випускників університету на ринку праці, наукових і 
освітніх послуг, по-друге, посилить роботу з високоякісної підготовки докторів 
філософії в НАН України і, по-третє, сприятиме інтеграції України у світовий 
науково-освітній простір (зокрема, в Європейський дослідницький простір)26;

3) інноваційний сектор – пов’язаний зі здійсненням прикладних наукових 
і науково-технічних досліджень та впровадженням їх у виробництво і пред-
ставлений взаємодією науки та виробництва. Зокрема, на принципах інтегра-
ції, міжфірмової кооперації розвивається науково-технічне співробітництво з 
науковими установами, центрами, університетами, інститутами, у результаті 
чого виникають нові організаційні форми такої взаємодії: стартап та спін-оф 
компанії, технопарки і наукові парки тощо.

Стартап – це нещодавно створена компанія, що будує свій бізнес на основі 
інновацій або інноваційних технологій, але не вийшла на ринок або почала на 
нього виходити і володіє обмеженими ресурсами27. Спін-оф – це міні-компанія, 
що займається науковою діяльністю переважно на базі університету, кінцева 
мета якої – створити самостійний проект і перетворитися на окремий стартап28.

На думку П. М. Цибульова, в Україні особливо перспективною формою 
трансферу технологій може стати створення спін-оф компаній при інститутах 
Національної академії наук України, а також при галузевих академіях наук, де 
виробляється найбільший обсяг прикладних результатів наукових досліджень. 
Досвід США свідчить, що створення спін-оф компаній при університетах є 
дуже ефективною формою трансферу технологій. Проте застосування цієї про-
гресивної форми трансферу технологій в Україні стримується неоднозначним 
розумінням того, кому належать права на об’єкти інтелектуальної власності, 
які створені за бюджетні кошти, а також неоднозначним трактуванням непри-
буткового статусу академічних інститутів та університетів29. Найбільш поши-
реною та ефективною організаційною формою у проаналізованих країнах є 
технопарки. 

На думку О. П. Єлець, найбільш прогресивною формою організації поміж 
інноваційних структур у даний час вважається технополіс, який має складати-
ся з трьох компонентів: великих 2–3 підприємств найбільш передових галузей 
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виробництва, міцної групи університетів, науково-дослідних установ, лабора-
торій та житлової зони. Зазвичай вони розміщуються поблизу великих міст30. 
Проте для України такий вид організації інноваційного сектору, з тих же при-
чин, що і для розвитку технопарків, поки не є надто перспективним.

Підсумовуючи, можна зробити такі висновки:
1. Інституційне забезпечення наукової діяльності в Україні представлене 

такими секторами, як: академічний, університетський та інноваційний, кожен з 
яких більшою мірою орієнтований на такі види діяльності, відповідно: наукові 
дослідження, освіта, виробництво;

2. Реформування наукової діяльності наразі повинно бути спрямоване на 
конвергенцію зазначених сегментів та формування з них цілісної інституційної 
системи науково-інноваційної діяльності, яка б комплексно розвивала усі наз-
вані вище види діяльності.

3. Однією з найбільш прогресивних організаційних форм поєднання цих 
секторів наразі в Україні є технопарк. Однак для розвитку національного нау-
ково-виробничого комплексу та усунення небезпеки виникнення технологічної 
залежності вітчизняної промисловості від закордонних розробок наукова та ін-
новаційна політика держави повинна бути зосереджена на підсиленні потенці-
алу всіх перелічених секторів та на цьому ґрунті будувати діалог з іноземними 
інвесторами.
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Boiko O. V. Institutional structure of scientific activity: comparative aspect
The article discuses the different forms of scientific research activity. The consideration of 

academician’s views caused the extracting sectors of scientific activity as academicals, univer-
sity and innovative. 

The analyzed different science entities in foreign countries led to the best practices in this 
sphere understanding. 

In Ukraine the three sectors are defined: academical, educational, industrial. Nowadays in 
Ukraine the most useful for Ukrainian prosperity is technopark.

This meets the western countries’ practice, where the research are held mainly at the uni-
versities.

Here in Ukraine we have different situation, where science and education are separated. 
But scientific entities lean to the educational, or educational entities lean to the scientific – the 
both, as far as reforms are carried out.

In Denmark, for instance, the practice of rapprochement of the science with education 
and industry was introduced in 2001, and made fruits so far. The similar core we can see in 
Ukrainian technoparks, which quantities was 16, but now – only 8.

In Europe and USA the spin-off scientific centers are quite popular, so author suggests 
the same way for Ukraine – so called spin-off companies which are expected to be successful 
start-ups.

Educational institutions ought to develop study activity, academical sector promote sci-
entifically researches and industrial forms help to produce innovations. Thus, all sectors of 
scientific activity should advance mutually for improving each other.

Key words: sector, scientific activity, innovation, techno park.
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ПОНЯТТЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена дослідженню теоретичних характеристик поняття «право-
охоронна діяльність», з’ясуванню його сутнісних особливостей. Проаналізовано різно-
манітні доктринальні підходи стосовно визначення даної категорії, а також значення 
для сучасної юридичної науки, узагальнено підходи до класифікації правоохоронної ді-
яльності.

Ключові слова: правоохоронна діяльність, поняття, правоохоронні органи, право-
охоронна система.

Луговая  Я. В. Понятие правоохранительной деятельности
Статья посвящена исследованию теоретических характеристик понятия «право-

охранительная деятельность», определению его сущностных особенностей. Проана-
лизированы разнообразные доктринальные подходы относительно определения данной 
категории, а также значение для современной юридической науки, обобщены подходы к 
классификации правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, понятие, правоохранитель-
ные органы, правоохранительная система.

Luhova Y. V. Concept of law-enforcement activity
The article is devoted to the study of theoretical characteristics of the concept of «law-en-

forcement activity», to define of its essential features. It was analyzed different doctrinal ap-
proaches to the definition of this category, as well as it’s value for the modern legal science, 
going is generalized near classification of law-enforcement activity.

Key words: law enforcement, concepts, law enforcement, law enforcement system.

Розвиток сучасної держави в напрямі реалізації принципів пріоритету прав 
і свобод людини та громадянина істотно підвищує наукову і теоретичну зна-
чущість досліджень діяльності держави, яка безпосередньо пов’язана з забез-
печенням правового статусу людини, охороною її прав і свобод, створенням 
загальних умов безпечного розвитку як окремих індивідів, так і їх колективів. 

Проблеми правоохоронної діяльності держави вже давно привертають ува-
гу багатьох учених. Зокрема, ці питання досліджені у працях С. С. Алексєєва, 
Т. Г. Андрусяка, О. М. Бандурки, М. М. Бєлоусова, І. Ю. Богдановської, 
В. П. Божьєва, В. В. Бойцової, І. Ф. Бутка, В. М. Дубінчак, Т. В. Варфоломєєвої, 
М. О. Ковальова, М. І. Козюбри, В. В. Копєйчикова, В. О. Котюка, Б. С. Крило-
ва, І. М. Кузнєцова, І. Ф. Кузьміна, Р. З. Лівшиця, В. Г. Лукашевича, М. І. Мель-
ника, Г. С. Меркурова, В. Т. Окіпнюка, В. Ф. Опришка, В. І. Осадчого, В. П. Ря-
бцева, І. С. Самощенка, А. О. Селіванова, О. Ф. Скакун, О. Д. Тихомирова, 
Ю. О. Тихомирова, В. Г. Фатхутдінова, М. І. Хавронюка, М. В. Цвіка та деяких 
інших авторів.

Водночас окремі аспекти правоохоронної діяльності до цього часу залиша-
ються недостатньо дослідженими, а окремі висновки і пропозиції – дискусій-
ними. Певні прогалини в дослідженні цього явища у його законодавчому врегу-
люванні значно ускладнюють роботу правоохоронних органів України.
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Визначення поняття правоохоронної діяльності, її ознак, місця і ролі як 
державної діяльності щодо охорони права, так і правової діяльності взага-
лі різноманітні1, що пов’язано з різними поглядами вчених та практиків на 
функціональне призначення правоохоронної діяльності, суб’єктів, які її здій-
снюють, напрямів та форм реалізації. Найчастіше правоохоронна діяльність 
розглядається як різновид правозастосування, особливістю якого є виявлення 
порушень, розгляд відповідних юридичних справ та прийняття рішень щодо 
застосування заходів юридичної відповідальності.

Однак у сучасній юридичній науці не існує єдиного підходу до визначен-
ня поняття «правоохоронна діяльність». Зокрема, одні вчені вважають, що ця 
діяльність – це діяльність компетентних органів щодо боротьби з правопору-
шеннями. Інші схиляються до думки, що це є діяльність із забезпечення гро-
мадського порядку в громадських місцях. Інша група вчених правоохоронну 
діяльність розуміють як «право примусу». Так, І. Л. Петрухін і В. Д. Ардашкін 
вважають, що правоохоронну діяльність здійснюють ті органи, які мають право 
застосовувати примусові заходи2. Їх ще називають органами примусового під-
тримання правопорядку3.

Деякі вчені до правоохоронної діяльності відносять таку діяльність, що 
здійснюється спеціально уповноваженими органами з метою охорони прав 
шляхом застосування юридичних заходів впливу. Так, М. І. Мельник і М. І. Хав-
ронюк зазначають, що правоохоронну діяльність здійснюють лише спеціально 
створені державні органи. Вони стверджують, що правоохоронна діяльність у 
сфері боротьби зі злочинністю охоплює застосування передбачених законом 
примусових заходів до осіб, що вчиняють суспільно небезпечні діяння, і захо-
дів з відновлення порушених у результаті їх вчинення прав і законних інтересів 
юридичних та фізичних осіб4.

І. В. Бондаренко, вважаючи правоохоронну діяльність такою, яка виходить 
за межі діяльності лише правоохоронних органів, зазначає, що суб’єктами пра-
воохоронної діяльності є: держава через свої законодавчі, виконавчі, судові, 
президентські органи, прокуратуру; деякі громадські організації та об’єднання; 
окремі громадяни, з урахуванням відповідного розподілу між ними компетен-
ції, форм і засобів здійснення5. При цьому В. Р. Айб визначає правоохоронну ді-
яльність як державну діяльність, що здійснюється спеціально уповноваженими 
органами шляхом застосування юридичних заходів впливу згідно з законом для 
забезпечення законності і правопорядку в суспільстві, боротьбі зі злочинністю 
та іншими правопорушеннями, охорони та захисту прав і законних інтересів 
громадян, державних і громадських організацій7. Цієї ж думки дотримується 
О. В. Негодченко, який розуміє правоохоронну діяльність як владну, що здійс-
нюється уповноваженими державою органами на підставі закону й у встанов-
леному ним порядку з метою охорони й захисту прав та законних інтересів 
громадян, державних і громадських формувань шляхом застосування правових 
заходів впливу7. Розділяє таку позицію і Д. П. Фіолевський, який характеризує 
правоохоронну діяльність як правомірну діяльність визначених державою ор-
ганів та посадових осіб з охорони, захисту та відновлення конституційних прав 
і свобод засобами та шляхом, передбаченими у законі8. 

В. С. Ковальський і В. Т. Білоус констатують, що широке застосування по-
няття правоохоронної діяльності у правовій та соціально-політичній літературі 
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не привело до його обґрунтування та чіткого визначення відповідних ознак, 
хоча законодавство про статус правоохоронних органів, функції, завдання та 
конкретні напрями їх діяльності, повноваження окремих органів та службових 
осіб є доволі розвиненим9. На думку І. В. Опришка, під правоохоронною діяль-
ністю розуміють державну діяльність з метою забезпечення права спеціальни-
ми органами державного управління, які наділені правом щодо застосування 
заходів юридичного впливу при неухильному дотриманні приписів закону та 
визначеної процедури їх застосування10.

Ряд науковців схиляється до думки, що «правоохоронною» є певний різно-
вид правозастосовної діяльності, яка є однією зі специфічних форм реалізації 
норм права. Так, група вчених (Ю. А. Ведєрніков, В. К. Шкарупа, В. П. Карпун-
чев) вважають, що під правоохоронною діяльністю «слід розуміти правозасто-
совну діяльність з охорони права спеціально уповноважених на те органів за 
встановленою в законі процедурою, що полягає в розгляді юридично значущих 
справ, виявленні правопорушень та обвинуваченні осіб, винних у їх вчиненні, 
у застосуванні до правопорушників примусових заходів, установлених держа-
вою та регламентованих законом, а також у представництві й захисті прав і 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб»11. Інші стверджують (В. Пів-
ненко), що правоохоронна діяльність – це лише державна діяльність.

У свою чергу В. М. Дубінчак визначає правоохоронну діяльність як активну 
форму поведінки уповноважених суб’єктів з можливістю застосування вста-
новлених законом примусових засобів, що націлена на охорону та захист (від-
новлення, профілактику порушень) прав, свобод і законних інтересів осіб, та 
реалізує правоохоронну функцію держави12.

Інша група вчених дають визначення поняття правоохоронна діяльність 
шляхом дослідження співвідношення категорій «правоохоронна діяльність» та 
«правозахисна діяльність». Так, А. М. Кучук чітко розрізняє поняття «правоохо-
ронна діяльність» і «правозахисна діяльність» і вказує, що охорона пов’язана з 
превенцією, недопущенням протиправних дій, а необхідність захисту виникає 
лише тоді, коли є перешкоди у здійсненні прав і свобод або загроза їх пору-
шення. Під правоохоронною діяльністю слід розуміти професійну діяльність 
спеціально уповноважених державою органів та організацій, що здійснюється 
на підставі та відповідно до чинного законодавства, а у випадках, установлених 
законом – відповідній процесуальній формі із застосуванням правових засобів 
й спрямована на охорону прав і свобод людини і громадянина, законності та 
правопорядку, усіх урегульованих правом суспільних відносин13. 

Розмежовуючи зазначені категорії, В. І. Шишкін вказує, що охорона являє 
собою сукупність передбачених нормами права взаємопов’язаних заходів, 
спрямованих на запобігання можливим правопорушенням права, усунення 
причин, що їх породжують, а також заходів, що сприяють нормальному про-
цесу його реалізації. Захист – це передбачені нормами права дії (заходи) дер-
жавних і громадських органів, спрямовані на примусове відновлення прав при 
їх порушенні15. В. Г. Фатхутдінов зауважує, що відмінність між цими катего-
ріями полягає у тому, що права і свободи охороняються постійно, а захища-
ються вони лише тоді, коли порушуються. Дану позицію підтримують також 
В. Г. Клочков15, О. Ф. Скакун16.
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Водночас деякі вчені вважають ці поняття тотожними. Зокрема, Н. В. Віт-
рук вважає, що обидва поняття утворюють єдине ціле, яке має назву «охорона 
(захист)» прав і обов’язків, а дані терміни є синонімами17. Цієї думки дотриму-
ється і Л. Д. Воєводін18.

Дещо відрізняються погляди третьої групи вчених, які змішують поняття 
«охорона» і «захист», визнаючи попереджувальні заходи частиною захисної ді-
яльності. Так, М. Ю. Тихомиров і Л. В. Тихомирова термін «захист» тлумачать 
як комплексну систему заходів, що використовуються для забезпечення вільної 
належної реалізації прав19. В. Ф. Цвих вважає, що захист слід тлумачити ши-
рше, включаючи до нього процеси зародження, формування, розвитку, стабі-
лізації та згасання потреб, інтересів і прав. Це передбачає здійснення захисту 
не після того, як вчинені дії, що утискують права та інтереси людей, а до їх 
здійснення. З огляду на це краще говорити про захист як «дії, спрямовані на 
припинення або недопущення порушення прав та інтересів людей»20. 

На нашу думку, необхідно розмежовувати ці самостійні категорії, які при 
цьому тісно пов’язані, оскільки захист можна розглядати як похідний етап піс-
ля охорони, який у свою чергу є найбільш діючим.

Слід погодитися з позицією В. Г. Фатхутдінова, який тлумачить правоохо-
ронну діяльність через призму її соціальної природи, з одного боку, як особли-
вого різновиду соціальної діяльності, а з другого – особливого державно-пра-
вового виду соціального управління. Природа правоохоронної діяльності 
зумовлена причинами соціалізації людини та її індивідуалізації, способом 
спільної життєдіяльності, тому залежить від рівня розвитку суспільства, рівня 
свідомості і правосвідомості людини та характеру її правових переконань21. 

Узагальнюючи вважаємо за можливе навести власне визначення поняття 
правоохоронної діяльності. Так, правоохоронна діяльність – це безперевні, 
узгоджені активні дії держаних органів, громадських об’єднань та організацій, 
які регулюються законом і спрямовані на створення умов безперешкодної реа-
лізації правових норм, суб’єктивних прав і свобод, профілактику та виявлення 
правопорушень, що готуються або вчинені з метою запобігання, припинення, 
усунення негативних наслідків, поновлення порушених прав, відшкодування 
збитків і притягнення винних до відповідальності.

Отже, підсумовуючи, необхідно підкреслити важливість гуманізації пра-
воохоронної діяльності держави в умовах сьогодення, її спрямованості на 
забезпечення рівності загальносоціальних та індивідуальних інтересів, впро-
вадження європейських та світових стандартів забезпечення правопорядку. У 
юридичній науці, як і в законодавстві, не вироблено єдиного підходу до ви-
значення поняття «правоохоронна діяльність». Розбіжності в поглядах різних 
учених стосовного цього поняття ґрунтуються на різних підходах до його ро-
зуміння й зумовлені відсутністю законодавчого визначення правоохоронної 
діяльності держави. Єдине розуміння цього явища має не тільки теоретичне, 
а й практичне значення, адже відсутність його спричиняє нечіткість у розмеж-
уванні компетенції і повноважень різних правоохоронних органів, дублювання 
їх функцій, нечітку взаємодію.

На нашу думку, зазначені прогалини в законодавстві необхідно усунути 
шляхом прийняття спеціального Закону України «Про правоохоронну діяль-
ність» або внесення змін до Закону України «Про державний захист праців-
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ників суду та правоохоронних органів», до якого слід включити норми, які б 
визначали поняття та зміст правоохоронної діяльності держави, перелік суб’єк-
тів, які її здійснюють, завдання, напрями та цілі їх діяльності.
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Luhova Y. V. Concept of law-enforcement activity
Over the past decades, Ukraine has won its independence and has established itself as an 

independent state in the world community. It makes sure steps towards updating all spheres of 
public life, its democratization, involvement in the achievements of modern civilization devel-
opment, European values.

An important factor in the successful advancement of deep democratic reforms is the ex-
pansion of the social base of the state, the delegation of certain functions of the state to civil 
society institutions and local self-government bodies.

The development of the modern state in the direction of implementing the principles of 
priority rights and freedoms of human and citizen significantly increases the scientific and 
theoretical significance of research activities of the state, which is directly related to ensuring 
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the legal status of man, the protection of his rights and freedoms, the creation of general con-
ditions for safe development as some individuals and their collectives.

Therefore, in today’s conditions of development of state and law, the need for scientific 
rethinking of the functions of the state and the law is increased in order to develop effective 
ways and means of their realization, aimed at preserving the stability of social relations, the 
regime of inviolability of human rights and freedoms.

In legal science, as in the legislation, there is no uniform approach to defining the concept 
of law enforcement activity. Differences in the views of scientists in relation to this concept 
are based on different approaches to understanding and due to the lack of a legal definition of 
law enforcement activities of the state. The only understanding of this phenomenon is not only 
theoretical but also its practical significance, since its absence results in a lack of clarity in the 
delineation of the competence and powers of different law enforcement agencies, duplication 
of their functions, uncoordinated interactions.

The article is devoted to the study of theoretical characteristics of the concept of «law-en-
forcement activity», to define of its essential features. It was analyzed different doctrinal ap-
proaches to the definition of this category, as well as it’s value for the modern legal science, 
going is generalized near classification of law-enforcement activity.

The author gives the actual concept of law-enforcement activity. Law enforcement activ-
ities are continuous, coordinated and active actions of state bodies, public associations and 
organizations regulated by law and aimed at creating conditions for the smooth implementa-
tion of legal norms, subjective rights and freedoms, prevention and detection of offenses that 
are being committed or are already committed, with the purpose of prevention, termination, 
elimination of negative consequences, restoration of violated rights, compensation of losses 
and bringing the perpetrators to responsibility.

Keywords: law enforcement, concepts, law enforcement, law enforcement system.

УДК 342.9
Р. В. НЕКОЛЯК,

аспірант 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ  
І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена дослідженню правових аспектів фінансового забезпечення 
наукової та науково-технічної діяльності. На основі аналізу положень Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність» визначені особливості базового бюджет-
ного та грантового фінансування науки.

Обґрунтовано необхідність вдосконалення організації і правового регулювання фі-
нансування наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значення науки для 
розвитку економіки України.

Ключові слова: наукова і науково-технічна діяльність, фінансове забезпечення, бю-
джетне фінансування, грант.

Неколяк Р. В. Правовые аспекты финансирования научной и научно-техниче-
ской деятельности

Статья посвящена исследованию правовых аспектов финансового обеспечения на-
учной и научно-технической деятельности.
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На основании анализа положений Закона Украины «О научной и научно-техниче-

ской деятельности» определены особенности базисного бюджетного и грантового 
финансирования науки.

Обоснована необходимость усовершенствования финансирования научной и науч-
но-технической деятельности в связи со значимостью науки для развития экономики 
Украины.

Ключевые слова: научная и научно-техническая деятельность, финансовое обеспе-
чение, бюджетное финансирование, грант.

Nekoliak R. Legal aspects of financing scientific and scientific-technical activities
The present paper examines the legal aspects of financing scientific and scientific-techni-

cal activities.
Based on the analysis of the provisions of the Law “On Scientific and Scientific Technical 

Activities”, the features of budget and grant financing are specified.
The necessity of improving financing of scientific and scientific-technical activity is em-

phasized in considering the significance of science for the development of Ukraine’s economy.
Key words: scientific and scientific-technical activity, financial support, budget financing, 

grant financing.

Розвиток науки неможливий без належного фінансування наукових дослі-
джень та науково-технічних розробок. Тому головною складовою системи дер-
жавної підтримки наукової та науково-технічної діяльності є фінансування. 

Питання фінансування наукової і науково-технічної діяльності досліджу-
ють: Т. М. Боголіб, Т. Б. Лебеда, В. І. Меняйло, О. В. Мягкова, М. В. Стріха, 
Я. С. Яцків та ін. Проблеми фінансування науки не оминають увагою науков-
ці, які досліджують окремі аспекти державного регулювання наукової та на-
уково-технічної діяльності, зокрема: Н. М. Мироненко, В. П. Нагребельний, 
А. О. Селіванов, І. Б. Усенко, Ю. С. Шемшученко та ін.

Метою цієї статті є аналіз правових аспектів фінансування наукової та нау-
ково-технічної діяльності.

Відповідно до чинного законодавства фінансування наукової і науково-тех-
нічної діяльності в Україні здійснюється за рахунок коштів державного та міс-
цевих бюджетів, коштів установ, організацій та підприємств, вітчизняних та 
іноземних замовників робіт, грантів, інших джерел, не заборонених законом. 
Одним із основних інструментів реалізації державної політики у сфері науко-
вої і науково-технічної діяльності є бюджетне фінансування, що здійснюється 
за рахунок коштів державного бюджету. Бюджетне фінансування науки стано-
вить інструмент бюджетного механізму, який, з одного боку, є системою захо-
дів з розподілу та використання централізованого грошового фонду держави, а 
з другого – є засобом для надання бюджетних коштів через певні форми1. 

Обсяг коштів державного бюджету, що спрямовується на наукову і науко-
во-технічну діяльність, щорічно визначається у законі України про Державний 
бюджет України як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) (ч. 1 
ст. 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»). До осо-
бливостей реалізації науково-технічної та інноваційної політики в різних кра-
їнах відносять різні частки витрат на дослідження і розробки у валовому наці-
ональному продукті2. Зростання частки валового внутрішнього продукту, яка 
витрачається на наукові дослідження, підвищує роль науки у суспільстві, сти-
мулює наукові дослідження та сприяє соціально-економічному розвитку. Відо-
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ма вчена – економіст Т. Б. Лебеда зазначає, якщо частка витрат на науку менша 
0,4 % ВВП, то наука в країні може виконувати лише соціокультурну функцію. 
В інтервалі від 0,4 % до 0,9 % від обсягу ВВП наука спроможна давати певні 
наукові результати і здійснювати пізнавальну функцію в суспільстві. І лише 
при витратах на науку, які перевищують 0,9 % ВВП, починає виконуватись її 
економічна функція, тобто стає помітним вплив науки на розвиток економіки3. 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
(далі також – Закон) держава повинна забезпечувати бюджетне фінансування 
наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 % валового вну-
трішнього продукту України. Втім, видатки Державного бюджету України на 
наукові дослідження у 2015 р. не перевищували 0,25 % ВВП, а у 2016 р. взагалі 
скоротилися до рівня нижче 0,2 % ВВП. Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2017 рік» не визначено відсоток ВВП, що спрямовується 
на наукову і науково-технічну діяльність, що не відповідає вимогам Закону4.

Слід зазначити, що за вимогами Закону частина фінансування, що спрямо-
вується на конкурсне фінансування проектів через Національний фонд дослі-
джень, повинна щорічно збільшуватися. Однак збільшення обсягу грантового 
фінансування не може відбуватися за рахунок зменшення базового фінансуван-
ня основної діяльності наукових установ, наукових організацій та наукових до-
сліджень у вищих навчальних закладах, рівень якого враховує щорічний індекс 
інфляції. Реалізація цих норм Закону сприятиме переходу до грантової системи 
фінансування науки і конкуренції, прийнятої в ЄС. 

Кошти державного бюджету виділяються на підтримку основної діяльності 
державних наукових установ, що фінансуються за рахунок коштів державного 
бюджету, проведення наукових досліджень та науково-технічних (експеримен-
тальних) розробок університетів, академій, інститутів, фінансування окремих 
наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів. 

Як свідчить практика, державне фінансування потребує належного контро-
лю за ефективністю витрачених коштів, проте результати наукових досліджень 
далеко не завжди є точно прогнозованими.  Важливим є положення про роз-
межування напрямів бюджетного фінансування. Бюджетне фінансування нау-
кової та (або) науково-технічної діяльності за рахунок коштів загального фон-
ду державного бюджету спрямовується на забезпечення: основної діяльності 
державних наукових установ, що фінансуються за рахунок коштів державного 
бюджету та наукових досліджень університетів, академій, інститутів; виконан-
ня окремих наукових і науково-технічних програм, проектів; надання грантів. 
У спеціальній науковій літературі традиційно до форм бюджетного фінансу-
вання науки відносять базове фінансування, програмно-цільове фінансування 
(в рамках цільових програм) та фінансування через державні наукові фонди 
(грантове фінансування)5.

Законом передбачено, що фінансування основної діяльності державних на-
укових установ, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та 
наукових досліджень вищих навчальних закладів здійснюється у межах видат-
ків, передбачених їх кошторисними призначеннями на вказані цілі, а окремих 
наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів – на дого-
вірних засадах, передбачаючи при цьому проведення конкурсного відбору за 
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результатами наукової і науково-технічної експертизи або процедури закупівлі 
відповідно до законодавства.

Базове фінансування основної діяльності державних наукових установ, що 
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, наукових досліджень 
університетів, академій, інститутів здійснюється для: проведення фундамен-
тальних наукових досліджень; підтримки найважливіших для держави напря-
мів прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок, зокрема в 
інтересах національної безпеки та оборони; розвитку інфраструктури наукової 
і науково-технічної діяльності; розвитку матеріально-технічної бази для про-
вадження наукової і науково-технічної діяльності; підготовки наукових кадрів; 
забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури 
на всіх видах носіїв (ч. 4 ст. 48 Закону)6. 

Законом визначається порядок фінансування окремих наукових і нау-
ково-технічних програм, проектів та надання грантів і спрямування коштів 
бюджетних програм сприяння розвитку виробничо-орієнтованих наукових 
установ. Необхідно зазначити, що фінансування шляхом надання грантів 
здійснюється на конкурсній основі для виконання наукових досліджень і роз-
робок і розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок 
високого рівня. Крім того, фінансування шляхом грантів може спрямовуватись 
на підтримку організації та проведення наукових конференцій, симпозіумів, 
наукових турнірів, конкурсів наукової творчості та інших заходів,  наукового 
стажування наукових працівників, забезпечення доступу до науково-технічної 
інформації та наукової літератури. 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» передбачає 
створення нового інструменту конкурсного фінансування науки – Національ-
ного фонду досліджень. Національний фонд досліджень України є державною 
бюджетною установою, головною метою його утворення є стимулювання фун-
даментальних та прикладних наукових досліджень і реалізація єдиної держав-
ної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності в межах його 
повноважень. 

Ключові повноваження Національного фонду досліджень: грантова під-
тримка фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, техніч-
них, суспільних та гуманітарних наук та прикладних наукових досліджень і 
науково-технічних розробок за програмами, орієнтованими на досягнення нау-
кових результатів світового рівня.

Національний фонд досліджень України зможе надавати індивідуальні, ко-
лективні та інституційні гранти – фінансові чи інші ресурси, надані на безоп-
латній і безповоротній основі державою, юридичними, фізичними особами, у 
тому числі іноземними, міжнародними організаціями. Гранти можуть надава-
тись для розвитку матеріально-технічної бази, провадження наукової і науко-
во-технічної діяльності, проведення конкретних фундаментальних та приклад-
них наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок. 
Грантові кошти можуть бути використані як оплата праці наукових працівників 
у рамках їх виконання, за напрямами і на умовах, визначених надавачами гран-
ту. 

Грантова підтримка наукової і науково-технічної діяльності за рахунок ко-
штів державного бюджету запроваджується з метою підвищення рівня науко-
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вих досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, розвитку 
науково-технічного потенціалу та підвищення рівня конкурентоспроможності 
наукових установ та вищих навчальних закладів, збереження та розвитку ма-
теріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяль-
ності, наукового стажування наукових працівників, у тому числі за кордоном, 
організації та проведення конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, кон-
курсів наукової творчості, інших науково-комунікативних заходів та заходів з 
популяризації науки. 

Подальші можливості фінансового забезпечення розвитку науки залежати-
муть від загальної макроекономічної ситуації, реальних темпів економічного 
зростання, дебюрократизації управління наукою і освітою, системного вдо-
сконалення законодавчої бази бюджетного та позабюджетного фінансування. 
Трансформація наявних механізмів фінансування не повинна зводитися до по-
точної псевдоекономії, яка у стратегічному аспекті може негативно позначити-
ся на факторах економічного відновлення країни7.

На думку української дослідниці В. Меняйло, просте збільшення бюджет-
ного фінансування української науки може лише забезпечити покращення 
матеріального стану вітчизняних науковців і підвищення престижу наукової 
праці (що саме по собі є дуже важливим), але не приведе до підвищення її 
ефективності. Тому потрібно здійснити перехід від базового фінансування на 
більш широке застосовування програмно-цільових та грантових принципів 
розподілу коштів на проведення наукових досліджень, які мають важливе зна-
чення для розв’язання соціально-економічних проблем країни, що дасть змогу 
більш раціонально використовувати бюджетні кошти за рахунок конкурсного 
відбору проектів і надасть змогу посилити конкуренцію серед наукових уста-
нов, а також забезпечити перехід від фінансування організацій до фінансуван-
ня наукових колективів і окремих вчених, що, з одного боку, зробить їх менш 
залежними від адміністрації, а з другого – більш відповідальними за кінцевий 
результат. При цьому поступово вирівнювати співвідношення між фінансуван-
ням фундаментальних, прикладних досліджень і науково-технічних розробок, 
наближуючи його до оптимального, визнаного світовою практикою8.

На даному етапі розвитку країни, окрім збільшення витрат бюджету на 
наукові дослідження і розробки, необхідно здійснювати пошук нових дже-
рел фінансування наукових та науково-технічних робіт. Важливим кроком до 
фінансового забезпечення наукових досліджень в Україні є залучення та сти-
мулювання бізнес-сектору в інноваційний процес. Також важливо залучати в 
процес інвестування фінансові ресурси банківського та небанківського сегмен-
та фінансового ринку9. Для того, щоб зменшити навантаження на видаткову 
частину бюджету та підвищити рівень фінансування науки України перед дер-
жавою стоїть завдання пошуку джерел фінансових ресурсів для покращення 
рівня фінансового забезпечення даної сфери. Науковці з урахуванням зарубіж-
ного досвіду виділяють такі основні шляхи фінансування науки та наукових 
досліджень: фінансування за рахунок державного бюджету; фінансування з 
приватного сектору; фінансування за допомогою філантропів; використання 
міжнародної допомоги10.

У контексті організації і правового регулювання фінансування науки під-
лягає врахуванню позитивний досвід країн Європейського Союзу. На націо-
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нальному рівні законодавство про стимулювання науково-дослідної діяльності 
в різних кранах ЄС встановлюється за такими типами законодавчих актів або 
комбінації з них, як: загальне рамкове законодавство; різноманітні акти, ство-
рені на основі спільного плану політики/стратегії; конкретні заходи, передба-
чені в бюджетному законодавстві, та закріплює такі форми підтримки іннова-
ційної діяльності:

– державне фінансування (стимулювання);
– приватне фінансування;
– змішана форма фінансування (державно-приватне партнерство).
Основними методами державної підтримки науково-дослідної та іннова-

ційної діяльності підприємств майже в усіх країнах ЄС є: пряме гарантоване 
фінансування, податкове стимулювання, надання субсидій, ваучерів, гарантій 
за кредитами та позиками, реалізація схем доступу до венчурного капіталу 
тощо. Для стимулювання інноваційної діяльності особливого значення набува-
ють засоби непрямого впливу, оскільки вони забезпечують найбільший ступінь 
самостійності суб’єктів економічних відносин, що дає змогу підвищити заці-
кавленість та ініціативність у процесі створення інновацій. Державні фінансові 
інструменти використовуються на трьох рівнях: центральним урядом; місце-
вими або муніципальними органами влади; самостійно або через діяльність 
спеціалізованих агенцій чи державних банків11.

Взаємозв’язок між економічним розвитком держави, рівнем науково-тех-
нічного прогресу і видатками на науку очевидний. Тому головним завданням 
державної наукової політики на сучасному етапі є забезпечення поетапного 
зростання обсягу фінансування наукової діяльності до рівня, визначеного в 
Законі, у тому числі зростання обсягу грантового фінансування, гарантуван-
ня ефективного використання коштів, що виділяються з державного бюджету 
та створення умов для позабюджетного фінансування науки. Першочергово 
слід передбачити у державному бюджеті на 2018 рік фінансування створення 
та роботи Національного фонду досліджень, оцінити ефективність наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ з метою приве-
дення базового бюджетного фінансування наукових установ у відповідність до 
результатів їх державної атестації. До перспективних напрямів слід віднести 
визначення та впровадження механізмів стимулювання бізнесу до фінансуван-
ня наукової та науково-технічної діяльності. 
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Nekoliak R. Legal aspects of financing scientific and scientific-technical activities.
This article analyzes the legal aspects of the financial provision of scientific and scientific 

and technical activities. Based on the analysis of articles of the Law on «On Scientific and 
Scientific Technical Activities» the features of budget and grant financing are discussed. The 
existing theoretical approaches concerning directions of improvement of financial provision of 
science are examined as well as experience of European Union countries in organizing and 
regulating the financing of scientific sphere.

The necessity of improving financing of scientific and scientific-technical activity is em-
phasized taking into account the significance of science for the development of Ukraine’s econ-
omy. The obvious need for the operation of the National Research Foundation without delay 
is highlighted.

The article substantiates the idea of a phased increase in the financing of scientific activity 
due to the present stage of the development of society, state policy in the field of scientific and 
scientific and technical activities, the state of science and science institutions. Under these cir-
cumstances guaranteeing the efficient use of funds allocated from the state budget and creating 
conditions for extrabudgetary financing of science sphere is necessary. 

In order to realize these objectives, it is necessary to conduct a state certification, audit of 
research institutions, to evaluate the effectiveness of their scientific, technological and innova-
tion activity and as a result bring basic budget funding according to the results of their work. 
The results of research institution state inspection are the first step towards an independent 
and transparent evaluation of their value and benefits for the state and its economy. Also, it is 
significantly important to implement mechanisms of encouraging and stimulating businesses 
to finance scientific and technical activities.

Key words: scientific and scientific-technical activity, financial support, budget financing, 
grant financing.
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ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ:  
ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Фінансова децентралізація є вагомою складовою процесів децентралізації управ-
лінської діяльності в державі, що зумовлює актуальність дослідження її законодавчого 
регулювання. У статті проаналізовано становлення законодавчого забезпечення фі-
нансової децентралізації впродовж новітньої історії України. З’ясовано, що проголо-
шене у 1996–1997 рр. право органів місцевого самоврядування на формування фінансо-
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вих ресурсів, достатніх для забезпечення розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць різних рівнів, стало реально можливим із внесенням змін до бюджетного та 
податкового законодавства наприкінці 2014 р. На сучасному етапі розвитку можна 
вважати, що в Україні правові основи фінансової децентралізації вдалося сформува-
ти за 2014–2017 рр. Проте видається необхідним закріпити на законодавчому рівні 
основні критерії (показники) фінансової децентралізації, здатні забезпечити її якісну 
і кількісну оцінки, та оновити законодавство, яке регламентує питання місцевого са-
моврядування. 

Ключові слова: фінансова децентралізація, місцеві бюджети, доходи бюджетів, 
видатки бюджетів, органи місцевого самоврядування, міжбюджетні трансферти.

Горбайчук Л. В. Финансовая децентрализация в Украине: вопросы законода-
тельного регулирования

Финансовая децентрализация является важнейшей составляющей процессов де-
централизации управленческой деятельности в государстве, что обусловливает акту-
альность исследования ее законодательного регулирования. В статье проанализирова-
но становление законодательного обеспечения финансовой децентрализации в течение 
новейшей истории Украины. Установлено, что провозглашенное в 1996–1997 гг. право 
органов местного самоуправления на формирование финансовых ресурсов, достаточ-
ных для обеспечения развития административно-территориальных единиц разного 
уровня, стало реально возможным после внесения изменений в бюджетное и налоговое 
законодательство в конце 2014 г. На современном этапе развития можно считать, 
что в Украине правовые основы финансовой децентрализации удалось сформировать 
в 2014–2017 гг. Однако представляется необходимым закрепить на законодательном 
уровне основные критерии (показатели) финансовой децентрализации, способные обе-
спечить ее качественную и количественную оценки, и обновить законодательство, ко-
торое регламентирует вопросы местного самоуправления. 

Ключевые слова: финансовая децентрализация, местные бюджеты, доходы 
бюджетов, расходы бюджетов, органы местного самоуправления, межбюджетные 
трансферты. 

Gorbaichuk L. V. Financial decentralization in Ukraine: issues of legislative regula-
tion

Financial decentralization is a significant component of the processes of decentralization 
of state management activity, which determines the relevance of the study of its legislative 
regulation. The article analyzes the formation of legislative provision of financial 
decentralization during the modern history of Ukraine. It was found out that the right of 
local self-government bodies to form financial resources sufficient to ensure the development 
of administrative and territorial units of different levels, which was declared in 1996-1997, 
became possible with the introduction of amendments to the budget and tax legislation at 
the end of 2014. At the present stage development it can be assumed that in Ukraine the 
legal basis for financial decentralization was able to form in 2014–2017. However, it seems 
necessary to consolidate at the legislative level the main criteria (indicators) of the financial 
decentralization capable of ensuring its qualitative and quantitative evaluation, and to update 
the legislation regulating the issues of local self-government.

Key words: financial decentralization, local budgets, budget revenues, budget expenditures, 
local self-government bodies, inter-budget transfers.

Реформи в Україні матимуть успіх лише у разі посилення економічної та 
фінансової спроможності регіонів, задля чого й ініційовано проведення децен-



418 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 29

тралізації управління регіональним розвитком та фінансової децентралізації як 
її складової. 

Питанням децентралізації у сфері управління, у тому числі стосовно управ-
ління фінансовими ресурсами, які слугують базою для реалізації отриманих 
органами місцевого самоврядування повноважень, а також правового регулю-
вання цих процесів нині приділяється достатньо уваги, що пояснюється їх ак-
туалізацією на сучасному етапі розвитку України. Фінансова децентралізація 
розглядається як у контексті проблематики міжбюджетних відносин, так і в 
ході вивчення питань децентралізації управління загалом фахівцями з права, 
економіки та державного управління. Зокрема, слід відмітити науковий до-
робок таких учених, як: І. Волохова, О. Дроздовська, Г. Лопушняк, І. Мізіна, 
О. Музика-Стефанчук, С. Осипенко, О. Росоляк, І. Устинова та ін. Однак, у 
контексті зазначеного вважаємо необхідним проведення систематизації законо-
давчого забезпечення фінансової децентралізації в Україні.

Метою статті є дослідження становлення законодавчих засад фінансової 
децентралізації в Україні та обґрунтування пропозицій щодо подальшого їх 
удосконалення на сучасному етапі розвитку.  

Децентралізація є однією з ключових реформ, які нині проводяться в Украї-
ні, і є чи не найскладнішою, оскільки йдеться про перерозподіл та делегування 
повноважень, а отже, і відповідальності за соціально-економічний розвиток 
відповідних територій на місцях. У свою чергу це потребує створення достат-
ньої фінансової бази для органів місцевого самоврядування за умови забезпе-
чення ефективного виконання ними отриманих повноважень у повному обсязі. 
Отже, децентралізація передбачає одночасне розгортання двох процесів: де-
централізації влади та фінансової децентралізації. При цьому найважливішою 
проблемою децентралізації є забезпечення фінансової незалежності органів 
місцевого самоврядування як основи виконання покладених на них законодав-
ством функцій та повноважень. 

У даному аспекті фінансова децентралізація являє собою процес розпо-
ділу функцій, повноважень, фінансових ресурсів і відповідальності між цен-
тральним та місцевими рівнями управління, у результаті чого відбувається не 
тільки підвищення ефективності управління бюджетними коштами на місцях, 
а й зменшення впливу центру на розвиток регіонів і регіональної економіки1. 
На переконання багатьох науковців, фінансова децентралізація передбачає 
значний обсяг власних, передачу закріплених джерел надходжень до місце-
вих бюджетів, надання міжбюджетних трансфертів з центрального бюджету; 
розміщення замовлень у приватному секторі економіки; просування ринкових 
механізмів у сферу місцевих фінансів. Під фінансовою децентралізацією слід 
розуміти не лише передачу фінансових ресурсів. Даний процес є значно шир-
шим і включає також передачу повноважень у фінансовій сфері (видаткових, 
дохідних, податкових)2. Виходячи з зазначеного, слід констатувати, що фінан-
сова децентралізація включає: 1) децентралізацію видатків; 2) децентралізацію 
доходів; 3) організаційну самостійність. 

Фінансова децентралізація, як слушно вважає О. Дроздовська, – це процес 
розподілу функцій, фінансових ресурсів і відповідальності за їх використання 
між центральним і локальними рівнями управління3. Суть фінансової децен-
тралізації полягає у передачі джерел доходів місцевим бюджетам з державного 
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бюджету і повноважень щодо управління ними від державних органів виконав-
чої влади органам місцевого самоврядування з метою реалізації ними власних 
та делегованих державною функцій. Передача нових повноважень має забез-
печуватися відповідним рівнем фінансових ресурсів і точним визначенням до-
хідних джерел4. 

У контексті зазначеного варто також звернути увагу на розуміння сутності 
фінансової децентралізації Міністерством регіонального розвитку, будівниц-
тва та житлово-комунального господарства України як процесу делегування 
повноважень місцевому самоврядуванню щодо прийняття рішень у сфері бю-
джетного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, що виявля-
ється у фіскальній незалежності органів місцевого самоврядування приймати 
рішення щодо формування бази оподаткування, визначення ставок відповідних 
місцевих податків та зборів, запровадження податкових стимулів для галузей 
економіки на регіональному рівні, а також формування структури видатків для 
надання суспільних благ населенню.

Метою фінансової децентралізації є не лише підвищення оперативності та 
якості надання публічних послуг на місцевому рівні, а й у забезпечення еконо-
мічного зростання та сталого розвитку територій. Значення фінансової децен-
тралізації полягає у тому, що вона дає змогу збалансувати механізми надан-
ня публічних послуг з потребами та інтересами місцевих громад та жителів, 
підвищує рівень відповідальності місцевих органів за виконання відповідних 
функцій та ступінь ефективності діяльності державного сектору загалом шля-
хом запровадження елементів конкуренції5. 

Як свідчить практика, процес фінансової децентралізації потребує зако-
нодавчого закріплення за кожним рівнем влади певних функцій або окремих 
публічних послуг та необхідних для їх виконання фінансових ресурсів. Право-
ві засади формування фінансової бази місцевого самоврядування сформовано 
в українському законодавстві доволі давно – ще у 1996–1997 рр. Однак про-
цеси фінансової децентралізації, які мають забезпечити фінансову спромож-
ність органів місцевого самоврядування, отримали реальну реалізацію лише з 
2014 р. До основоположних нормативно-правових актів, які містять відповід-
ні норми, належать Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР, 
закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 
р. № 280/97-ВР, «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самовряду-
вання» від 15 липня 1997 р. № 452/97-ВР та ін. 

Згідно з ч. 1 ст. 142 Конституції України фінансовою основою місцевого 
самоврядування є доходи місцевих бюджетів, інші кошти, що є у власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах. У ч. 1 ст. 4 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні» до основних принципів 
місцевого самоврядування віднесено принцип правової, організаційної та ма-
теріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та 
іншими законами. Водночас у ч. 3 ст. 16 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» міститься норма, аналогічна за змістом ч. 1 ст. 142 Консти-
туції України. У цьому контексті слід також узяти до уваги норми розділу III 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких визначені ба-
зові положення щодо формування фінансової основи місцевого самоврядуван-
ня. Зокрема, йдеться про норму ч. 4 ст. 61, згідно з якою самостійність місцевих 
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бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі 
законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати 
напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону. 15 лип-
ня 1997 р. Верховна Рада України ратифікувала Європейську хартію місцевого 
самоврядування від 15 жовтня 1985 р. і тим самим визнала необхідність орга-
нів місцевого самоврядування, які мають бути наділені реальною владою та 
забезпечувати ефективне й одночасно наближене до громадянина управління, 
а держава взяла на себе зобов’язання щодо створення умов для формування фі-
нансового забезпечення місцевого самоврядування. Адже у ст. 9 Європейської 
хартії місцевого самоврядування, зокрема, зазначається, що органи місцевого 
самоврядування мають право на «власні адекватні фінансові ресурси», якими 
вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень, а обсяг фі-
нансових ресурсів органів місцевого самоврядування має відповідати повнова-
женням, передбаченим Конституцією або законом. 

Незважаючи на наведені положення, бюджетне законодавство тих ча-
сів – спочатку Закон України «Про бюджетну систему України» від 05 груд-
ня 1990 р. № 512-XII, а згодом – Бюджетний кодекс України від 21 червня 
2001 р. № 2542-III, який діяв до 01 січня 2011 р., не передбачало реалізації 
права органів місцевого самоврядування на формування «власних адекватних 
фінансових ресурсів», необхідних для виконання наданих їм Конституцією та 
законами України повноважень. Так, Закон України «Про бюджетну систему 
України» передбачав централізоване управління коштами в межах бюджетної 
системи, а Бюджетний кодекс України 2001 р., попри наявність у ньому про-
гресивних (порівняно із Законом України «Про бюджетну систему України») 
норм, не зміг забезпечити реальну самостійність місцевим бюджетам, оскільки 
така самостійність можлива лише за умови фінансової децентралізації. Очіку-
валося, що Бюджетний кодекс України 2001 р. сприятиме активізації політики 
фінансової децентралізації в державі. Однак, незважаючи на те, що бюджетне 
регулювання дохідної частини місцевих бюджетів та організація міжбюджет-
них відносин стали прозорішими, а видаткові повноваження були розмежовані 
між рівнями влади з урахуванням принципу субсидіарності, загалом протягом 
2001–2010 рр. процеси централізації в межах державних фінансів мали тенден-
цію до посилення.

З прийняттям нової редакції Бюджетного кодексу України від 08 лип-
ня 2010 р. № 2456-VI та Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 р. 
№ 2755-VI було зроблено довгоочікуваний крок до оптимізації місцевого опо-
даткування в Україні. Це мало б поліпшити стан фінансового забезпечення ді-
яльності органів місцевого самоврядування. Зокрема, запровадження податку 
на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, а також скасування мало-
ефективних місцевих податків, сутність яких у сучасних економічних умовах 
суперечить принципам оподаткування, мали наблизити місцеве оподаткування 
в нашій державі до вимог, окреслених у Європейській хартії місцевого само-
врядування 1985 р. Однак варто зауважити, що, незважаючи на низку пози-
тивних змін у законодавстві в результаті прийняття у 2010 р. нової редакції 
Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, забезпечити до-
статній рівень фінансової незалежності органів місцевого самоврядування так 
і не вдалося. 
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Зміна курсу державної політики України в напрямі фінансової децентралі-

зації як основного вектору розвитку країни декларувалася впродовж останніх 
десяти років. Однак його реалізація розпочалася із внесенням змін до Бюджет-
ного кодексу України 2010 р. шляхом прийняття Закону України «Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» 
від 28 грудня 2014 р. № 79-VIII. У результаті цього змінилися підходи до бю-
джетного планування, організації міжбюджетних відносин, оподаткування; 
запроваджено об’єднання низки місцевих бюджетів у зв’язку зі створенням 
об’єднаних територіальних громад; розпочався процес децентралізації, внаслі-
док якого здійснена передача частини повноважень і відповідальності від дер-
жавних до місцевих органів влади6. 

Впродовж 2014–2017 рр. було прийнято низку нормативно-правових ак-
тів, які в сукупності забезпечили можливість реалізувати проголошене ще у 
1996–1997 рр. право органів місцевого самоврядування на формування «влас-
них адекватних фінансових ресурсів» шляхом фінансової децентралізації. Од-
ним із важливих кроків на шляху до децентралізації стало розпорядження Ка-
бінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 01 квітня 
2014 р. № 333-р. Наприкінці 2014 р. фракціями Верховної Ради України була 
підписана Коаліційна угода з основних питань, які підлягають реформуванню. 
Зазначені акти стали поштовхом для проведення реформ, зокрема, в частині 
децентралізації влади за такими основними напрямами, як: 1) адміністратив-
но-територіальний устрій (надмірна подрібненість населених пунктів і, відпо-
відно, низький рівень управління ними); 2) фінансові ресурси (низький рівень 
самозабезпечення місцевих громад і залежність місцевих бюджетів від держав-
ного бюджету); 3) розподіл повноважень (невідповідність принципу субсидіар-
ності та неефективний розподіл власних і делегованих повноважень).

Фактично з ухваленням Концепції реформування місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організації влади в Україні від 01 квітня 2014 р. розпочав-
ся процес формування законодавчого забезпечення фінансової децентраліза-
ції, спрямованої на забезпечення фінансової спроможності органів місцевого 
самоврядування, який розпочався з кінця 2014 р. Так, 28 грудня 2014 р. Вер-
ховною Радою України внесено низку змін до Бюджетного та Податкового ко-
дексів України стосовно реформи міжбюджетних відносин шляхом прийняття 
не лише Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо реформи міжбюджетних відносин» № 79-VIII, а й Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо податкової реформи» № 71-VIII. 

З прийняттям цих актів, на нашу думку, розпочався якісно новий етап фі-
нансової децентралізації шляхом розширення дохідної частини місцевих бю-
джетів за рахунок перегляду ставок відрахувань окремих загальнодержавних 
податків і зборів (у тому числі й неподаткового характеру) до місцевих бюдже-
тів у бік збільшення, а також передачі окремих загальнодержавних податків 
на місцевий рівень. Так, якщо в п. 10.1 ст. 10 Податкового кодексу України 
02 грудня 2010 р. № 2755-VI (в редакції станом на 31 грудня 2014 р.) зазначало-
ся, що до місцевих податків належать податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, та єдиний податок, то в цьому ж пункті ст. 10 Податкового 
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кодексу України 02 грудня 2010 р. № 2755-VI (в редакції станом на 01 січня 
2015 р.) відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового ко-
дексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової рефор-
ми» до місцевих податків віднесено податок на майно та єдиний податок, а 
згідно з п. 265.1 кодексу податок на майно складається з податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку та плати за зем-
лю. Зазначені зміни щодо збільшення доходів місцевих бюджетів були запро-
ваджені з 2015 р.

До беззаперечних позитивів бюджетної реформи 2015 р., спрямованих на 
утвердження фінансової децентралізації, варто віднести надання права суб’єк-
там бюджетних відносин самостійно регулювати ставки єдиного податку, по-
датку на майно та встановлення збору за місця для паркування транспортних 
засобів, туристичного збору; кардинальну зміну підходів до горизонтального 
вирівнювання дохідної спроможності місцевих бюджетів; заміну дотації ви-
рівнювання на базову дотацію, а коштів, що передаються до державного бю-
джету з місцевих бюджетів – на реверсну дотацію; посилення відповідальності 
профільних міністерств (Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 
освіти і науки України) у зв’язку із запровадженням надання з державного бю-
джету місцевим бюджетам медичної, освітньої субвенцій та у 2015 р. субвенції 
на підготовку робітничих кадрів за реалізацію державної політики у відповід-
ній сфері на місцевому рівні та ін.7 Водночас зміни у політиці міжбюджетних 
трансфертів, на нашу думку, є сприятливими лише для економічно сильних 
територій. В Україні, як відомо, переважна більшість регіонів є дотаційними. 
Отже, місцеве самоврядування не готове одразу перейти на самозабезпечення. 

На реалізацію процесу фінансової децентралізації також спрямована низка 
інших законодавчих актів, серед яких варто назвати закони України «Про спів-
робітництво територіальних громад» від 17 червня 2014 р. № 1508-VII, «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» від 05 лютого 2015 р. № 157-
VIII, «Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 2015 р. 
№ 156-VIII та ін. Наведені нормативно-правові акти забезпечили створення в 
державі добровільних об’єднань територіальних громад. Зазначимо, що фінан-
сова децентралізація значною мірою торкнулася формування доходів загально-
го фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад (врегульовано ч. 4 ст. 67 
Бюджетного кодексу України). Такі бюджети виходять на прямі міжбюджетні 
відносини з державним бюджетом, зокрема, їх доходи формуються відповідно 
до статей 64, 691, а видатки – статей 89, 91 Бюджетного кодексу України. До-
датково до закріплених доходів бюджети об’єднаних територіальних громад 
отримують до загального фонду 60 % податку на доходи фізичних осіб, який 
сплачується на території громади. 

З метою подальшої реалізації фінансової децентралізації 08 лютого 2017 р. 
Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про схвалення Стратегії 
реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки» 
№ 142-р, в якій за напрямом розвитку системи управління державними фінан-
сами у середньостроковій перспективі передбачається забезпечення розвитку 
міжбюджетних відносин та фінансової децентралізації. 

Проведене дослідження дає підстави зробити такі узагальнюючі висновки: 
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1. На даний час в Україні правові засади фінансової децентралізації можна 

вважати сформованими. Натомість існує необхідність визначення кількісних та 
якісних критеріїв рівня фінансової децентралізації, яких Україна має досягти, 
та їх закріплення на законодавчому рівні. Йдеться про такі основні критерії 
(показники) оцінки рівня фінансової децентралізації, як частка видатків міс-
цевих бюджетів у валовому внутрішньому продукті, частка власних доходів у 
структурі доходів місцевих бюджетів, частка місцевих податків та зборів у ва-
ловому внутрішньому продукті та частка міжбюджетних трансфертів у струк-
турі доходів місцевих бюджетів, які різняться в різних країнах залежно від об-
раних ними моделей фінансової децентралізації. 

2. Успішна реалізація фінансової децентралізації можлива у разі її поєднан-
ня з реформою, спрямованою на децентралізацію державної влади та управ-
ління публічними фінансами. Обов’язково має дотримуватися співмірність 
наданих органам місцевого самоврядування повноважень та обсягів фінансо-
вого забезпечення, наявного для реалізації цих повноважень, що відповідатиме 
основним засадам фінансового зміцнення місцевого самоврядування, закладе-
ним в ст. 9 Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 р. Процесам 
децентралізації в державі сприятимуть законодавчі акти – «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про місцеві органи виконавчої влади», «Про адміні-
стративно-територіальний устрій», прийняття яких Верховною Радою України 
можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

3. Утвердження принципів фінансової децентралізації потребує подальшо-
го вдосконалення норм базових законодавчих актів, які регламентують відно-
сини у сфері бюджету, а це Конституція України, Бюджетний кодекс України 
та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, необхідно 
змістити акценти у розумінні ролі держави при формуванні фінансової основи 
місцевого самоврядування з гарантування надання фінансових ресурсів на зо-
бов’язання створити умови для утвердження фінансової незалежності місцево-
го самоврядування. На першому місці має бути твердження про те, що держава 
насамперед зобов’язується забезпечити умови для фінансової самостійності 
місцевого самоврядування й фінансово підтримувати місцеве самоврядуван-
ня у разі необхідності, передусім задля забезпечення надання мінімального 
законодавчо визначеного обсягу публічних послуг у межах певної адміністра-
тивно-територіальної одиниці, підтримки суспільно значущих соціально-еко-
номічних програм регіону або надання фінансової допомоги для розв’язання 
непередбачених проблем. 
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Gorbaichuk L. V. Financial decentralization in Ukraine: issues of legislative regula-
tion

The article substantiates the importance of financial decentralization for the effective de-
centralization of governance in the state. Financial decentralization is a significant component 
of the processes of decentralization of power, since it is designed to create the appropriate 
financial conditions for the performance of local government bodies by authorities. In fact, 
decentralization involves the simultaneous deployment of two processes: decentralization of 
power and financial decentralization aimed at ensuring the financial independence of local 
self-government bodies. All this stipulates the relevance of the study of legislative regulation of 
financial decentralization in Ukraine.

The formation of the legislative provision of financial decentralization in the modern histo-
ry of Ukraine is analyzed. It was clarified that the legal basis for the formation of the financial 
base of local self-government was formed in the Ukrainian legislation in the period of 1996–
1997. The basic legal acts containing the relevant norms include the Constitution of Ukraine, 
the Law of Ukraine «On Local Self-Government in Ukraine» 1997, The Law of Ukraine «On 
the ratification of the European Charter of Local Self-Government» 1997. However, the pro-
cesses of financial decentralization that should ensure the financial capacity of local self-gov-
ernment bodies have received real realities only at the end of 2014, with amendments to the 
budget and tax legislation.

At the present stage of development we can assume that in Ukraine, the legal basis for 
financial decentralization was able to form. During 2014–2017, a number of normative legal 
acts were adopted, which in aggregate provided an opportunity to realize the law of local 
self-government, proclaimed in 1996–1997, for the formation of «adequate own financial re-
sources» due to financial decentralization. Since then, a qualitatively new stage of financial 
decentralization has been launched through the expansion of the revenue part of local budgets 
through revision of the rates of deductions of individual national taxes and fees (including 
non-tax nature) to local budgets in the direction of increase, as well as the transfer of certain 
national taxes to the local level.

However, in spite of the unequivocal positive results of the 2015 budget reform aimed 
at strengthening financial decentralization, it is necessary to consolidate the main criteria 
(indicators) of financial decentralization at the legislative level, to ensure its qualitative and 
quantitative assessment by establishing the share of local budget expenditures in the gross 
domestic product, the share of own revenues in the structure of local budget revenues, the 
share of local taxes and fees in the gross domestic product and the share of inter-budget fiscal 
transfers within local revenues structure. Also, in order to successful implementation of finan-
cial decentralization, it is necessary to update the legislation regulating the activities of local 
self-government bodies, in particular by adopting a number of legislative acts – «On Local 
Self-Government in Ukraine», «On Local Authorities» and «On the Administrative-Territorial 
Arrangement». 

Key words: financial decentralization, local budgets, budget revenues, budget expendi-
tures, local self-government bodies, inter-budget transfers.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ЗЕМЕЛЬ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ТА ФРАНЦІЇ

У статті розглядається досвід правового регулювання ринку сільськогосподарських 
земель у Німеччині та Франції. Здійснено аналіз законодавства з питань переходу права 
власності та користування на земельні ділянки. Зроблено висновок про доцільність за-
стосування моделей ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Ключові слова: обіг сільськогосподарських земель, перехід прав, оренда земель, об-
меження обігу земель, ринок земель.

Зубрицкий А. В. Правовое регулирование оборота сельскохозяйственных зе-
мель: опыт Германии и Франции

В статье рассмотрен опыт правового регулирования рынка сельскохозяйственных 
земель в Германии и Франции. Осуществлен анализ законодательства по вопросам пе-
рехода права собственности и пользования на земельные участки. Сделан вывод о целе-
сообразности применения моделей рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Ключевые слова: оборот сельскохозяйственных земель, переход прав, аренда зе-
мель, ограничения оборота земель, рынок земель.

Zubrytskyi O. V. Legal regulation of agricultural land turnover: experience of Ger-
many and France

The article deals with the experience of legal regulation of the agricultural land market in 
Germany and France. The analysis of legislation on transfer of rights of ownership and land 
use has been accomplished. The conclusion concerning the appropriateness of using agricul-
tural market models in Ukraine is made.

Key words: agricultural land turnover, transfer of rights, land lease, restrictions on land 
turnover, land market.

Відсутність єдниго підходу законовдавця, уряду та громадськості до ви-
значення ринкової моделі обігу земель сільськогосподарського призначення в 
Україні є однією з причин продовження мораторію на відчуження земель сіль-
ськогосподарського призначення до 1 січня 2019 р. Складність вирішення пи-
тання запуску повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення 
спонукає дослідників звертатися до іноземного досвіду правового регулюван-
ня обігу сільськогосподарських земель. Оскільки земля є основним багатсвом 
України і держава щорічним продовженням мораторію намагається не втра-
тити контроль над, мабуть, найпривабливішим сектором економіки України, 
вважаємо за доцільне розглянути іноземні моделі обігу сільськогосподарських 
земель, у яких держава через відповідні організації має вплив на можливість 
погодити або заборонити учасникам ринку укладати договори купівлі-продажу 
чи оренди сільськогосподарських земель на відповідних умовах. Враховуючи 
зазначене, у даній статті ми розглянемо механізм правового регулювання обігу 
сільськогосподарських земель у Німеччині та Франції, які є одними з найбіль-
ших експортерів сільськогосподарської продукції, а вартість сільськогосподар-
ських земель є однією з найвищих у Європі.
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Вивченню іноземного досвіду регулювання ринку сільськогосподарських 
земель приділяли увагу ряд науковців, зокрема, О. М. Бабченко, Д. В. Бусуйок, 
Т. М. Дроздюк, О. І. Крассов, П. Ф. Кулинич, А. М. Мірошниченко, В. В. Носік, 
А. І. Ріпенко, О. В. Ходаківська, А. Д. Юрченко, М. В. Шульга та ін.

Основним законодавчим актом, який регулює відчуження сільськогоспо-
дарських земель у Німеччині, є Закон про заходи щодо поліпшення аграрної 
структури та забезпечення діяльності сільськогосподарських і лісогосподар-
ських підприємств (далі – Закон про обіг земельних ділянок)1. 

Враховуючи неможливість розширення існуючих площ земель і незамін-
ність землі як засобу аграрного виробництва, законодавство Німеччини вста-
новило для обігу сільгоспземель не такий вільний формат, яким характеризу-
ється законодавчий формат обігу капіталів. Федеральний конституційний суд 
Німеччини роз’яснив, що справедлива правова та суспільна система змушує 
в земельних питаннях більшою мірою обстоювати інтереси спільноти, ніж у 
питаннях, пов’язаних із іншими майновими благами. Тому Законом про обіг зе-
мельних ділянок запроваджено необхідність отримання дозволу при реалізації 
майнових цінностей сільськогосподарського та лісогосподарського характеру з 
тим, щоб відвернути загрозу «нездорового» (нераціонального) розподілу землі 
та забезпечити постачання населенню продуктів харчування2. 

Ринковий обіг сільськогосподарських земель у Німеччині ґрунтується на 
принципах збереження або розширення існуючого землекористування, запобі-
гання концентрації значних площ земель сільськогосподарського призначення 
у власності однієї особи, недопущення монополізації окремими «гравцями» 
регіональних земельних ринків, гарантування переважного права купівлі зе-
мель сільськогосподарськими товаровиробниками (фермерами), забезпечення 
перспектив розвитку земель сільського господарства, моніторинг рівня цін та 
розміру орендної плати за землі сільськогосподарського призначення, поліп-
шення інформаційного забезпечення та прозорості ринку сільськогосподар-
ських земель3.

У Німеччині відсутні вимоги до покупців сільськогосподарських земель 
стосовно місцезнаходження юридичних осіб чи належності фізичних осіб до 
громадянства певних держав. Проте, зважаючи на федеральний устрій Німеч-
чини та повноваження компетентних органів федеральних земель у сфері сіль-
ськогосподарського землекористування, останніми все ж таки встановлюються 
певні обмеження на ринку, зокрема, щодо площі земельних ділянок, вимоги 
стосовно освіти чи професійного досвіду покупців тощо. 

У більшості федеральних земель встановлені певні граничні норми набуття 
сільськогосподарських земель у власність (наприклад, 0,15 га – у Нижній Сак-
сонії, 0,5 га – у Саксонії та 2 га – у Баварії), перевищення яких передбачає отри-
мання дозволу від відповідних органів влади (Genehmigungsbehörde) на продаж 
та інші види розпорядження такими землями4. Заява на отримання дозволу на 
придбання земельної ділянки розглядається протягом одного місяця, а успіш-
ність її задоволення залежить від обґрунтованості та наявності відповідного 
рівня професійної освіти чи підготовки покупця. Відмова в отриманні дозволу 
може бути надана у випадках, коли купівля сприяє перерозподілу земель на 
користь осіб, які не пов’язані з сільським господарством, придбання земельної 
ділянки призведе до зменшення площі масиву менше 1 га, вартість земельної 
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ділянки відповідно до угоди відрізняється від ринкової вартості на 50 %, або 
якщо в результаті продажу ділянки господарство (сімейна ферма) втратить еко-
номічну дієздатність5. Також дозвіл не надається у випадках, коли особа, яка 
бажає придбати ділянку, не є фермером, але водночас є працездатний фермер 
(для якого сільгоспвиробництво є не лише головним, а й додатковим видом 
діяльності), який нагально потребує виставлену на продаж сільгоспземлю для 
розбудови свого підприємства, готовий ці землі придбати та спроможний це 
зробити. Рішення органу влади про відмову в наданні дозволу щодо придбан-
ня сільськогосподарської землі може бути оскаржене в сільськогосподарських 
(дільничних) судах6.

Відчуження сільськогсоподарських земель відбувається за допомогою до-
говорів купівлі-продажу, дарування та міни, порядок укладення яких врегу-
льований Німецьким цивільним уложенням. Зміни у правових відносинах, що 
виникають унаслідок здійснених правочинів, як правило, набирають чинності 
лише після занесення до поземельної книги. Зміст поземельної книги вважа-
ється правильним (якщо не буде доведено протилежне) і надійно захищає bona 
fides, впевненість у правильності даних. Таким чином, добросовісна особа на-
буває право на землю у тому вигляді, в якому воно зареєстроване, і стає осо-
бою, наділеною даним правом7. 

Згідно з законодавством більшості федеральних земель застосовується об-
меження на придбання земельної ділянки шляхом надання переважного права 
на її придбання іншому суб’єкту. Так, у разі укладення договору купівлі-прода-
жу з особою, котра не є фермером, компетентне суспільно корисне «товариство 
населеного пункту» («сільське товариство») може реалізувати право на пере-
важне придбання такої ділянки. Таке товариство має право увійти як покупець 
у договір з усіма його положеннями, щоб отримати можливість використову-
вати цю землю згідно з аграрно-структурними вимогами для збільшення площ 
сільгоспвиробництва8. 

Стосовно переходу права кориcтування сільськогосподарськими землями 
Німецьке цивільне уложення розрізняє договір оренди, що включає договір 
оренди земельної ділянки, та договір оренди землі для сільськогосподарського 
використання. Відповідно, до договору оренди земельної ділянки застосову-
ються загальні положення про оренду, а до договору оренди землі для сільсько-
господарського використання як особливого виду договору оренди – положен-
ня окремого розділу Німецького цивільного уложення, що забезпечує особливе 
правове регулювання оренди сільськогосподарських земель. 

Так, згідно з положенням ст. 581 Німецького цивільного уложення за до-
говором оренди землі для сільськогосподарського використання (usufructuary 
lease) орендодавець зобов’язується надати орендарю на час оренди право ко-
ристування орендованим предметом і право споживання його плодів, якщо 
останні можуть бути віднесені до доходу, що отримується при веденні госпо-
дарства, а орендар зобов’язується вносити орендодавцеві домовлену орендну 
плату9. Таке розуміння категорії володіння пояснює, чому за договорами орен-
ди земля передається тільки у тимчасове користування, а не у тимчасове воло-
діння і користування, як це передбачено законодавством України10. Закон про 
оренду землі зобов’язує орендодавця повідомити компетентний орган влади 
(Genehmigungsbehörde) про зміст договору оренди, а орган протягом одного 
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місяця може висловити заперечення проти договору. Компетентні органи наді-
лені повноваженнями заборонити укладати угоди через відсутність у покупців 
спеціальної освіти чи професійного досвіду, а також вони можуть змінювати 
умови угоди в частині строку її дії, ціни тощо.

Законодавством не встановлено мінімальний чи максимальний строк дого-
вору оренди чи договору оренди землі. Проте якщо строк дії таких договорів 
перевищує 30 років, то норми ст. 544 Німецького цивільного уложення нада-
ють можливість розівати договір на вимогу однієї з сторін через 30 років, крім 
випадків, коли договір оренди укладено на пожиттєвий строк орендодавця чи 
орендаря11.

Державне регулювання ринку сільскогосподарських земель у Східній Ні-
меччині здійснюється через спеціалізовану державну установу – Агентство з 
управління і реалізації землями (Bodenverwertungs und verwaltungs GmbH – 
BVVG). Завдання агентства полягає у забезпеченні приватизації сільськогоспо-
дарських земель державної власності, реституції та розподілі прав на земелю. 
Нагляд за діяльністю BVVG здійсню Федеральне міністерство фінансів та 
міністерство сільського господарства. BVVG відстежує усі транзакції щодо 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення між приватними осо-
бами, і в разі порушення законодавчих норм має право втручатися в такі угоди. 
За ним закріплене право викупу таких ділянок у випадку відсутності покупця12.

До 2009 р. BVVG відстежувала усі реституційні вимоги щодо земель, і 
коли такі були – вживала заходів щодо виключення таких земель із процесу 
приватизації та вживала заходів щодо передачі земель в оренду з включенням 
у договори оренди застереження, за якими в разі оренди великих зв’язаних 
площ земель зміна відносин власності на конкретну реституційну площу не 
зумовлювали припинення договорів оренди землі. Це мало дві великі переваги: 
по-перше, при зміні власника земель у зв’язку з їх приватизацією (реституці-
єю) орендар мав гарантію щодо продовження використання ділянки для сіль-
госпвиробництва, а по-друге, новий власник ділянки отримував дохід у формі 
орендної плати13. 

У 1990-х роках BVVG надавала перевагу забезпеченню передачі сільгосп-
земель державної власності в оренду для сільськогосподарських потреб спо-
чатку на 2 роки, пізніше на 6–12 років, а в разі необхідності строк оренди землі 
міг бути продовжений до 18 років. У результаті реалізації політики Агентства 
фермери отримали час для консолідації землі, а німецький законодавець – для 
ухвалення рішень щодо приватизації сільськогосподарських земель державної 
власності за зниженими (пільговими) цінами у рамках Програми придбан-
ня земель (у власність)14. За цією Програмою до 2009 р. фермери, які довели 
належне виконання обов’язків щодо оренди таких земель упродовж 20 років 
(пізніше цей строк було скорочено до 15 років), могли придбати земельні ді-
лянки державної власності за пільговою ціною (65 % від поточної ринкової 
ціни), враховуючи такі обмеження. По-перше, кількість сільськогосподарських 
угідь, які колишній землевласник міг придбати за нижчою ціною, залежала від 
якості землі (наприклад, 120 га середньої якості ґрунту). По-друге, покупець 
зобов’язаний використовувати сільськогосподарські землі не менше 20 років 
за призначенням, інакше договір може бути скасований, а землі повернуті до 
BVVG15. Після завершення Програми на східних землях Німеччини у 2009 р. 
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єдиним способом приватизації сільгоспземель стала їх купівля за повною рин-
ковою ціною на відкритих конкурентних засадах із урахуванням запропонова-
них умов господарювання на землі (робочі місця, інвестиції, збереження спо-
собу користування)16.

Таким чином, досвід правового регулювання обігу сільськогосподар-
ських земель Німеччини  демонструє, що законодавством не встановлені об-
меження щодо набуття сільськогосподарських земель у власність чи оренду 
іноземними фізичними чи юридичними особами. При цьому в разі придбан-
ня земельної ділянки понад встановлений у кожній федеральній землі розмір 
або у випадках оренди необхідно отримати дозвіл компетентоного органу – 
Genehmigungsbehörde, який своїм рішенням (у формі дозволу) безпосередньо 
впливає на укладення угоди. Державне регулювання ринку сільгоспземель 
здійснюється через Агентство з управління і реалізації землями – BVVG, яке 
у 1990 – на поч. 2000-х років забезпечувало приватизацію та реституцію сіль-
ськогосподарських земель у Східній Німеччині, а наразі – здійснює реалізацію 
земель державної власності та контроль за укладенням угод на ринку на відпо-
відність дотримання вимог законодавства. Втручання держави в обіг сільсько-
господарських земель забезпечує набуття та раціональне використання землі за 
призначенням належними суб’єктами та конкурентних умовах, що може бути 
корисним для України на початкову етапі створення ринку земель в Україні. 

У Франції регулювання обігу сільськогосподарських земель здійснюєть-
ся неприбутковою організацією – Товариством з управління земельними ре-
сурсами та розвитку сільських територій (Sociétés d›Aménagement Foncier et 
d›Etablissement Rural – SAFER), яке перебуває під державним управлінням і 
контролюється Міністерством сільського господарства Франції та Міністер-
ством фінансів Франції. 

Окрім SAFER, опосередкований вплив на ринок сільськогосподарських 
земель здійснює Комісія з управління сільським господарством (Commission 
Départementale d’Orientation de l’Agriculture – CDOA). Особи, які бажають за-
йнятися фермерством та придбати земельну ділянку, повинні спершу зверну-
тися до Комісії з метою отримання дозволу на заняття фермерством, що є необ-
хідною передумовою для ведення сільського господарства у Франції17. 

Основним завданням SAFER є придбання сільськогосподарських земель 
з метою консолідації земельних ділянок та збільшення фермерських госпо-
дарств, розмір яких був меншим рівня прибутковості, створення нових фермер-
ських господарств, забезпечення необхідним обладнанням молодих фермерів 
та поліпшення сільськогосподарської структури18.

Обіг сільськогосподарських земель у Франції здійснюється на підставі дого-
ворів купівлі-продажу, оренди, міни тощо, укладення яких регулюється Фран-
цузьким цивільним кодексом та Сільським кодексом Франції. Всі правочини 
щодо переходу речових прав на нерухоме майно реєструються в поземельній 
книзі, яка зберігається в Палаті реєстрації земельної власності, проте сам запис 
у поземельній книзі не є умовою виникнення права власності на землю. Пра-
вочини щодо земельної нерухомості є дійсними з моменту їх вчинення, однак 
особи, які не зареєстрували договори у реєстрі, не можуть захищати свої права 
на нерухоме майно у випадку їх оспорення чи порушення третіми особами19.
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Законодавством Франції не встановлені обмеження щодо іноземних фізич-
них осіб на придбання сільськогосподарських земель, а іноземні юридичні осо-
би повинні мати зареєстрований головний офіс у Франції20. 

На законодавчому рівні не встановлено прямих обежень щодо площ земель-
них ділянок, які може придбати одна особа, або вимог до фізичних осіб-покуп-
ців. Проте кожну угоду про передачу в користування чи відчуження земельних 
дліянок контролює SAFER, яке наділено широким колом повноважень у сфері 
обігу сільськогосподарських земель. Так, Товариство має переважне право на 
придбання переважної більшості сільської нерухомості. Місцевий SAFER по-
винен бути повідомлений про кожен продаж земельних ділянок нотаріусом, що 
посвідчує угоду не пізніше ніж за два місяці до укладення угоди. Товариство 
має право брати участь у переговорах між продавцем та покупцем з метою за-
безпечення дотримання в умовах угоди цілей SAFER. Якщо не буде досягнуто 
згоди між покупцем, продавцем і SAFER, останнє може скористатися переваж-
ним правом і придбати ділянку на оголошених продавцем умовах. Як прави-
ло, це трапляється у випадках, коли є підстави вважати, що продаж землі має 
спекулятивний характер або розмір ділянки занадто великий, що призведе до 
значного розширення площі ферми покупця чи монополізації його становища 
у регіоні. Після придбання земельної ділянки SAFER повинне продати її упро-
довж 5 років21.

Як зазначає П. Ф. Кулинич, право SAFER на переважне придбання сільсько-
господарських земель не можна розглядати як право викупу, оскільки воно не 
є імперативним. Власник земельної ділянки не зобов’язаний продати її саме 
Товариству. Він лише зобов’язаний повідомити SAFER про ціну виставленої 
на продаж земельної ділянки та інші умови її продажу. Однак, якщо SAFER не 
згодне із заявленою продавцем ціною ділянки, то останнє може звернутися до 
суду з позовом про приведення ціни у відповідність із рівнем цін на земельно-
му ринку. 

Ще одним засобом впливу SAFER на обіг сільськогосподарських земель є 
надання дозволу продавцям на продаж землі іноземцям у випадках, якщо ціна 
угоди перевищує €38 млн або якщо йдеться про купівлю виноградників, які є 
частиною національного багатства Франції22.

Отже, державне регулювання оренди сільськогосподарських земель поля-
гає у встановленні мінімального строку оренди та можливості участі SAFER 
у таких відносинах. Договори оренди сільськогосподарських земель уклада-
ються щонайменше на 9 років. Поширена також оренда на 18 років (довго-
строкова оренда) і на 25 років (професійна, кар’єрна оренда). Договори оренди 
строком понад 12 років підлягають нотаріальному посвідченню. Орендар сіль-
ськогосподарської землі набуває переважного права на поновлення договору та 
викуп ділянки за нижчою від ринкової ціною за умови посередництва з боку 
SAFER. У разі виходу на пенсію або смерті права за договором оренди успад-
ковуються. У випадку, коли орендарі не мають правонаступників, вони можуть 
укладати договори оренди з умовою, що права за договором оренди будуть пе-
редані третім особам. У цьому випадку орендна плата, як правило, зростає, але 
не більше 50 %. Такі договори оренди можуть укладатися лише на 18 років і не 
передбачають автоматичної пролонгації23.
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Саме Товариство має право бути учасником договорів оренди сільсько-

господарських земель лише у певних випадках: 1) виступати як посередник 
між орендодавцями та орендарями землі; 2) орендувати у приватних власників 
лише такі сільськогосподарські земельні ділянки, які мають бути настільки не-
великими, щоб вважатися нестійкими, тобто їх площа має бути удвічі меншою 
за мінімальний розмір, встановлений у відповідному департаменті; 3) оренду-
вати вищезазначені сільськогосподарські земельні ділянки лише на строк до 6 
(фермерські господарства) та до 12 (сільськогосподарські угіддя) років. При 
цьому SAFER не має права передавати в оренду землі, які придбані ним і пере-
бувають у його віданні24. 

Таким чином, обіг сільськогосподарських земель у Франції є обмеженим, 
оскільки Товариству SAFER надано широкі повноваження втручатися в угоди 
між учасниками на ринку, вести з ними переговори щодо ціни, користувати-
ся переважним правом придбання ділянок та надання дозволів на укладення 
угод вартістю понад €38 млн. Це дає змогу державі через SAFER здійснювати 
розподіл і перерозподіл земель на ринку в кожному регіоні з метою підтримки 
власних молодих фермерських господарств. Вплив SAFER на відносини орен-
ди є менш значними, але державою встановлено мінімальний строк оренди, що 
свідчить про бажання забезпечити тривале використання землі одним суб’єк-
том. Незважаючи на значне втручання держави в регулювання ринку земель, 
Франція вважається одним з найбільших експортерів сільськогосподарської 
продукції у світі, а ринкова модель спрямована не на залучення іноземних ін-
вестицій, а на захист національних фермерських господарств і товаровироб-
ників. 

 На нашу думку, модель обігу сільськогосподарських земель Німеччини є 
більш прийнятнятною для наслідування Україною, оскільки роль держави у 
ній через BVVG зводиться до реалізації земель державної власності, а учасни-
ки ринку в принципі не обмежені в можливості набувати сільськогосподарські 
землі, якщо покупці відповідають критеріям, встановленим законодавством 
федеральних земель. Водночас створення в Україні аналогу SAFER, яке фак-
тично розподілятиме землі між учасниками ринку, створює ризик корумпо-
ваності цього органу, монополізації становища великих агрохолдингів та по-
гіршення становища селян, які фактично можуть бути вимушені продавати 
новоствореному органу землю за ціною, нижчою від ринкової. У зв’язку з цим 
пропонується напрацьовувати нормативну базу регулювання обігу сільсько-
господарських земель в Україні з урахуванням досвіду Німеччини. 
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Zubrytskyi O. V. Legal regulation of agricultural land turnover: experience of Ger-
many and France

The complexity of the decision to launch a full-fledged agricultural land market encourag-
es researchers to turn to foreign experience of legal regulation of agricultural land turnover. 
Taking into account a desire of the state of Ukraine to keep the moratorium and control over 
one of the most attractive sectors of the Ukrainian economy, it is expedient to consider foreign 
models of agricultural land turnover in which the state through the relevant organizations has 
an influence on the possibility of agreeing or prohibiting from concluding sale-purchase or 
lease of agricultural land contract on the appropriate conditions. 

The article aims to considers the mechanism of legal regulation of agricultural land turn-
over in Germany and France. It also focuses on authority of the regulators on the agricultural 
land market – BVVG in Germany and SAFER in France with respect to Ukrainian circum-
stances.

The experience of legal regulation of the turnover of agricultural land in Germany shows 
that the legislation does not impose restrictions on the acquisition of agricultural land in the 
ownership or lease by foreign natural persons or legal entities. In this case, in the case of 
acquisition of land above the size established in each federal land, or in cases of lease, it is 
necessary to obtain permission of the competent authority, which by its decision in the form of 
permission directly affects the conclusion of the transaction. The state regulation of the market 
is carried out through the Agency for the Management and Sale of Land – BVVG, which pre-
viously conducted privatization and restitution of agricultural land in East Germany and now 
disposes of state-owned land as well as controls the conclusion of agreements on the market 
in compliance with the requirements of the legislation. State interference in the circulation of 
agricultural land ensures the acquisition and rational use of land by appropriate entities and 
competitive conditions, which may be useful for Ukraine at the initial stage of establishing a 
land market in Ukraine.
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The turnover of agricultural land in France is limited, since SAFER has broad powers 

to intervene in agreements between market participants, negotiate prices with them, enjoy 
preferential right to purchase land plots and issue permits for contracts worth more than €38 
million. This allows the state through SAFER to distribute and redistribute agricultural land 
in the market in each region in order to support its own young farms. SAFER’s impact on lease 
relations is less significant, but the state has set a minimum term for lease, indicating the desire 
to ensure long-term land use by one farmer. Despite the substantive state intervention in land 
market regulation, France is considered one of the largest exporters of agricultural products 
in the world, and the market model is aimed not at attracting foreign investment, but in defense 
of national farms and commodity producers.

In author’s opinion, the model of agricultural land turnover in Germany is more accept-
able for Ukraine, because the role of the state in it is reduced to the realization of state-owned 
land, and market participants are almost not limited to the possibility of acquiring agricultural 
land if the buyers meet the criteria established by laws of federal lands. At the same time, the 
creation in Ukraine the analogue of SAFER, which will actually distribute land among market 
participants, creates the risk of corrupting this body, monopolizing the situation of large agri-
cultural holdings and worsening the situation of the peasants, who in fact may be forced to sell 
to the newly established body land at lower than market price. 

Key words: agricultural land turnover, transfer of rights, land lease, restrictions on land 
turnover, land market.
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ПОНЯТТЯ ПІДСЛІДНОСТІ

У статті проаналізовано наукові погляди щодо поняття «підслідність» та виді-
лено основні компоненти інституту підслідності. Сформульовано положення, що має 
бути основою для визначення поняття «підслідність». У науковому середовищі триває 
дискусія стосовно визначення поняття «підслідність». Єдиної думки з даного питання 
немає. Наявні визначення засновані на окремих компонентах інституту підслідності. 
Тим часом проблема визначення даного поняття має велике значення для реформування 
системи кримінальної юстиції України. 

Ключові слова: слідство, підслідність, визначення, ознаки.

Соломатин Е. В. Понятие подследственности
В статье проанализированы научные взгляды касательно понятия «подследствен-

ность» и выделены основные компоненты института подследственности. Сформу-
лировано положение, которое должно быть основой для определения понятия «под-
следственность». В научной среде продолжается дискуссия касательно определения 
понятия «подследственность». Единого мнения по данному вопросу нет. Существую-
щие определения основаны на отдельных компонентах института подследственности. 
Между тем проблема определения данного понятия имеет большое значение для рефор-
мирования системы уголовной юстиции Украины.   

Ключевые слова: следствие, подследственность, определение, признаки. 
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Solomatin Yevheniy. The concept of investigative jurisdiction
The article is dedicated to analyzing the scientists’ opinions about the concept of inves-

tigative jurisdiction and pointing out the main components of the institution of investigative 
jurisdiction. The basic principle of defining the concept of investigative jurisdiction has been 
formulated. The definition of the concept of investigative jurisdiction is still a subject of discus-
sion among scientists. There is no common opinion about this problem. The existing definitions 
are based on separate components of the institution of investigative jurisdiction. Meanwhile, 
the problem of defining the concept of investigative jurisdiction is very important for reforming 
the criminal justice system of Ukraine.  

Key words: investigation, investigative jurisdiction, definition, features.

Станом на теперішній час триває процес реформування системи кримі-
нальної юстиції України. Одним з основних його завдань є забезпечення мак-
симальної ефективності правоохоронної системи, у тому числі шляхом підви-
щення якості проведення досудового розслідування. В межах даного процесу 
створюються нові органи досудового розслідування, покликані забезпечити 
впровадження європейських стандартів у цій сфері. Одним із важливих у кон-
тексті вдосконалення системи досудового розслідування є питання визначення 
підслідності кримінальних проваджень. Наявність спорів і протиріч щодо під-
слідності веде до зайвих витрат часу та ресурсів, до зниження якості та ефек-
тивності досудового розслідування, негативно впливає на рівень захисту прав і 
свобод особи у кримінальному процесі. Створення максимально збалансованої 
та зрозумілої системи віднесення кримінальних проваджень до компетенції 
того чи іншого органу, який здійснює досудове розслідування, є однією з пере-
думов досягнення результативності реформи.

У контексті вищевикладеного виникає необхідність чіткого визначення та 
розмежування компетенції окремих органів досудового розслідування (розв’я-
зання проблем, пов’язаних із підслідністю). Необхідною передумовою досяг-
нення цієї мети на практичному рівні, на нашу думку, є розв’язання відповід-
них наукових проблем, зокрема визначення поняття «підслідність». 

Мета статті охоплює виконання трьох завдань, а саме: 1) з’ясувати поточ-
ний стан наукової розробки проблем, пов’язаних з поняттям «підслідність», 
погляди на дане поняття, які склалися у науковому середовищі; 2) встановити 
основні характерні риси, притаманні явищу, що описується терміном «підслід-
ність»; 3) сформулювати науково обґрунтоване та виправдане з практичної точ-
ки зору визначення поняття «підслідність». 

Науковим підґрунтям дослідження стали праці таких представників ві-
тчизняної кримінально-процесуальної науки, дослідників проблем досудово-
го розслідування, як М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, Г. І. Чангулі, О. Я. Дубин-
ський, В. П. Шибіко, Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, М. Є. Шумило, М. І. Сірий, 
В. М. Тертишник, Л. М. Лобойко, Ю. І. Кицан. Серед іноземних учених необ-
хідно назвати таких фахівців, як В. М. Савицький, О. М. Ларін, І. Л. Петрухін, 
М. С. Строгович, З. З. Зінатуллін, М. С. Салахов, Л. Д. Чулюкін, І. Г. Башинська. 

На теперішній час у науковому середовищі триває дискусія щодо розуміння 
поняття «підслідність». Єдиного розуміння даного поняття немає. Таким чи-
ном, дана тема потребує подальшого дослідження. Необхідною передумовою 
для того, щоб сформулювати визначення поняття «підслідність», є з’ясуван-



РОЗДІЛ 9 • Трибуна молодого вченого  435
ня сутності даного явища, визначення основних характеристик, притаманних 
йому. 

Поняття «підслідність», на нашу думку, тісно пов’язане з сутністю досу-
дового розслідування, його завданнями щодо забезпечення швидкого, повного 
та неупередженого розслідування, а також встановлення істини в конкретному 
кримінальному провадженні. В контексті організації системи досудового роз-
слідування доцільно виділити таке: 

1) наявність значної за розмірами території, в різних частинах якої виникає 
необхідність проведення досудового розслідування. Як наслідок, виникає не-
обхідність створення територіально диференційованої системи органів досудо-
вого розслідування, за кожним з яких закріплено певну частину території. Од-
ночасно виникає потреба у недопущенні спорів між даними органами стосовно 
розподілу між ними кримінальних проваджень за територіальною ознакою.  

2) вчинення злочинів у різних сферах людської діяльності, що характери-
зуються значною відмінністю від інших сфер (наприклад, господарська діяль-
ність, транспорт та ін.). Наявність кримінальних проваджень, розслідування 
яких потребує певного рівня компетенції в окремих сферах діяльності людини, 
призводить до необхідності залучення для розслідування окремих видів зло-
чинів слідчих працівників, що володіють певними спеціальними знаннями і 
навичками.

Названі вище фактори передбачають необхідність існування розгалуженої 
системи органів досудового розслідування, кожний з яких є компетентним у 
певному колі питань та здійснює досудові розслідування в межах певної те-
риторії. Для нормального функціонування такої системи необхідні такі умови: 
1) створення упорядкованої системи правил для визначення конкретного ор-
гану, який повинен здійснювати розслідування в конкретному кримінальному 
провадженні; 2) закріплення такої системи правил у кримінально-процесуаль-
ному законодавстві. Для уникнення протиріч між окремими органами досу-
дового розслідування згадана система правил повинна мати загальнообов’яз-
ковий, формально-визначений характер і підлягати безумовному виконанню. 
Існування згаданої вище розгалуженої системи органів з необхідністю при-
водить до виникнення сфери суспільних відносин, що пов’язані з розподілом 
кримінальних проваджень між цими органами і потребують відповідного пра-
вового регулювання. Отже, можна констатувати наявність стійкої групи пра-
вових норм, що регулюють порядок розподілу кримінальних проваджень між 
органами досудового розслідування, що дає підстави говорити про окремий 
інститут підслідності в кримінально-процесуальному праві. 

М. В. Цвік та О. В. Петришин визначають поняття «інститут права» так: 
«Інститут права – це уособлена група правових норм, які регулюють однорід-
ні суспільні відносини конкретного виду»1. Подібне визначення пропонують 
В. В. Лазарєв та С. В. Липень2. Водночас сам факт існування групи правових 
норм, що регулюють певні суспільні відносини, не можна вважати достатньою 
підставою для висновку про існування окремого правового інституту. Для ін-
ституту права характерна, зокрема, наявність певного основного положення, 
яке об’єднує групу правових норм у цілісну структуру. Таким чином, існування 
інституту підслідності в кримінально-процесуальному праві пов’язане з необ-
хідністю формального закріплення вищезгаданої системи правил, надання їй 
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загальнообов’язкового характеру. Наявність правового інституту підслідності 
вважається необхідною передумовою проведення досудового розслідування. 
Так, З. З. Зінатуллін, М. С. Салахов, Л. Д. Чулюкін констатують, що «підслід-
ність існує остільки, оскільки в кримінальній справі необхідно здійснити попе-
реднє розслідування»3. На думку А. А. Патика, «головним завданням підслід-
ності є недопущення дубляжу, тобто виконання однієї і тієї ж роботи двома і 
більше суб’єктами…»4. 

Таким чином, поняття «підслідність» у кримінальному процесуальному 
праві пов’язане з необхідністю розподілу кримінальних проваджень між орга-
нами досудового розслідування, кожний з яких є компетентним у певному колі 
питань та здійснює досудові розслідування в межах певної території. Призна-
ченням інституту підслідності в кримінальному процесі (і метою впроваджен-
ня поняття «підслідність») є забезпечення правильного і недвозначного вирі-
шення питання про те, який конкретний орган повинен здійснювати досудове 
розслідування в конкретному кримінальному провадженні, що є необхідним 
для ефективної роботи системи органів досудового розслідування.  

Реалізація даної мети, на нашу думку, пов’язана з визначенням того, які 
характерні ознаки притаманні конкретному кримінальному провадженню, і 
до компетенції якого органу належить проведення досудового розслідування 
в кримінальному провадженні з такими ознаками. Таким чином, до інституту 
підслідності обов’язково повинні входити такі основні компоненти:

1) набір характеристик кримінального провадження (місце вчинення, осо-
ба, яка вчинила правопорушення, та ін.), що мають значення для вирішення 
питання про те, який орган повинен здійснювати досудове розслідування в да-
ному провадженні;

2) набір характеристик органу досудового розслідування, що мають значен-
ня для вирішення питання про те, в яких кримінальних провадженнях даний 
орган повинен здійснювати досудове розслідування;

3) система сформульованих на підставі вищезгаданих ознак правил, відпо-
відно до яких визначається, який орган повинен здійснювати досудове розслі-
дування в даному кримінальному провадженні. Правила повинні базуватися на 
взаємній відповідності характеристик кримінального провадження та характе-
ристик органу досудового розслідування. 

Всі дані компоненти мають бути закріплені в кримінально-процесуальному 
законодавстві. На нашу думку, аналізувати та оцінювати запропоновані науков-
цями підходи до визначення поняття «підслідність» необхідно, спираючись на 
викладене вище положення. 

В українському та світовому науковому середовищі існує кілька основних 
підходів до розуміння поняття «підслідність».

Прихильники першого підходу розглядають підслідність винятково як на-
бір ознак конкретного кримінального провадження, відповідно до яких здійс-
нюється визначення того, який орган повинен здійснювати досудове розсліду-
вання в даному кримінальному провадженні. Наприклад, за Л. М. Лобойком, 
підслідність – «сукупність встановлених законом ознак кримінальної справи, 
згідно з якими вона є належною тому чи іншому органові досудового слід-
ства»5. Ю. М. Грошевий і В. Я. Тацій визначають підслідність як «сукупність 
встановлених законом ознак кримінального провадження, які дозволяють ви-
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значити певний орган, уповноважений здійснювати досудове розслідування»6. 
В. В. Коваленко, Л. Д. Удалова, Д. П. Письменний пропонують таке визначен-
ня: «Підслідність кримінальних проваджень – це встановлена законом сукуп-
ність ознак кримінального провадження, відповідно до яких воно належить до 
відання того чи іншого органу досудового розслідування»7. М. С. Строгович 
зазначає: «Підслідністю називається властивість справи, яка полягає в тому, 
що вона належить до ведення того чи іншого слідчого або групи слідчих»8. 
С. В. Бородін визначає поняття «підслідність» як «сукупність ознак криміналь-
ної справи, залежно від яких закон відносить її до компетенції того чи іншого 
органу попереднього слідства чи дізнання»9.

Прихильники другого підходу розглядають підслідність як певний набір 
повноважень органу досудового розслідування, який передбачає віднесен-
ня кримінального провадження до відання саме цього органу. Наприклад, 
Ю. І. Кицан визначає поняття «підслідність» як складову компетенції органів 
досудового розслідування, яка полягає в праві і обов’язку розслідувати певну 
категорію кримінальних справ10. В. М. Ягодинський визначає поняття «під-
слідність» як «встановлені кримінально-процесуальним законом правила, які 
визначають повноваження (права і обов’язки) органів попереднього слідства 
та дізнання по веденню певних кримінальних справ про конкретні злочини за-
лежно від їх юридичних ознак»11. На думку І. Г. Башинської, підслідність – «це 
сукупність умов, що дають змогу визначити уповноваженість посадових осіб 
на здійснення попереднього розслідування згідно з правилами кримінального 
судочинства»12. 

На нашу думку, обидва підходи мають серйозний недолік, а саме – поняття 
«підслідність» розглядається однобічно, до уваги береться один із компонен-
тів інституту підслідності, на противагу іншим, не менш важливим. На нашу 
думку, для вирішення конкретного завдання – визначення того, який саме ор-
ган повинен здійснювати досудове розслідування в даному кримінальному 
провадженні – необхідно встановити: 1) які характерні істотні ознаки (власти-
вості) притаманні даному кримінальному провадженню; 2) який орган досу-
дового розслідування наділений повноваженнями щодо здійснення досудового 
розслідування в кримінальних провадженнях, для яких характерні вищезгадані 
істотні ознаки (властивості). Отже, поняття підслідності характеризується іс-
нуванням трьох взаємопов’язаних явищ, якими є:

1) набір ознак і властивостей конкретного кримінального провадження, що 
мають значення для визначення органу, який здійснює досудове розслідування 
(«підслідність кримінального провадження»);

2) набір повноважень конкретного органу, що має значення для визначення 
того, в яких кримінальних провадженнях даний орган здійснює розслідування 
(«підслідність органу досудового розслідування»); 

3) система правил, відповідно до яких вирішується питання про те, який 
орган повинен здійснювати досудове розслідування в даному кримінальному 
провадженні («правила підслідності»).

Всі дані явища мають важливе значення для реалізації призначення під-
слідності в кримінальному процесі – забезпечення ефективної роботи органів 
досудового розслідування, які є компетентними в різних питаннях, та попере-
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дження спорів про підслідність. Отже, на нашу думку, інститут підслідності 
необхідно розглядати як поєднання вищезгаданих трьох компонентів.

Висновки. Дискусія в науковому співтоваристві щодо поняття «підслід-
ність» характеризується тим, що робиться акцент лише на одному з трьох ком-
понентів даного поняття. Однак, оскільки всі три компоненти є необхідними 
для реалізації завдань інституту підслідності в кримінальному процесі, такий 
підхід, на нашу думку, є хибним. Визначення поняття «підслідність» повин-
но включати всі аспекти даного поняття. Таким чином, можна запропонувати 
таке визначення: інститут підслідності – інститут кримінально-процесуально-
го права, в нормах якого закріплено правила вирішення питань про те, який 
конкретний орган повинен здійснювати досудове розслідування в конкретному 
кримінальному провадженні, відповідно до істотних ознак окремих органів до-
судового розслідування та кримінальних проваджень. 
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Solomatin Yevheniy. The concept of investigative jurisdiction
The present paper concentrates on formulating the definition of the concept of investiga-

tive jurisdiction. The main objective of this paper is to analyze the existing definitions of the 
aforementioned concept and the scientists’ views on the institution of investigative jurisdiction. 
Considered here are key features of the institution of investigative jurisdiction and the main 
functions it performs as an institution of the criminal procedural law. 

The criminal justice system of Ukraine is currently undergoing a process of reforming. 
The need for the modernization of the law enforcement and criminal justice systems of Ukraine 
is now universally acknowledged. One of the major goals of the aforementioned reform is to 
increase the effectiveness of the services and agencies responsible for conducting pre – trial 
investigations, as pre – trail investigation is an important part of the criminal process. The 
institution of investigative jurisdiction is of great importance for the pre – trial procedure, as 
defining the agency which is supposed to conduct the investigation depends on this institu-
tion. Disagreements between different agencies concerning investigative jurisdiction have a 
negative effect on the effectiveness of the investigation. Thus, thorough research in this field 
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is needed. One of the problems which need to be resolved is the problem of defining the very 
concept of investigative jurisdiction. 

Key words: investigation, investigative jurisdiction, definition, features, criminal justice, 
law enforcement. 

УДК 349.6
Г. М. ЛЕВІНА, 

аспірантка 

CТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ  
ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДКІСНИХ ТА ЗНИКАЮЧИХ 

ВИДІВ ДИКИХ ТВАРИН (ОКРЕМІ ІСТОРИЧНІ  
ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНИЙ СТАН)

У статті досліджуються стратегічні засади державної екологічної політики 
України щодо збереження рідкісних та зникаючих видів диких тварин, що визначені в 
загальнодержавних стратегіях, планах дій, програмах та їх концепціях. Розглядаються 
як чинні національні стратегічні документи на тему дослідження, так і ті, що були 
прийняті за часів незалежної України, але строк реалізації яких вже сплив. Підготовле-
но висновки про стан та проблеми стану стратегічного планування в Україні на тему 
дослідження.

Ключові слова: стратегічні засади, державна екологічна політика, рідкісні та зни-
каючі види диких тварин, біорізноманіття.

Левина Г. Н. Стратегические основы государственной экологической политики 
относительно сохранения редких и исчезающих видов диких животных (отдельные 
исторические особенности и современное состояние)

В статье исследуются стратегические основы государственной экологической 
политики Украины относительно сохранения редких и исчезающих видов диких жи-
вотных, которые определены в общегосударственных стратегиях, планах действий, 
программах и их концепциях. Рассматриваются как действующие национальные стра-
тегические документы по теме исследования, та и те, что были приняты в период 
независимости Украины, но срок реализации которых уже истек. Подготовлены вы-
воды о состоянии и проблемах стратегического планирования в Украине по теме ис-
следования.

Ключевые слова: стратегические основы, государственная экологическая полити-
ка, редкие и исчезающие виды диких животных, биоразнообразие.

Levina G. M. Strategic Principles of the National Environmental Policy with respect 
to preserving rare and endangered species of wild animals (certain historic specifics and 
current condition)

The article explores the strategic principles of the state environmental policy of Ukraine, 
the National Environmental Policy of Ukraine regarding preserving rare and endangered spe-
cies of wild animals, as defined in national strategies, action plans, programs and their con-
cepts. The article considers the effective national strategic documents related to the subject of 
research, as well as those that were adopted during the independence of Ukraine, but which 
term of implementation has already expired. Conclusions on the condition and problems of the 
strategic planning conditions in Ukraine on the topic of research have been prepared.
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Відповідно до положень Основного Закону нашої держави – Конституції 
України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги 
на території України є обов’язком держави (ст. 16)1. Важливу роль у забезпе-
ченні такої безпеки та підтриманні рівноваги відіграє тваринний світ, який є 
одним із складових біорізноманіття та, відповідно, навколишнього природного 
середовища. Причому дикі тварини мають не лише екологічне, а й економічне, 
естетичне та виховне значення. Їх втрата може призвести не лише до незво-
ротних змін у біосфері, у т. ч. деградації екосистем, а й, відповідно, до зміни 
середовища життєдіяльності людей.

Проблема збереження тваринного світу планети стрімко загострюється, 
оскільки зростають темпи зникнення його окремих видів, а до рідкісних і та-
ких, що перебувають під загрозою зникнення (далі – рідкісні та зникаючі), між-
народна спільнота та окремі держави відносять все нові й нові види. З метою 
офіційного визнання та охорони ці види підлягають занесенню до національ-
них та міжнародних червоних книг/списків. 

Важливу роль у збереженні рідкісних і зникаючих видів диких тварин ві-
діграють національні стратегічні документи (стратегії, плани, програми 
тощо), в яких закладені політичні та/або програмні засади їх збереження й ста-
лого використання. Причому важливим є включення таких програмних засад 
як пріоритетних не лише в національні стратегічні документи щодо державної 
екологічної політики (що буде предметом дослідження у даній статті), а й інте-
грація їх в інші види державної політики (економічну, соціальну та/або галузе-
ву, секторальну тощо).

На міжнародному рівні важливість встановлення стратегічних орієнтирів 
держав щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тваринного світу ви-
знана, зокрема, у Конвенції про охорону біологічного різноманіття 1992 р.2 
(ратифікованої Законом України від 29.11.1994 р. № 257/94-ВР3). У цьому між-
народному договорі передбачено, що кожна договірна сторона відповідно до 
її конкретних умов і можливостей розробляє національні стратегії, плани чи 
програми збереження і сталого використання біологічного різноманіття або 
адаптує з цією метою існуючі стратегії, плани або програми, які відображають, 
зокрема, викладені в цій Конвенції заходи, що стосуються відповідної договір-
ної сторони (п. «а» ч. 1 ст. 6). Крім того, Конвенцією встановлене зобов’язання 
сторони, наскільки це можливо і доцільно, сприяти відновленню видів, які є 
під загрозою, зокрема, шляхом розробки і здійснення планів та інших стратегій 
раціонального використання (п.  «f» ч. 1 ст. 8).

На національному рівні визначення виключно у законах основ екологічної 
безпеки держави (п. 6 ч. 1 ст. 92) та затвердження парламентом загальнодер-
жавних програм охорони довкілля (п. 6 ч. 1 ст. 85) передбачено у Конституції 
України.

У базовому Законі України «Про охорону навколишнього природного сере-
довища» проголошено, що з метою проведення ефективної і цілеспрямованої 
діяльності України по організації і координації заходів щодо охорони навко-
лишнього природного середовища, забезпечення екобезпеки, раціонального 
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використання і відтворення природних ресурсів, на перспективу, серед іншого, 
розробляються і приймаються державні цільові програми (ч. 1 ст. 6)4.

У спеціальному Законі України «Про тваринний світ» передбачено, що 
охорона тваринного світу забезпечується (крім іншого) шляхом розроблення і  
впровадження програм (планів дій) щодо збереження та відтворення саме ви-
дів диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення (абз. 8 ч. 1 ст. 37)5. 
А в іншому Законі – «Про Червону книгу України» декларовано, що Червона 
книга України є основою для розроблення та реалізації аналогічних програм 
(планів дій) щодо видів тваринного світу, занесених до неї (ч. 2 ст. 3)6.

Інакше можна стверджувати про наявність правового підґрунтя та зобов’я-
зань щодо підготовки, прийняття та реалізації в Україні таких стратегічних 
документів державної екологічної політики (основ, стратегій, планів, програм 
тощо), які можна умовно поділити на: 

а) стратегічні документи загального характеру (тобто з питань охорони на-
вколишнього природного середовища, екобезпеки тощо, де питання стратегіч-
них пріоритетів щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин можуть 
бути однією із складових частин);

б) стратегічні документи спеціального характеру (тобто безпосередньо з 
питань збереження біорізноманіття, в цілому рідкісних та зникаючих видів ди-
ких тварин або якогось окремого виду (видів) чи популяції (популяцій)). 

В Україні базовим стратегічним документом державної екологічної полі-
тики загального характеру є Основні засади (Стратегія) державної еколо-
гічної політики України на період до 2020 р., що були затверджені Законом 
України від 21.12.2010 р. № 2818-VI7. Цей документ складається з семи розді-
лів та додатку. В ньому визначена мета та сім стратегічних цілей національної 
екологічної політики. Зокрема, стратегічною ціллю № 5 визнано «Припинення 
втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної ме-
режі», яка має вирішити такі завдання, як: удосконалення до 2015 р. норматив-
но-правової бази щодо системи здійснення контролю за торгівлею видами ди-
кої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення; а також створення 
до 2020 р. мережі центрів штучного розведення та реакліматизації рідкісних 
видів рослин і тварин та таких, що перебувають під загрозою зникнення. Інші 
завдання сформульовані більш узагальнено й стосуються не лише рідкісних 
та зникаючих видів, як-то: впровадження до 2020 р. екосистемного підходу в 
управлінську діяльність та адаптація законодавства України у сфері збережен-
ня навколишнього природного середовища відповідно до вимог директив ЄС; 
створення до 2020 р. системи економічних важелів сприяння збереженню біо- 
та ландшафтного різноманіття та формування екомережі на землях усіх форм 
власності; вжиття до 2015 року адміністративних заходів з припинення ката-
строфічного зменшення запасів водних живих ресурсів унаслідок їх надмірної 
експлуатації та погіршення стану навколишнього природного середовища та 
ін.

При цьому у Стратегії серед основних інструментів реалізації національ-
ної екологічної політики визначено пріоритетом необхідність запровадження 
оцінки впливу стратегій, програм, планів на стан навколишнього природного 
середовища (а саме, наголошено на необхідності удосконалення екологічно-
го законодавства в частині застосування стратегічної екологічної оцінки як 
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обов’язкового інструменту стратегічного планування розвитку соціально-еко-
номічної політики на національному, регіональному та місцевому рівнях (п. 4.2 
р. 4).

Стратегією заплановано, що вона буде реалізовуватись у два етапи: до 
2015 р. та протягом 2016–2020 рр. (р. 5). Також передбачено здійснення її за-
гальнодержавного, регіонального та галузевого моніторингу та підготовку за 
його результатами:

щорічно – звіту про реалізацію Національної екологічної політики, а також 
регіональних і галузевих екологічних звітів;

 кожні п’ять років – Національної доповіді про реалізацію національної еко-
логічної політики України (р. 6). 

Стратегією визначені очікувані результати та показники ефективності її ви-
конання (р. 7), але не прописаний порядок та джерела фінансування заходів з 
її реалізації.

Механізмом впровадження Стратегії названо Національний план дій з 
охорони навколишнього природного середовища, розробка та затвердження 
якого є обов’язком Кабінету Міністрів України (п. 2 Закону, яким затверджена 
Стратегія). Такий Національний план дій був прийнятий згідно з розпоряджен-
ням Уряду України «Про затвердження Національного плану дій з охорони 
навколишнього природного середовища на 2011–2015 рр.» від 25.05.2011 р. 
№ 577-р.8. Однак строк його виконання вже закінчився, а новий план на 2016–
2020 рр. Урядом прийнятий не був (хоча його проект й був підготовлений Мін-
природи України9). Така ситуація є негативною, оскільки основна екологічна 
Стратегія нашої держави без механізму впровадження не може бути належним 
чином реалізована. І це триває вже більше двох років поспіль та повинно за-
знати змін. Тим більше, що за оцінкою виконання Національного плану дій 
на 2011–2015 рр., результативність виконання цілі № 5 «Припинення втрат бі-
ологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі», 
хоча загалом і визнана задовільною, але лише виходячи з того, що ефективність 
виконання даної цілі перевищує 30 та знаходиться нижче 60 %10.

Серед стратегічних документів державної екологічної політики спеціально-
го характеру (щодо рідкісних та зникаючих видів тварин) слід назвати Концеп-
цію збереження біологічного різноманіття України, що була затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1997 р. № 43911 (та передба-
чала наступне прийняття й встановлювала концептуальні основи – Національ-
ної програми збереження біологічного різноманіття на 1998–2015 рр.).

У самій Концепції вказано, що правовим підґрунтям для її затвердження 
стали вже згадувані в даному дослідженні ст. 16 Конституції України, Кон-
венція про охорону біологічного різноманіття, Всеєвропейська стратегія збе-
реження біологічного та ландшафтного різноманіття12 та Програми діяльності 
тогочасного складу Кабінету Міністрів України (абз. 1).

У цьому документі визначено, що метою Концепції є, зокрема: а) збере-
ження, покращення стану та відновлення природних і порушених екосистем, 
середовищ існування окремих видів та компонентів ландшафтів; б) сприяння 
переходу до збалансованого використання природних ресурсів; в) підвищення 
рівня інформованості населення з питань біорізноманіття, а також активізація 
участі громадян у діяльності щодо його збереження; г) посилення відповідаль-
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ності за збереження біорізноманіття підприємств, організацій та установ, ді-
яльність яких пов’язана з використанням природних ресурсів або впливає на 
стан довкілля.

Стратегічно також проголошено, що збереження біорізноманіття передба-
чає не лише охорону окремих особин і їх груп у межах певної території, а й 
екосистем у цілому разом з їх середовищем існування (розділ «Об’єкти Кон-
цепції»).

Збереження ж видів і популяцій тварин, насамперед рідкісних і тих, що 
перебувають під загрозою зникнення, безпосередньо визнано у Концепції од-
ним із основних напрямів діяльності у сфері збереження біорізноманіття. Для 
досягнення цього заплановано: а) розробити та реалізувати програми і заходи 
для збереження окремих видів тварин або їх груп, у тому числі внесених до 
Червоної книги України та міжнародних переліків рідкісних і тих, що перебу-
вають під загрозою зникнення; б) створити в зоологічних парках, розплідниках 
центри і лабораторії штучного розведення та реакліматизації рідкісних і зни-
каючих видів тварин; в) організувати постійні спостереження (моніторинг) за 
станом видів і популяцій; г) розробити геоінформаційні системи, насамперед 
щодо видів тварин, внесених до Червоної книги України; ґ) провести інвен-
таризацію генетичного різноманіття тварин; д) підготувати та опублікувати 
довідники, енциклопедії, науково-популярні видання та інші матеріали про бі-
орізноманіття України.

Дана мета та основні напрями Концепції, що стосуються збереження рідкіс-
них та зникаючих видів тварин, є важливими та актуальними й для сьогодення. 
Однак на розвиток цієї Концепції Національна програма збереження біологіч-
ного різноманіття  на 1998–2015 рр. так і не була прийнята. 

Майже через два роки вже Верховною Радою України була зроблена ще 
одна спроба прийняти таку програму, зокрема, була прийнята Постанова «Про 
проект закону України про Національну програму збереження біологічного 
різноманіття на 1999–2015 рр.» від 09.04.1999 р. № 599–XIV13. Але й вона вия-
вилась безрезультатною, оскільки сама Програма знову ж таки не була затвер-
джена.

Натомість приблизно через вісім місяців, а саме Верховна Рада України 
прийняла ще одну Постанову «Про об’єднання проектів Закону України про 
Програму формування національної екологічної мережі України на 2000–
2015 рр. і про Національну програму збереження біологічного різноманіття 
на 2000–2015 рр.» від 14.12.1999 р. за № 1289-XIV (мотивуючи це об’єднання 
метою створення єдиної нормативно-правової бази і уникнення дублювання 
рішень щодо збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та еколо-
гічної рівноваги природних систем)14.

І вже після такого об’єднання у 2000 р. в Україні був прийнятий такий стра-
тегічний документ державної екологічної політики, як Загальнодержавна 
програма формування Національної екологічної мережі України на 2000–
2015 рр.15 (складається з V розділів та 8 додатків).

У цій Програмі констатовано, що саме негативні антропогенні чинники 
впливу на довкілля призвели до зникнення великої кількості біологічних видів 
та до загрози існування для багатьох з існуючих, що, в свою чергу, призводить 
до збільшення кількості видів, які потрапляють до Червоної книги України. Ос-
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новною метою Програми проголошено, зокрема, збільшення площі земель кра-
їни з природними ландшафтами та формування їх територіально єдиної сис-
теми для забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення 
видів тварин, яка б забезпечувала не лише збереження природних екосистем, а 
і видів тваринного світу та їх популяцій.

У Програмі визначено, що національна екомережа має відповідати вимогам 
щодо її функціонування у Всеєвропейській екомережі та виконувати провідні 
функції щодо збереження біорізноманіття. 

До основних завдань Програми віднесено: не лише формування нових, від-
творення та збереження існуючих середовищ існування; а й збереження тва-
ринного світу, в тому числі тих видів, які занесені до Червоної книги України 
чи так званих міжнародних червоних списків; а також формування нових ді-
лянок для забезпечення середовищ існування певних видів тварин, занесених 
до Червоної книги України, Європейського червоного списку тварин і рослин, 
що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі, а також інших 
видів тварин, включених до переліків міжнародних конвенцій та угод, обов’яз-
кових до виконання Україною.

Для вивчення проблемних питань, пов’язаних з виконанням цієї Загально-
державної програми формування Національної екомережі на 2000–2015 рр., в 
Україні навіть була утворена Координаційна рада з питань формування наці-
ональної екомережі як тимчасовий дорадчий орган Кабінету Міністрів Укра-
їни16.

Програмою передбачено нормативно-правове, фінансове, наукове, органі-
заційне забезпечення її реалізації та визначені очікувані соціальні, економічні 
й екологічні результати. Передбачено, що реалізація Програми, розрахованої 
на період до 2015 р., триватиме у два етапи – 2000–2005 та 2006–2015 рр., тоб-
то період її виконання вже закінчився. І хоча процес формування національної 
екомережі ще триває, однак логічного продовження цей стратегічний документ 
не зазнав (ні у вигляді нової програми на новий період, ні в будь-якому іншо-
му).

На цю проблему звернула увагу, зокрема, Рахункова Палата України, яка 
за результатами аудиту Чорноморського біосферного заповідника у 2016 р. ре-
комендувала Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо розроблення та 
прийняття відповідного нормативного акта у зв’язку із закінченням терміну 
виконання Загальнодержавної програми формування нацекомережі України на 
2000–2015 рр. і відсутністю цільової екологічної програми розвитку заповідної 
справи17. Але ситуація й досі залишається без змін.

Слід зазначити, що цільова екологічна програма розвитку заповідної спра-
ви існувала в Україні до 2005 р. Це була Програма перспективного розвитку 
заповідної справи в Україні «Заповідники», затверджена Постановою Вер-
ховної Ради України від 22.09.1994 р. № 177/94-ВР18 (в цій Програмі подібно 
до Програми щодо національної екомережі було встановлено, що система пе-
редбачених нею заходів спрямована не лише на збереження унікальних і ти-
пових ландшафтів, інших природних комплексів, але і біорізноманіття, в тому 
числі генофонду тваринного світу; найефективнішим засобом охорони, зокре-
ма, видів тваринного світу (рідкісних та інших), визнавалось розширення та 
підвищення репрезентативності мережі природно-заповідного фонду). Спроба 
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логічно продовжити роботу в цьому напрямі та створити наступну нову про-
грамі виявилась поки що безрезультатною. Зокрема, 08.02.2006 р. була схвале-
на розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 70-р Концепція Загаль-
нодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 р.19 Однак 
передбачена нею до затвердження Загальнодержавна програма розвитку запо-
відної справи на період до 2020 р. так і не була прийнята.

Непослідовним з точки зору раніше прийнятих вищевказаних державних 
рішень є розпорядження Уряду від 22.09.2004 р. за № 675-р, за яким в Україні 
схвалюється Концепція Загальнодержавної програми збереження біорізно-
маніття на 2005–2025 рр.20 (це розпорядження ухвалено через чотири роки 
після прийняття Загальнодержавної програми формування національної еко-
мережі України на 2000–2015 рр., яка була прийнята згідно з державним бачен-
ням, що ця програма повинна бути об’єднана з державною програмою щодо 
збереження біорізноманіття).

У Концепції «біорізноманіття» (складовою якого є рідкісні та зникаючі види 
тварин) визнано національним багатством України, збереження та невиснаж-
ливе використання якого визнано одним з пріоритетів державної екологічної 
політики. Також констатовано, що необхідно вжити саме кардинальних заходів 
через сучасний стан біорізноманіття, який викликає глибоке занепокоєння, а 
також визнано, що біорізноманіття є природним капіталом, а отже, рівень його 
збереження визначатиме вже в найближчому майбутньому долю держави. Крім 
того, в концепції визнано, що негативними факторами в сучасних умовах є вис-
наження самовідновних можливостей популяцій та екосистем. 

У Концепції метою майбутньої Програми визнано подолання тенденції де-
градації живої компоненти довкілля та максимальне відтворення первинного 
стану природних комплексів, а також екологізація сфер суспільної діяльності, 
яка може негативно впливати на компоненти біорізноманіття та довкілля. А до 
основних завдань у цьому напрямі віднесено, зокрема, мінімізацію негатив-
ного впливу на біорізноманіття та максимальне зміцнення природної основи 
біорізноманіття. Також передбачено реалізацію майбутньої програми на основі 
використання нормативно-правових, інституційних, економічних, фінансових, 
науково-експертних, аудиторських, інформаційно-освітніх та констатовано, що 
інших засобів і альтернативи запропонованому підходу до розв’язання про-
блеми збереження біорізноманіття немає. Амбіційно очікувалось уникнення 
безповоротної втрати частини гено-, демо-, цено- та екофонду й оптимізації бі-
оресурсного потенціалу, удосконалення концептуальних підходів до збережен-
ня біорізноманіття, поліпшення стану фінансування заходів щодо збереження 
біорізноманіття, поліпшення просторових та якісних показників біорізноманіт-
тя, що сприятиме позитивним змінам у стані довкілля на локальному та регіо-
нальному рівні, а також відтворення деградованих екосистем та забезпечення 
сприяння збереженню видів тварин, які перебувають під загрозою зникнення; 
здійснення систематизації нормативно-правових документів і гармонізації їх з 
міжнародно-правовими актами, узгодження діяльності органів виконавчої вла-
ди, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо збе-
реження біорізноманіття. Планувалось реалізовувати Програму у три етапи: 
перший – 2005–2010, другий – 2010–2015, третій – 2016–2025. Однак Загаль-
нодержавна програма збереження біорізноманіття станом на 15.02.2018 р. так 
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і не була прийнята, та й її прийняття за цією Концепцією, мабуть, вже є недо-
речним, оскільки за строком Програма вже повинна перебувати на третьому 
(останньому) етапі виконання.

Підсумовуючи викладені у даному дослідженні обставини, можна зробити 
такі висновки:

1) базовий стратегічний документ державної екологічної політики загаль-
ного характеру – Основні засади (стратегія) державної екологічної політики 
України на період до 2020 рр. (де серед іншого визначаються стратегічні ос-
нови збереження рідкісних та зникаючих тварин), – немає затвердженого та 
актуального для даного часу механізму впровадження – Національного плану 
дій з охорони навколишнього природного середовища (останній був прийнятий 
до 2015 р.), що є перепоною для його виконання та вимагає від Уряду України 
якнайшвидших дій та рішень;

2) положення розглянутих стратегічних документів державної екологічної 
політики спеціального характеру та їх концепцій свідчать про неодноразові 
спроби влади прийняти на загальнодержавному рівні в Україні концептуальні 
основи й пріоритети щодо збереження рідкісних та зникаючих видів диких тва-
рин у взаємозв’язку зі збереженням середовищ їх існування (через збережен-
ня біорізноманіття в цілому, окремих видів або популяцій тварин, через збе-
реження середовищ існування цих тварин, у тому числі завдяки національній 
екомережі, територіям та об’єктам природно-заповідного фонду). Але наразі в 
Україні не прийнято жодного із таких документів, тобто можемо стверджувати 
про відсутність національних стратегічних пріоритетів спеціально в цьому на-
прямі, що, на думку автора, потребує змін та вимагає від влади якнайшвидших 
дій та рішень;

3) описаний процес підготовки та прийняття в незалежній Україні розгля-
нутих стратегічних документів державної екологічної політики спеціального 
характеру та їх концепцій дає підстави зробити висновок про його недостат-
ню ефективність через відсутність чіткого бачення органів влади щодо того, як 
стратегічно визначати та врегульовувати збереження видів тваринного і рос-
линного світу, в тому числі рідкісних та зникаючих, у взаємозв’язку зі збере-
женням середовищ їх існування, а також через непослідовність, недоведеність 
до логічного результату рішень цих органів влади та незабезпечення логічного 
й безперервного продовження стратегічного розвитку, програмування, плану-
вання, що потребує зміни підходу.
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Levina G. M. Strategic Principles of the National Environmental Policy with respect 
to preserving rare and endangered species of wild animals (certain historic specifics and 
current condition)

The article explores the strategic principles of the state environmental policy of Ukraine, 
the National Environmental Policy of Ukraine regarding preserving rare and endangered spe-
cies of wild animals, as defined in national strategies, action plans, programs and their con-
cepts. The article considers the effective national strategic documents related to the subject of 
research, as well as those that were adopted during the independence of Ukraine, but which 
term of implementation has already expired: Main Principles (Strategy) of the National Envi-
ronmental Policy of Ukraine for the Period until the year 2020 (21.12.2010), National Action 
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Plan for Protection of Environment for the years 2011-2015 (25.05.2011), Concept of Pre-
serving of Biological Diversity of Ukraine (12.05.1997), National Program for Creating the 
National Environmental Network of Ukraine for the Years 2000-2015 (21.09.2000), Program 
for the Prospective Development of Reserve Affair in Ukraine “Reserve Parks” (22.09.1994), 
Concept of the National Program for Preserving the Biodiversity for the years 2005-2025 
(22.09.2004). As a result of analysing the strategic documents and the process of their adop-
tion, the following conclusions were made: 

1) Main Principles (Strategy) of the National Environmental Policy of Ukraine for the 
Period until the Year 2020 (which inter alia defines the strategic principles of preserving the 
rare and endangered species of wild animals) does not have an up-to-date implementation 
mechanism – National Action Plan for Protection of Environment (the latest was adopted 
until 2015), which is an obstacle to its implementation and requires from the Government of 
Ukraine the actions and decisions to be taken as soon as possible;

2) the provisions of the considered strategic documents of the national environmental pol-
icy of a special nature and their concepts evidence the repeated attempts of the government to 
adopt in Ukraine at the national level the conceptual bases and priorities with respect to pre-
serving rare and endangered species of wild animals in the interconnection with preservation 
of their environmental conditions. However, none of these documents have been adopted in 
Ukraine as of now and thus, we may state that there are no national strategic priorities specif-
ically in this respect, which in author’s view needs to be changed and requires the government 
to act as quickly as possible;

3) the described process of preparation and adoption in independent Ukraine of strategic 
documents of the state environmental policy of a special nature and their conceptions allows 
to make a conclusion on lack of its efficiency due to the absence of a clear vision of the govern-
mental authorities in this regard, as well as, due to inconsistency, absence of complete logical 
result with respect to the decisions of such governmental authorities, failure to ensure the log-
ical and insufficient logical and uninterrupted strategic development, programming, planning, 
which requires changing approach thereto. 

Key words: strategic principles, National Environmental Policy, rare and endangered 
species of wild animals, biodiversity.
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ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ ЯК ГАРАНТІЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ 
КВАЛІФІКОВАНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

У статті досліджуються питання щодо ролі і місця інституту адвокатури в 
правозахисній системі України в процесі реалізації особою конституційного права на 
кваліфіковану юридичну допомогу. Автор розглядає інститут адвокатури як суб’єкт 
захисту прав особи в правозахисному механізмі, обстоює позицію, що кваліфікована 
юридична допомога має бути надана кваліфікованими юристами, які повинні відпо-
відати професійним та іншим кваліфікаційним вимогам і критеріям. Зазначено, що 
юрист – це професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибо-
ко переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства, кваліфі-
ковано користується юридичним інструментарієм під час розв’язання юридичних про-
блем, захищаючи при цьому права і законні інтереси громадян. Зроблено висновок, що 
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саме адвокат є найважливішим суб’єктом надання кваліфікованої юридичної допомоги, 
професійна діяльність якого виступає однією з юридичних гарантій реалізації, захисту 
й охорони прав і свобод людини та громадянина.

Ключові слова: правозахисний механізм, інститут адвокатури, адвокат, професій-
на юридична допомога, права людини, конституція. 

Гончар Д. В. Институт адвокатуры как гарантия права на получение квалифи-
цированной юридической помощи 

В статье исследуются вопросы о роли и месте института адвокатуры в правоза-
щитной системе Украины в процессе реализации конституционного права на квалифи-
цированную юридическую помощь. Автором рассматривается институт адвокатуры 
как субъект защиты прав личности в правозащитном механизме, отстаивается по-
зиция, согласно которой квалифицированная юридическая помощь должна быть ока-
зана квалифицированными юристами, которые должны соответствовать професси-
ональным и другим квалификационным требованиям и критериям. Отмечается, что 
юрист – это профессионал, который имеет фундаментальные и специальные правовые 
знания, глубоко убежден в исключительном назначении права и законности для обще-
ства, квалифицированно пользуется юридическим инструментарием при решении юри-
дических проблем во имя защиты прав и законных интересов граждан. Делается вывод, 
что именно адвокат является наиболее важным субъектом оказания квалифицирован-
ной юридической помощи, профессиональная деятельность которого выступает од-
ной из юридических гарантий реализации, защиты и охраны прав и свобод человека и 
гражданина.

Ключевые слова: правозащитный механизм, институт адвокатуры, адвокат, про-
фессиональная юридическая помощь, права человека, конституция.

Gonchar D. V. Bar as a guarantee of the right to receive properly qualified legal as-
sistance 

In the article the issues about the role and place of the Bar in human rights system during 
the implementation by the individuals their constitutional right to receive qualified legal assis-
tance. The author views the Bar as a subject of protection of the human rights in human rights 
system. He pursues positions that qualified legal assistance have to be provided by qualified 
lawyer. They have to meet the relevant professional requirements and criteria. It is empha-
sized that the lawyer is a professional who has fundamental and specialized knowledge. He 
completely uses judicial tools during the solving legal problems while protecting legal rights 
and interests at the same time. It is concluded that the advocate is the most important subject 
(entity) of providing with qualified legal assistance. His professional activity act as a one of 
legal guarantees of realization, protection and preservation of human rights and freedoms of 
citizens.

Key words: human rights mechanism, the Bar, advocate (attorney, counsel), qualified legal 
assistance, human rights, constitution.

Згідно з чинним законодавством держава надає кожному право на одержан-
ня кваліфікованої юридичної допомоги. Відповідно, вона зобов’язана забезпе-
чувати реалізацію цього права шляхом його гарантування. Крім того, гаранту-
вання кожному права на правову допомогу є не тільки конституційно-правовим 
обов’язком держави, а й дотриманням взятих Україною міжнародно-правових 
зобов’язань відповідно до положень Загальної декларації прав людини 1948 р., 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Міжна-
родного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. тощо.
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Гарантії прав людини – це система загальних і спеціально-юридичних за-
собів та інститутів, спрямованих на сприяння реалізації прав людини, а також 
забезпечення їх усебічної охорони й захисту від порушень1. Положення ст. 59 
Конституції України, а саме: «Кожен має право на професійну правничу допо-
могу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. 
Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав» як юридичної гарантії можна 
розглядати у двох аспектах: 

– як формально-юридичну гарантію, тобто закріплення права на отримання 
кваліфікованої юридичної допомоги в Конституції України; 

– як організаційно-юридичну гарантію, коли існує й функціонує спеціаль-
ний інститут, який має забезпечити право на отримання кваліфікованої юри-
дичної допомоги. Таким інститутом є адвокатура. На законодавчому рівні ад-
вокатську діяльність визначено як незалежну професійну діяльність адвоката 
щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової 
допомоги клієнту (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність»)2. 

На думку М. Кіпніса, конституційне право на отримання кваліфікованої 
юридичної допомоги гарантується не тільки створенням (інституціоналіза-
цією) професійного співтовариства адвокатів, а й встановленням державою 
принципів діяльності цієї спільноти, які захищають від довільного втручання 
під час надання юридичної допомоги3.

Представницька діяльність у суді є одним з адвокатських повноважень у 
сфері надання юридичної допомоги із захисту конституційних прав і свобод 
людини та громадянина в Україні. Конституційний Суд України в Рішенні у 
справі щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України 
(справа про право на правову допомогу) за конституційним зверненням гро-
мадянина Голованя Ігоря Володимировича роз’яснив, що конституційне право 
кожного на правову допомогу за своєю суттю є гарантією реалізації, захисту та 
охорони інших прав і свобод людини та громадянина, і в цьому полягає його 
соціальна значущість. Серед функцій такого права в суспільстві варто виокре-
мити превентивну, яка не тільки сприяє правомірному здійсненню особою сво-
їх прав і свобод, а й насамперед спрямована на запобігання можливим пору-
шенням чи незаконним обмеженням прав і свобод людини та громадянина з 
боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових 
і службових осіб. Крім того, Конституційний Суд України зазначає, що гаран-
тування кожному права на правову допомогу в контексті частини другої ст. 3, 
ст. 59 Конституції України покладає на державу відповідні обов’язки щодо за-
безпечення особи правовою допомогою належного рівня. Такі обов’язки зу-
мовлюють необхідність визначення в законах України, інших правових актах 
порядку, умов і способів надання цієї допомоги4. 

Адвокатура є професійним об’єднанням адвокатів і не входить до системи 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Це один з інсти-
тутів громадянського суспільства, який виконує державно значущу функцію у 
сфері здійснення правосуддя: захищає інтереси громадян, щоправда, не своїх 
членів, а необмеженого кола фізичних та юридичних осіб, які звернулися по 
юридичну допомогу. Отже, адвокатурі як особливому інструменту громадян-
ського суспільства властивий публічно-правовий статус5. 
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В інституті адвокатури працюють професійні юристи – адвокати, які є про-

фесійними радниками з правових питань і надають кваліфіковану юридичну 
допомогу. Гарантуючи право на отримання кваліфікованої юридичної допомо-
ги, держава встановлює професійні та інші кваліфікаційні вимоги і критерії до 
адвокатів. 

Р. Резнік, розглядаючи особливості надання юридичної допомоги, відзна-
чає, що кваліфікованою відповідно до світової практики може вважатися допо-
мога, яку надають спеціалісти з права – принаймні особи, які мають юридичну 
освіту, при цьому вони обов’язково мають дотримуватися професійних стан-
дартів та етичних норм (за цим здійснюється контроль)6. 

В Україні адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридич-
ну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше 
двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, 
встановлених законом), склала присягу адвоката України та отримала свідо-
цтво про право на заняття адвокатською діяльністю (ст. 6 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність»). 

В інших державах також висуваються особливі вимоги до адвокатів як до 
осіб, що надають кваліфіковану юридичну допомогу. Наприклад, у Білорусі, 
відповідно до ст. 7 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність у Респу-
бліці Білорусь», адвокатом може бути фізична особа, яка є громадянином Рес-
публіки Білорусь, має вищу юридичну освіту, пройшла стажування та склала 
кваліфікаційний іспит, отримала спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення 
адвокатської діяльності та є членом територіальної колегії адвокатів7. 

У Франції адвокат має відповідати вимогам, встановленим ст. 11 Закону 
№ 71-1130 від 31 грудня 1971 р.: мати французьке громадянство або грома-
дянство держави – члена Європейського Союзу чи держави – сторони угоди 
про Європейський економічний простір; диплом магістра права першого сту-
пеня або еквівалентний цьому диплом; сертифікат про присвоєння статусу ад-
воката8. При цьому особа, яка претендує на отримання статусу адвоката, не 
повинна бути суб’єктом дій, що дають підставу для кримінального переслі-
дування за вчинення діянь, які суперечать честі, порядності чи моральності, 
або застосування дисциплінарних чи адміністративних санкцій. Для отриман-
ня сертифіката про присвоєння статусу адвоката потрібно скласти відповідний 
іспит, що неможливо без проходження спеціального навчання в регіональному 
центрі професійної освіти або в школі професійного створення колегій адвока-
тів. Проходження навчання у цих освітніх закладах є обов’язковим. Сертифікат 
підтверджує успішне проходження навчання та готовність особи здійснювати 
адвокатську діяльність9. 

Однією з гарантій надання кваліфікованої юридичної допомоги адвокатами 
є безпосередньо самі гарантії адвокатської діяльності. Зокрема, відповідно до 
ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» професійні 
права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією 
України, цим Законом та іншими законами, зокрема: забороняються будь-які 
втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності; забороняється ви-
магати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудо-
вих відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а 
також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття ад-
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вокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. 
З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо 
особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку 
зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом; проведення стосовно 
адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть прово-
дитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, 
ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, проку-
рора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя; 
забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення 
документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності; адвокату гаран-
тується рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад 
змагальності і свободи в наданні доказів та доведенні їх переконливості; жит-
тя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно перебуває 
під охороною держави, а посягання на них зумовлюють відповідальність, пе-
редбачену законом; адвокату гарантується право на забезпечення безпеки під 
час участі у кримінальному судочинстві в порядку, встановленому законом; 
забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час 
проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співро-
бітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття адвокатської та-
ємниці; забороняється втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом; 
забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а також винесення ок-
ремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у справі; забо-
роняється втручання у правову позицію адвоката; не можуть бути підставою 
для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, 
у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової 
інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката; 
забороняється ототожнення адвоката з клієнтом; дисциплінарне провадження 
стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку10.

Важливою гарантією надання професійної юридичної допомоги є договір, 
зміст якого не може суперечити Конституції України та законам України, інте-
ре сам держави і суспільства. Також адвокатові, адвокатському бюро або адво-
катському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової 
допомоги у разі конфлікту інтересів.

Ще однією гарантією кваліфікованості юридичної допомоги є можливість 
зупинення права на заняття адвокатською діяльністю з дня прийняття кваліфі-
каційно-дисциплінарною комісією адвокатури рішення про невиконання або 
неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов’язків; систематич-
не або грубе одноразове порушення правил адвокатської етики, що підриває 
авторитет адвокатури України11. Щоправда, для встановлення цих обставин 
необхідний стандарт, де було б прописано зобов’язання адвоката12. Частково 
стандарти якості адвокатських послуг містяться в Правилах адвокатської ети-
ки, які встановлюють обов’язкові для кожного адвоката правила поведінки при 
здійсненні адвокатської діяльності, засновані на моральних критеріях і тради-
ціях адвокатури, на міжнародних стандартах і правилах адвокатської професії, 
а також підстави та порядок притягнення адвоката до відповідальності13. 
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Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає 

дотримання Правил адвокатської етики як одного з основних професійних 
обов’язків адвоката. Відповідно до ст. 12 Закону обов’язками адвоката є: 

1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;
2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання пра-

вової допомоги;
3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів;
4) підвищувати свій професійний рівень;
5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування;
6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором 

про надання правової допомоги. 
Адвокатові забороняється:
1) використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним ін-

тересам клієнта;
2) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську 

таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
3) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо ад-

вокат впевнений у самообмові клієнта;
4) відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, установле-

них законом14. 
Аналізуючи зміст статей Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» та Правил адвокатської етики, можна зробити висновок, що озна-
чені Правила розвинули норми Закону, оскільки в них вказано, що адвокат має 
виконувати свої обов’язки по захисту прав, свобод та інтересів довірителів усі-
ма не забороненими законодавством засобами не тільки чесно, розумно і сум-
лінно, а ще й кваліфіковано, принципово, своєчасно й активно. 

Конституційна реформа в Україні внесла деякі корективи в чинне законо-
давство, зокрема в Конституцію, визнавши за адвокатами певний професіона-
лізм у їхній діяльності. Тепер для адвокатів обов’язковими є стандарти надання 
кваліфікованої юридичної допомоги та інші стандарти адвокатської діяльності. 
Вважається, що під стандартами юридичної допомоги варто розуміти обов’яз-
ковий мінімум дій, які повинен виконати адвокат у справі в інтересах свого 
клієнта15. Надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури 
вимагає від адвокатів дотримуватися високих етичних стандартів поведінки. 
При цьому специфіка, комплексний характер обов’язків, що покладені на ад-
вокатуру, зумовлюють необхідність збалансування засад служіння адвоката 
інтересам окремого клієнта і суспільства загалом, дотримання принципів за-
конності та верховенства права.

Отже, кваліфікована юридична допомога має бути надана кваліфіковани-
ми юристами, які повинні відповідати професійним та іншим кваліфікаційним 
вимогам і критеріям, адже юрист – це професіонал, який має фундаментальні 
та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначен-
ні права і законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним 
інструментарієм під час розв’язання юридичних проблем, захищаючи при цьо-
му права і законні інтереси громадян. Найважливішим суб’єктом надання ква-
ліфікованої юридичної допомоги був і є адвокат, професійна діяльність якого 
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виступає однією з юридичних гарантій реалізації, захисту та охорони прав і 
свобод людини та громадянина.
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ство. Общество: сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф. 2004–2005 гг. Москва, 2006. С. 98. 
4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням гро-
мадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 
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5. Яковлев В. Ф. Правовое государство: вопросы формирования. Москва: Статут, 2012. 
488 с. 6. Резник Г. М. К вопросу о квалифицированном содержании понятия «квалифици-
рованная юридическая помощь» // Адвокат. 2007. № 4. С. 25–27. 7. Национальный право-
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Gonchar D. V. Bar as a guarantee of the right to receive properly qualified legal as-
sistance 

The legal profession is considered as a guarantee of the right to receive properly qualified 
legal assistance. It is emphasized that the Bar is a professional association of advocates and it 
is not a part of public authorities and local authorities. It is the one of the Civil Society insti-
tutes that carries out important authority function in the implementation of justice. It protects 
the interests of the citizens, unlimited circle of juridical and physical persons, who requested 
the legal assistance. So, the Bar has a public law status as it presents itself a special instrument 
of civil society. It is said that in the institute of legal profession qualified lawyers-advocates 
work. They are professional advisers for legal issues and provide with qualified legal assis-
tance. By guaranteeing the right to receive qualified legal assistance, the state establishes the 
professional and qualification requirements (criteria’s) for advocates. 

According to international practice, the aid can be considered as qualified if it is provided 
by legal experts. At least they have a legal education. The have to maintain the professional 
standards and ethical guidelines (that is controlled). In Ukraine an advocate can become a 
physical person, who has a completed legal higher education, speaks the national language, 
has a record of service of law not less than 2 years, passed the proficiency examination, com-
pleted the internship (except the cases prescribed by law), brought an oath of an advocate of 
Ukraine, received a certificate in legal practice and advocacy. (art. Number 6 of the Ukrainian 
law “About the Bar and advocacy”). 
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One of the guarantees of providing a qualified legal assistance by advocates is the guar-

antee of advocacy itself. In particular, according to the article number 23 of Ukrainian Law 
“About the Bar and advocacy”, advocate’s professional rights, honor and dignity are guar-
anteed by the Constitution of Ukraine, by this law and others. Inter Alia, any interference and 
obstruction in advocacy are prohibited; it is prohibited to require counsel, his deputy, intern, 
the person, who is in labor relations with counsel, on which the legal practice and advocacy 
was suspended or terminated. One more guarantee of the legal assistance’s qualification is an 
opportunity to stop the legal practice and advocacy from the day of adopting  the resolution 
about non-fulfillment or particular fulfillment the advocate’s professional obligations (the res-
olution adopted by Disciplinary Commission); from the day of adopting  the resolution about 
systematic or rude single violation of legal ethics, which undermine the authority of Ukrainian 
Bar (the resolution adopted by Disciplinary Commission). 

Key words: human rights mechanism, the Bar, advocate (attorney, counsel), qualified 
legal assistance, human rights, constitution.

УДК 349.2
Б. М. ЖАРИК,

аспірант 

ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО КОНФЛІКТУ  
ТА ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ

У статті розглядаються наукові підходи до розкриття поняття «трудовий кон-
флікт». Виокремлені розмежування в поняттях «трудовий конфлікт» і «трудовий 
спір». На підставі проведеного дослідження виокремлені основні характеристики тру-
дового конфлікту та проаналізовані основні причини його виникнення.

Ключові слова: трудове право, конфлікт, соціальний конфлікт, трудовий конфлікт.

Жарик Б. М. Понятие трудового конфликта и причины его возникновения
В статье рассматриваются научные подходы к раскрытию понятия «трудовой 

конфликт». Выделены разграничения в понятиях «трудовой конфликт» и «трудовой 
спор». На основании проведенного в статье исследования выделены основные харак-
теристики трудового конфликта и проанализированы основные причины его возник-
новения.

Ключевые слова: трудовое право, конфликт, социальный конфликт, трудовой кон-
фликт.

Zharyk B. M. Definition of labor conflict and causes of its origin
The article deals with scientific approaches to articulation the concept “labor conflict”. 

Highlighted delineations between definitions “labor conflict” and “labor dispute” Based on 
made investigation, defined main characteristics of labor conflict and causes if its origin.

Key words: labor law, conflict, social conflict, labor conflict.

На сучасному етапі становлення та розвитку Української держави, віднов-
лення зростання національної економіки та як результат підвищення добробуту 
суспільства можливе виключно за наявності соціального миру та порозуміння, 
а також високої продуктивності праці. Досвід країн Європейського Співтова-
риства в галузі розробки та застосування правових норм, що сприяють покра-
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щенню соціального клімату та розвитку національних економік, дає підстави 
для висновку, що основним завданням національного трудового права має бути 
максимальне унеможливлення виникнення небезпечних для соціального миру 
та порозуміння чинників, що, у тому числі, є наслідками не належним чином 
урегульованих відносин у сфері найманої праці.

Для подальшого формування нормативно-правової бази, що дала б змогу 
максимально запобігти виникненню конфліктів між учасниками трудових пра-
вовідносин та ефективно врегулювати конфлікти, що вже виникли між такими 
учасниками, доцільним постає питання щодо правового обґрунтування самого 
поняття «конфлікт» та визначення кола підстав його виникнення.

Проблематику конфліктів різних галузей національного права досліджу-
вали в наукових працях такі вчені та дослідники, як Ю. Тодика, О. Глухова, 
А. Єзеров, Л. Герасіна, М. Панов, Т. Пряхіна. Метою даної статті є визначення 
сутнісних ознак конфлікту з точки зору використання його як категорії науки 
трудового права.

Питання виникнення конфліктів, природа їх перебігу, способи їх попере-
дження та вирішення, здебільшого є предметом дослідження вчених-соціоло-
гів і фахівців у галузі конфліктології. Вітчизняні та зарубіжні правники часто, 
намагаючись розробити механізми правового врегулювання вирішення тих чи 
інших суспільних суперечностей та відносин, не приділяють уваги природі ви-
никнення таких суперечностей та залишають поза увагою правове обґрунту-
вання самого поняття «конфлікт».

Загалом конфлікт як соціальне явище притаманний будь-якому суспільству 
внаслідок існування протилежних поглядів і обстоювання суб’єктами конфлік-
ту позицій, не сумісних з інтересами протилежної сторони.

Загалом, сучасні дослідники розглядають конфлікт, використовуючи при 
цьому системний підхід, а не зосереджуючись на поглядах на нього з позицій 
якоїсь однієї наукової дисципліни та намагаються охопити широке коло питань 
при побудові конфліктологічних концепцій. Це визначення самого поняття кон-
флікту, розкриття природи конфлікту як особливого суспільного явища, причин 
і умов виникнення конфлікту і конфліктних ситуацій, можливостей їх прогно-
зування і вирішення1.

Відповідно до концепції американського соціолога Кеннета Боулдинга, що 
на початку 1960-х років розробив універсальне вчення про конфлікт – «загаль-
ну теорію конфлікту», викладену у книзі «Конфлікт і захист: Загальна теорія», 
конфлікт – це загальна категорія, притаманна живому і неживому світові, яка 
виступає базовим поняттям для аналізу процесів соціального, фізичного, хіміч-
ного та біологічного середовища2.

Німецький соціолог і філософ ліберальної спрямованості Р. Дарендорф 
визначає соціальний конфлікт як «будь-яке відношення між елементами, яке 
можна охарактеризувати через об’єктивні («латентні») або суб’єктивні («явні») 
протилежності»3.

З точки зору Дарендорфа, специфіка соціальних конфліктів полягає в їх зу-
мовленості соціальною структурою, а саме – структурою «соціальних позицій 
і ролей»4, розподілом на правлячих і керованих у «імперативно координованих 
асоціаціях», під якими розуміються будь-які форми асиметричного розподілу 
влади: держава, фірма, церква, політична партія, футбольний клуб тощо.
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Класифікація соціальних конфліктів здійснюється за двома критеріями: 

«діапазон соціальної єдності, всередині якого існує конфлікт» і співвідношення 
рангів елементів, що беруть участь у конфлікті. Поєднання названих критеріїв 
класифікації породжує велике різноманіття видів конфліктів5.

Вітчизняна конфліктологічна думка відстає від надбань західної теорії. І це 
стосується не тільки України, а всього пострадянського простору, де тривалий 
час неподільно панувала марксистська доктрина. Необхідно зазначити, що у 
марксизмі проблема конфлікту отримала звужене тлумачення, бо конфлікт роз-
глядався у ній як зіткнення між антагоністичними класами. У контексті Марк-
сової теорії класовий конфлікт постає як вища стадія загострення та розв’язан-
ня антагоністичних суперечностей. Розв’язання самого конфлікту, за Марксом, 
можливе тільки як насильницька революція6.

Лише наприкінці 80-х років минулого століття глибокі соціальні та політич-
ні проблеми на теренах СРСР спричинили появу перших конфліктологічних 
досліджень «західного типу», що, у свою чергу, сприяли розвитку конфлікто-
логії як науки на загальнотеоретичному рівні (А. Анцупов, А. Шипілов, Є. Ба-
босов), так і на рівні галузевих досліджень: військова конфліктологія (С. Бог-
данов), політична конфліктологія (В. Авксентьєв, Ю. Запрудський, Д. Фурман, 
Є. Степанов), юридична конфліктологія (В. Кудрявцев, Л. Герасіна, М. Панов), 
психологія конфлікту (Н. Гришина, Г. Ложкін).

Серед сучасних дослідників конфліктології слід відзначити соціолога Е. Ба-
босова, який стверджує, що соціальний конфлікт – це «граничний випадок за-
гострення соціальних протиріч, який виражається у зіткненні різних соціаль-
них спільнот – класів, націй, держав, соціальних груп, соціальних інститутів 
тощо, який зумовлюється протилежністю чи суттєвою відмінністю їх інтересів, 
цілей, тенденцій розвитку»7. При цьому в літературі стверджується, що вихід-
ною методологічною засадою для розуміння терміна «конфлікт» є його сприй-
няття як соціального протиріччя «на стадії його реального вирішення суб’єкта-
ми, які залучені до нього»8.

На думку В. Курбатова, конфлікт – «це протиборство сторін взаємодії, які 
мають протилежно спрямовані мотиви, цілі та інтереси»9. Подібне розуміння 
конфлікту дають і представники психологічної науки, характеризуючи його як 
«зіткнення двох чи більше сильних мотивів, які не можуть бути задоволені од-
ночасно»10.

Незважаючи на поважну історію вивчення питання, загальновживаного ви-
значення поняття «конфлікт» не склалося і, напевне, не могло скластися –надто 
різнорідні явища підпадають під цю категорію11. Для вироблення системного, 
всеохопного визначення категорії «конфлікт» слід передусім виходити з того, 
що це явище соціальне. У вузькому розумінні соціальний конфлікт – це супе-
речність з приводу засобів життєзабезпечення: рівня заробітної плати, викори-
стання професійного й інтелектуального потенціалу, рівня цін на різні блага, 
з приводу реального доступу до цих благ та інших ресурсів. Саме соціальний 
конфлікт у широкому розумінні є об’єктом вивчення багатьма науками соціо-
логією, політологією, історією, юриспруденцією тощо. І всі види конфліктів є 
лише підвидами соціального конфлікту в широкому розумінні цього поняття.

Об’єктом конфлікту може стати практично будь-який предмет, процес або 
явище навколишньої природної або соціальної дійсності – авторитет, влада, 
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престиж, водні або земельні ресурси, власність, будь-які інші матеріальні та 
духовні цінності. Як правило, до конфлікту призводить їхній дефіцит. Пред-
метом конфлікту є дії суб’єктів навколо зазначеного об’єкта, тобто це певна 
проблема, яка становить фактичні відносини конфлікту.

Суб’єктами конфлікту завжди є люди та їхні спільноти – сім’я, трудовий 
колектив, група за інтересами, за місцем проживання, державний орган, нація 
тощо. Для суб’єкта тут є важливим переслідування ним інтересів, потреб або 
цілей, протилежних інтересам, потребам і цілям іншого суб’єкта. Крім того, 
беручи до уваги те, що суб’єктами конфлікту завжди є люди, слід пам’ятати 
про вплив психологічних чинників на поведінку суб’єктів. Основним із них є 
емоції, якими супроводжується конфлікт. «Якщо суб’єкти конфлікту протиді-
ють, але не переживають при цьому негативних емоцій (наприклад, у процесі 
дискусії, спортивного змагання), або, навпаки, переживають негативні емоції, 
але зовнішньо не проявляють їх, не протидіють один одному, то такі ситуації є 
передконфліктними»12.

Найчастіше конфлікт визначається через поняття протиріччя (суперечно-
сті) чи поняття боротьби (протиборства). Типовим серед таких визначень є 
тлумачення поняття конфлікту, запропоноване Л. Герасіною і М. Пановим, які 
визначають його як «прояв загострення об’єктивних і суб’єктивних суперечно-
стей, який відображається у протиборстві їх носіїв, тобто сторін»13.

Відповідно до сфери виникнення і перебігу конфліктів соціальні конфлікти 
можна класифікувати на політичні, економічні та юридичні.

Зважаючи на те, що дане дослідження присвячене одному з видів юридич-
ного конфлікту, особливу увагу слід звернути на саме юридичний конфлікт. 
Правовим відносинам конфліктність притаманна не меншою мірою, ніж по-
літичним та економічним, що зумовлено генетично-конфліктною природою 
більшості юридичних фактів.

Примирювальна теорія походження права (Е. Аннерс, Г. Берман) навіть дає 
підстави говорити про конфліктне призначення права14.

Маючи певні особливості, юридичний конфлікт відтворює всі головні риси 
й ознаки конфлікту соціального, оскільки конфлікт – це такий вид соціальної 
взаємодії, що зберігає свої типові риси незалежно від форм прояву. Юридич-
ний конфлікт у його «чистому» вигляді можна уявити як протиборство суб’єк-
тів права з приводу застосування, порушення або тлумачення правових норм15.

Доповнюючи це визначення, слід зауважити, що юридичним конфліктом 
також є протиборство у сфері правотворчості. Таке визначення юридичного 
конфлікту дається вченими, які вважають, що конфлікту, аби він мав право на-
зиватися юридичним, потрібно мати юридичну характеристику всіх його еле-
ментів (мотивація, учасники, об’єкти тощо).

Вчені, які дотримуються точки зору, що для того, щоб конфлікт загалом був 
визнаний юридичним, йому достатньо, аби правовими ознаками характеризу-
вався хоча б один його елемент, дають дещо інше визначення цього поняття. За 
їхнім твердженням, «юридичним конфліктом слід визнати будь-який конфлікт, 
у якому спір так чи інакше пов’язаний з правовими відносинами сторін (їх 
юридично значущими діями або станами) і, відповідно, суб’єкти або мотивація 
їх поведінки, або об’єкт конфлікту мають правові ознаки, а конфлікт зумовлює 
юридичні наслідки»16.
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Трудовий конфлікт за своїм змістом є видом соціального конфлікту, об’єк-

том якого є трудові відносини та умови їх забезпечення. Трудові конфлікти 
мають економічний, соціальний, соціально-психологічний та політичний ас-
пекти. Оскільки соціальний аспект трудових конфліктів – це передусім відно-
шення соціальних груп та окремих осіб, більшість авторів часто ототожнюють 
поняття «трудовий конфлікт» і «соціально-трудовий конфлікт».

Також, розглядаючи суть трудового конфлікту, необхідно наголосити на 
відмінностях у поняттях «трудовий конфлікт» та «трудовий спір». Так, деякі 
автори вважають, що трудовий конфлікт є більш широким поняттям, оскільки 
окрім зіткнень у сфері трудових відносин він може включати і зіткнення інте-
ресів. Так, на думку І. Шугаєва, трудовий спір регулюється нормами трудового 
законодавства, а трудовий конфлікт – також і іншими правовими та неправови-
ми засобами.

Загалом під трудовим спором слід вважати розбіжності, що виникають між 
суб’єктами трудових правовідносин, з приводу існуючих чи нових умов праці, 
що можуть бути вирішені в порядку, встановленому чинним законодавством. 
Тобто до трудових спорів слід відносити лише ті суперечності, що мають пра-
вовий характер, виникають між учасниками трудових відносин та є предметом 
вирішення/врегулювання у нормативно-врегульованій процесуальній формі 
або шляхом застосування іншої юридичної процедури. Якщо трудовий кон-
флікт вирішується його суб’єктами самостійно, тобто порядок його вирішення 
встановлюється чи визначається безпосередньо тими, хто конфліктує, то поря-
док вирішення трудового спору чітко регламентований чинним трудовим зако-
нодавством. Серед характеристик трудового конфлікту можливо виокремити 
такі:

– сферою виникнення та розвитку конфлікту є трудові правовідносини;
– трудовий конфлікт є різновидом соціального конфлікту;
– підставою виникнення конфлікту є протилежність інтересів, цінностей, 

цілей, статусу, мотивів суб’єктів трудових правовідносин;
– вплив трудового конфлікту проявляється у погіршенні чи покращенні со-

ціально-трудових відносин в організації, у зв’язку з чим виділяють негативну 
та позитивну спрямованість функцій трудового конфлікту.

Залежно від того, які сторони беруть участь у конфлікті, виділяють міжосо-
бистісні та міжгрупові трудові конфлікти.

Міжособистісний конфлікт найчастіше виникає між двома людьми, якщо 
їх цілі, установки або моральні цінності вступають у протиріччя. Причиною 
таких конфліктів може бути конкуренція за ресурси – гроші, матеріальні цін-
ності, соціальний статус. До цього типу належать конфлікти між двома співро-
бітниками однієї організації, між керівником і підлеглим (підлеглий завжди не 
задоволений рівнем винагороди за виконувану роботу, тоді як керівник часто не 
задоволений якістю та обсягом роботи підлеглого).

Міжгрупові конфлікти виникають у результаті суперечностей між окреми-
ми підрозділами всередині організації, між формальними та неформальними 
групами однієї організації.

За значущістю для колективу конфлікти поділяють на конструктивні (твор-
чі, позитивні) і деструктивні (руйнівні, негативні). Конфлікт є деструктивним, 
якщо люди зосереджують свою увагу на обговоренні особистих недоліків один 
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одного і не зачіпають у полі своєї взаємодії власне ті проблеми, які і виклика-
ли дану напруженість. У цьому випадку конфлікт має перебіг емоційний, ін-
тенсивний і стрімкий з численними спотвореннями фактів та змістів. Сторони 
конфлікту прагнуть захиститися переважно за допомогою силових методів. У 
результаті всі учасники залишаються незадоволеними результатом конфлікту. 
Конструктивний конфлікт характеризується тим, що всі його учасники задово-
лені результатом конфлікту і вважають, що в результаті його вирішення отри-
мана певна користь. Такий конфлікт сприяє поліпшенню відносин і поглиблен-
ню взаєморозуміння між співробітниками. Потрібно також відзначити, що в 
більшості випадків конфлікт, результатами якого задоволені всі його учасники, 
буде більш конструктивним, ніж коли задоволені лише деякі з учасників17.

Сучасні підходи до вирішення конфліктів полягають у тому, що навіть в 
організаціях з ефективним управлінням деякі конфлікти не тільки можливі, а 
й бажані. Звичайно, конфлікт не завжди може мати конструктивний характер. 
У деяких випадках він може заважати задоволенню потреб окремої особисто-
сті і досягненню цілей організації в цілому. Але все-таки у більшості випадків 
конфлікт допомагає виявити різнобічність точок зору конфліктуючих сторін, 
відкриваючи додаткову інформацію та сприяючи виявленню більшої кілько-
сті альтернатив щодо подолання виниклих розбіжностей. Це робить процес 
прийняття рішень групою більш ефективним, і дає працівникам можливість 
висловити свої думки і тим самим задовольнити особисті потреби в повазі і 
владі. Це також може призвести до більш ефективного виконання планів і про-
ектів, оскільки обговорення різних точок зору відбувається до їх фактичного 
виконання.

Більшість авторів виділяють як основні причини виробничих, організацій-
них конфліктів такі: 1) проблеми розподілу ресурсів в організації (проблема 
несправедливості розподілу); 2) відмінності в цілях (чим більш різноплано-
ва спеціалізація всередині організації, тим більше взаємного непорозуміння, 
оскільки в кожного структурного підрозділу свої інтереси та погляди щодо їх 
досягнення); 3) відмінності в сприйнятті цінностей (наприклад, щодо права 
висловлювати свою думку в присутності керівника); 4) відмінності в манері 
поведінки і життєвому досвіді (особливо якщо люди працюють в одному під-
розділі); 5) неефективні комунікації, що часто призводять до взаємного непо-
розуміння співпрацюючих сторін18.

Причини конфліктів нерідко криються в особливостях характеру або пове-
дінки самого керівника: його безпринципності, марнославстві, різкості і бру-
тальності, в поводженні з підлеглими. Деякі конфлікти виникають унаслідок 
того, що керівники не завжди проявляють належну вимогливість до себе та 
мають на меті особистий інтерес. Нездатність керівників правильно проаналі-
зувати ситуацію, невміння скоригувати ситуацію, що склалася, також породжу-
ють гострі конфлікти. Крім цього, причинами професійних конфліктів часто 
бувають неузгодженість і суперечливість цілей групи та окремих особисто-
стей, застарілі організаційні структури, нечітке розмежування прав і обов’язків 
працівників, неоднакові відносини керівника до членів трудового колективу, 
протиріччя між функціями і видом трудової діяльності, невизначеність пер-
спектив зростання, недостатній рівень професіоналізму.
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Загалом основною причиною трудових конфліктів, як правило, є відповідні 

негативні емоції суб’єктів конфлікту. Часто причиною конфлікту може стати 
і випадковий збіг обставин. Такий конфлікт важко передбачити, і в цьому ви-
падку керівнику доводиться оперативно вживати заходів щодо усунення вже 
наслідків конфлікту, а не щодо запобігання такому конфлікту. 

Існують різні способи врегулювання конфліктів в організації. Вирішення 
конфлікту вимагає спільної діяльності від його учасників, спрямованої на при-
пинення протидії і врегулювання розбіжностей, які призвели до виникнення 
протиріч між сторонами конфлікту. Необхідним фактором для вирішення кон-
флікту є активна позиція та бажання самих сторін конфлікту щодо ефективної 
зміни умов, у яких вони взаємодіють, з метою усунення причин виникнення 
суперечностей. Тобто для ефективного вирішення конфлікту необхідна зміна 
позицій самих опонентів, які вони обстоювали в конфлікті. Часто вирішення 
конфлікту ґрунтується на зміні ставлення опонентів до його об’єкта або один 
до одного.

Врегулювання конфлікту відрізняється від його вирішення тим, що в усу-
ненні протиріччя між опонентами бере участь третя незалежна сторона, участь 
якої можлива як за згодою протиборчих сторін (медіація), так і без їх згоди (су-
довий розгляд). При завершенні конфлікту не завжди вирішуються протиріччя, 
що лежить в його основі. Тільки близько 62 % конфліктів між керівником і 
підлеглим вирішуються або врегульовуються. У 38 % конфліктів суперечності 
не вирішуються або, навпаки, загострюється. Це відбувається тоді, коли кон-
флікт згасає (6 %), переростає в інший (15 %) або усувається адміністративним 
шляхом (17%)19.

Згасання конфлікту можна охарактеризувати як тимчасове припинення про-
тиріч при збереженні основних ознак конфлікту: протиріччя і напруження від-
носини. Згасання конфлікту зазвичай відбувається в результаті втрати мотиву 
до боротьби, зниження важливості об’єкта конфлікту або ж виснаження ресур-
сів обох сторін, необхідних для боротьби.

Слід також констатувати, що  інколи конфлікт може бути надзвичайно про-
дуктивним як для організації, так і для його суб’єктів. При цьому важливо, щоб 
при врегулюванні конфлікту було знайдено вирішення проблеми, через яку він 
виник. Чим повніше вирішені розбіжності, тим більше шансів для нормалізації 
відносин між учасниками конфлікту.

Підсумовуючи наведене, конфлікт в організації – це відкрита форма існу-
вання суперечностей в інтересах, що виникають у процесі взаємодії людей при 
вирішенні питань виробничого і особистого характеру. Нерідко позиції окре-
мих співробітників організації або керівника і колективу щодо трудових питань 
не збігаються, що може призвести до конфліктної ситуації. 

У результаті проведеного дослідження слід дійти висновку, що конфлікт у 
трудовому праві як вид юридичного конфлікту є протистоянням в інтересо-
во-позиційній взаємодії суб’єктів трудових відносин, яке виражається у різно-
спрямованих діях/бездіяльності таких суб’єктів щодо задоволення, визнання, 
захисту своїх прав, інтересів та цілей. 

Також доцільним постає питання щодо визначення ознак, притаманних 
конфліктам у трудовому праві. До таких ознак, серед іншого, можна віднести 
такі:
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1) особливий склад учасників конфліктів у трудовому праві (працівник, ро-
ботодавець, трудовий колектив, професійні спілки, органи державної влади та 
місцевого самоврядування, окремі постійно діючі чи тимчасово діючі органи – 
примирна комісія, трудовий арбітраж тощо);

2) особливе коло питань, що розглядаються в межах вирішення конфлікту 
(встановлення/зміна/відновлення прав та інтересів у сфері трудових правовід-
носин);

3) особливі об’єкти та предмети, щодо яких виникає конфлікт у трудовому 
праві (умови праці – режим, безпека, технологія, нормування; система розподі-
лу ресурсів – виплата заробітної плати, іншої винагороди, участь працівників 
в управлінні прибутком, розподіл отриманого прибутку; соціальні гарантії та 
забезпечення – відпустки, соціальне страхування тощо);

4) мотивація поведінки сторін, що завжди має правове підґрунтя та вира-
жається у виправданні кожною з сторін конфлікту обраного варіанта поведінки 
необхідністю захисту прав або досягнення певних інтересів у сфері праці;

5) відносно несерйозні наслідки розв’язання або нерозв’язання конфліктів 
у трудовому праві, оскільки вони, як правило, пов’язані з інтересами невели-
ких соціальних груп.
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Zharyk Borys. Definition of labor conflict and causes of its origin
The article is dedicated to investigation of different scientific approaches to determination 

of concept of conflict as social phenomenon and to determination of concept of “conflict in 
labor law” with defining its differential characteristics.

Within the article, investigation and legal assessment of works of foreign and native sci-
entists in sociology and labor law was made. It has been established that there is no standard 
determination of “conflict in labor law” in terms of legislation and there are a lot of different 
scientific perspectives on nature and features of conflicts as social phenomenon at all.It was 
revealed that almost all scientists who made efforts in the field of development of legal mecha-
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nisms of conflicts settlement, neglect legal justification of concept of “conflict” in their works.
It was summarized, that legal justification of concept of conflict and definition of the scope of 
causes of conflicts is necessary for the purpose of creation of new successful legislative frame-
work, which will be suitable to effective prevention and resolution of conflicts emerged between 
subjects of labor relations.

As a result of investigation it was defined the main causes of origination of conflicts in la-
bor law and made a straight distinguishment between terms “conflict” and “dispute” in labor 
law. New scientific determination of conflict in labor law was proposed within the article and 
main features attributed to the conflicts in labor law, with specific examples was also defined.

Key words: labor law, conflict, social conflict, labor conflict.
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ГЕНЕЗА ІНСТИТУТУ НАДАННЯ ПРАВОВИХ ПОСЛУГ  
(ВІД ПОЯВИ ПЕРШИХ ДЕРЖАВ ДО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ)

У статті досліджено становлення інституту надання правових послуг, що про-
йшов складний еволюційний шлях розвитку. Аналізуються особливості надання право-
вих послуг у країнах Південно-Східної Африки, Стародавньому Китаї, Греції, Римі та 
середньовічній Франції. Встановлено, що саме в Стародавньому Римі з’явилися такі 
форми надання правових послуг, як: консультування, тлумачення, захист інтересів у 
суді та представництво.

Ключові слова: правові послуги, генеза, патронат, повірені, адвокати.

Кужелев О. Н. Генезис института предоставления правовых услуг (от появле-
ния первых государств до средневековья)

В статье исследовано становление и генезис института предоставления правовых 
услуг, прошедший сложный эволюционный путь развития. Анализируются особенности 
предоставления правовых услуг в странах Юго-Восточной Африки, Древнем Китае, 
Греции, Риме и средневековой Франции. Установлено, что именно в Древнем Риме поя-
вились такие формы предоставления правовых услуг, как: консультирование, толкова-
ние, защита интересов в суде и представительство.

Ключевые слова: правовые услуги, генезис, патронат, поверенные, адвокаты.

Kuzheliev О. M. The genesis of the institution of providing legal services (from the 
appearance of the first states to the Middle Ages)

The article studies the formation and genesis of the institution of providing legal services, 
which has undergone a complex evolutionary path of development. Features of the provision 
of legal services in the countries of South-East Africa, Ancient China, Greece, Rome and me-
dieval France are analyzed. It is established that it was in ancient Rome that such forms of 
legal services appeared as: counseling, interpretation, protection of interests in court and 
representation.

Key words: legal services, genesis, patronage, confidants, advocates.

Проблема захисту прав людини була актуальною в усі часи, а відтак на-
дання правових послуг завжди було актуальним. У процесі розвитку людської 
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цивілізації, створення перших держав, появи писаного права, збільшення кіль-
кості порушень прав людини, створення перших судових установ, потреба у 
правових послугах постійно зростала. Поступово урізноманітнились види пра-
вових послуг та удосконалювався процес їх надання, набуваючи професійних 
рис.

Питання дослідження генези правових послуг заслуговує особливої уваги. 
Звернення до історичних передумов даної проблематики дасть змогу вирішити 
завдання теоретико-методологічного характеру, а саме: встановити фактори, 
які вплинули на виникнення та еволюцію інституту правових послуг; з’ясу-
вати, які основні етапи пройшов цей інститут, як змінювався; розкрити осо-
бливості надання правових послуг і їх види на конкретних етапах історичного 
розвитку суспільства та в окремих державах.

Вивченням генези правових послуг у різні часи займались А. Багіров, 
В. Богославець, Є. Васьковський, Ч. Дзотов, О. Іванова, А. Коршенко, А. Пе-
стржецький, О. Яткевич та ін. 

Метою нашого дослідження є становлення інституту правових послуг, що 
пройшов складний еволюційний шлях розвитку. 

Історію становлення інституту правових послуг можна розділити на два ета-
пи: неофіційний і офіційний. «Офіційний» етап становлення інституту право-
вих послуг пов’язують з формуванням конституційного ладу, правової держа-
ви, появою нормативно-правових актів та перших конституцій. «Неофіційний» 
етап становлення інституту правових послуг розпочався з появою первісного 
ладу. Як зазначав Є. Васьковський, правозаступництво з’являється на ранніх, 
найпростіших етапах правового розвитку людства, коли основним регулятором 
відносин між людьми був звичай. Першими правозаступниками були особи, 
пов’язані з позивачем родинними (Китай), дружніми або сусідськими відно-
синами (країни Південно-Східної Африки) і мали чудові ораторські здібності. 
Правозаступництво як професія виникає у мусульманських країнах, де були 
особи, які спеціально займались вивченням Корану і захищали громадян. Зо-
крема, діяльність муфтіїв у Туреччині полягала в обов’язку надавати відповіді 
на питання, що ставились особам, між якими виникав правовий спір. Відповіді 
муфтіїв мали силу закону, за умови, що вони містили: печатку муфтія; його ад-
ресу; дослівний арабський текст, що стосується конкретного випадку; посилан-
ня на канонічний текст, відповідно до якого обґрунтовувалася дана відповідь1.

Досконалішим процес надання правових послуг був у Стародавній Греції 
та Римі. Зокрема, на початку VI ст. до н. е. законами Солона було встановлено 
принцип особистого захисту в суді. Через сто років у процесі Мільтіада було 
допущено захист підсудного рідними. Оскільки Мільтіад, що був звинуваче-
ний у державній зраді, внаслідок отриманих тяжких поранень на війні, не міг 
говорити, то його захист здійснював брат Стесагор. Пізніше привілей захисту 
обвинувачених був поширений і на сторонніх осіб. Вже у V–ІV ст. до н. е. в 
Афінах визнавалося право обвинуваченого мати захисника, у зв’язку з цим ви-
никла необхідність у тих особах, які добре знали звичаї та закони і могли нада-
вати правові послуги. Першими суб’єктами надання правових послуг у Греції 
були лотографи та диктографи, обов’язки яких включали збір матеріалу для 
попередньої перевірки справи і написання промов для клієнта2. Проте у напи-
саних раніше промовах лотографи не могли передбачити, які ж докази будуть 
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наведені безпосередньо у суді. Стало очевидним, що вони не могли замінити 
усних промов. 

Крім того, необхідність захисту підсудного у кримінальних справах приве-
ла до появи такого інституту, що нагадував сучасну прокуратуру. Приватному 
обвинувачу було надано право обрати собі одного або навіть кількох помічни-
ків з-поміж видатних ораторів, а в найбільш резонансних справах, народ або 
вищі урядові установи, за відсутності приватних скаржників, призначали офі-
ційних обвинувачів, яких називали «синєгори». Ними були найкращі оратори 
Греції, починаючи з Перикла, який був призначений народом для обвинува-
чення Кимона і закінчуючи Демосфеном. Отож несправедливо було залишати 
підсудних без захисту, коли сторону обвинувачення представляли такі оратори. 
З часом професія лотографа стала зневажатися у давньогрецькому суспільстві, 
оскільки вони могли писати промови одночасно для обох сторін. Усе це приве-
ло до того, що у давньогрецькому суспільстві стали дозволяти усний захист об-
винуваченого. Проте після завоювання Греції римлянами, завойовники почали 
нівелювати грецькі закони та поступово їх замінили на римські3.

Саме у римському праві сформувався інститут патронату. Першими юри-
стами в Римі були патрони, які виконували функції юрисконсультів і адвокатів. 
На цьому етапі вже слід вести мову про правовий інститут, оскільки відносини 
клієнта і патрона (захисника) вже не обмежувалися родинними відносинами, 
а передбачали саме надання послуг за відповідну плату, часто навіть високу. 
Патрони не тільки захищали своїх клієнтів в суді, а й роз’яснювали їм закони, 
давали юридичні поради, контролювали процес укладення угод. Але коли па-
тронат остаточно розпався, і вивчати право могли усі бажаючі, розвиток юри-
дичної професії пішов двома різними шляхами. Одні юристи, які не володіли 
красномовством, надавали правові послуги консультативного характеру. Інші, 
навпаки, надавали виключно представницькі послуги, захищаючи інтереси 
клієнтів у судах. Перших стали називати юрисконсультами або правознавцями. 
Їх діяльність передбачала надання юридичних порад (respondere) та укладення 
угод, заповітів, написання позовів (cavere). Консультації юрисконсульт нада-
вав, сидячи на порозі власного будинку або гуляючи по форуму, де згодом уряд 
збудував спеціальне приміщення для цього. Вони допомагали своїми порадами 
усім, хто до них звертався. За необхідності, вони могли піти зі своїми клієнта-
ми до суду і допомогти адвокату, надавши інформацію, необхідну для розгля-
ду справи, часто невідому оратору. До юрисконсультів нерідко зверталися й 
самі судді. Юрисконсультами були патриції, їх діяльність винагороджувалася 
добровільними приношеннями (honorarium), високо оцінювалась і шанува-
лась. Після видання Законів XII таблиць юрисконсульти стали не просто рад-
никами, вони почали тлумачити право. Ці тлумачення оформлялися у формі 
листів (scribem), що вважалися не лише практичним тлумаченням положень і 
постанов, а й були своєрідною формою правового просвітництва у давньорим-
ському суспільстві. Головною діяльністю юрисконсультів-інтерпретаторів було 
поширювальне тлумачення законів і в період республіки вони набули статусу 
творців права. Імператор Август офіційно визнав за ними таку роль і постано-
вив, що думки тих юристів, які отримують від нього право висловлювати їх (jus 
respondendi), матимуть для судів силу закону. У разі розбіжності думок двох 
авторитетних юристів суд міг на свій розсуд обрати одну із них4. 
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На відміну від юрисконсультів, патрони (patroni causarum) займалися су-
довим захистом і виступали в судах (agere). Термін же «адвокат» (advocatus) 
лише за часів імперії став ототожнюватись із терміном «патрон». Як зазначав 
Є. Васьковський, патрони займались виключно вивченням ораторського мис-
тецтва і на юриспруденції не розумілися, тому змушені були звертатися за 
порадами до юрисконсультів. Стосовно адвокатів (advocati), то ними у період 
республіки в Римі називали родичів і друзів сторін, які давали їм поради і ви-
словлювали співчуття. З часом адвокатами стали називати не лише родичів, а 
й осіб, які допомагали вести процес, збирали документи, покривали витрати, 
визначали способи захисту і повідомляли їх патрону. Іноді навіть так називали 
свідків5. 

У період імперії було удосконалено інститут представництва. Представ-
ник за давньоримськими законами був учасником судового процесу. До них 
відносили когніторів (cognitores) та прокураторів (procuratores). Когнітор 
повністю замінював особу, яку представляв, і призначався особисто однією зі 
сторін. Прокуратор міг представляти інтереси як за дорученням, так і без ньо-
го. Поступово значення і роль когніторів та прокураторів зростала, що перед-
бачало отримання мандата представника і підтверджувалося його реєстрацією. 
А. Л. Пестржецький наголошував, що в римському праві існувала відмінність 
між адвокатами і патронами, з одного боку, і когніторами і прокураторами – з 
другого. Перші не вважалися представниками сторін, а лише допомагали по-
радами і захищали інтереси, а другі – вважалися законними представниками, 
оскільки могли замінити одну із сторін за їх відсутності, з огляду на те, що 
відповідно до норм римського права вимога особистої явки в суд суворо до-
тримувалась6. 

У контексті даного дослідження необхідно наголосити, що у видатних пи-
семних пам’ятках римського права – Законах XII таблиць (сер. V ст. до н. е.), 
Інституціях Гая (1–3 ст. н. е.), Дигестах Юстиніана (530-533 рр. н. е.) закріплю-
вались особливості надання правових послуг окремим верствам тогочасного 
римського суспільства. 

Після видання Законів ХІІ таблиць професія адвоката стала популярною 
і доступною. Не було жодних вимог стосовно освіти чи практики, достатньо 
було володіти талантом красномовства. Молоді люди, які хотіли присвятити 
себе адвокатурі, слухали курси риторики у викладачів-ораторів, були присут-
німи на консультаціях відомих правознавців, відвідували судові засідання. Але 
ні порядок, ні строки, ні навіть обов’язковість цих занять не встановлювались 
на офіційному рівні. Разом з патриціями в адвокатурі з’явилося багато бідних 
і незнатних осіб. Проте аристократична тенденція панувала в адвокатурі весь 
час. У більшості випадків наданням правозахисних послуг у судах займалися 
патриції, які були освіченими і забезпеченими. На початку правові послуги не 
оплачувалися, а клієнт міг віддячити т. зв. добровільним піднесенням. У пе-
ріод республіки адвокат отримав право вимоги гонорару від клієнта і повинен 
був вимагати його в суді, але сплачена сума не повинна була перевищувати 
100 золотих. Суд і сам міг присудити йому винагороду, виходячи із важливості 
справи, кваліфікації адвоката та рівня судової інстанції. Таким чином, у період 
республіки законодавство визнало необхідність оплати правових послуг адво-
ката. За часів імперії були відомі випадки вимагання адвокатами надто вели-
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ких гонорарів. Їх жадібність не знала меж. Відомий випадок, коли за правлін-
ня імператора Клавдія адвокат Суілій, отримавши від свого клієнта, знатного 
громадянина 400 тисяч сестерціїв, зрадив його. У 326 р. імператор Костянтин 
наказав виключити зі списку кожного адвоката, який вимагатиме або прохати-
ме під виглядом гонорару надмірні суми або частину спірного майна. Пізніше 
імператор Валентиніан узагалі заборонив адвокатам укладати угоди з клієн-
тами до початку розгляду справи, а приймати лише ту суму, яку з доброї волі 
дає клієнт7. В. М. Богословець зазначає, що в історії були періоди повної або 
часткової заборони договорів про надання правових послуг, проте такі періо-
ди були, як правило, нетривалими, а заборона договірної конструкції шкодила 
ефективному захисту прав людини8.

Поряд з тим відомі випадки надання правових послуг безоплатно. Так, у 
Дигестах Юстиніана, у Книзі Першій (Титул XVI) зазначено, що проконсул по-
винен надавати адвокатів найменш захищеним верствам населення – жінкам, 
хворим, неповнолітнім і тим, хто про це просить. У Книзі Третій (Титул ІІІ) 
«Про прокураторів і захисників» зазначалося, що у разі відсутності обвинува-
ченого в судовому засіданні, до захисту слід допустити того, хто виступить за 
нього і захистить його невинуватість9. У період пізньої Римської республіки 
та Римської імперії малозабезпеченим громадянам Риму гарантувалася безко-
штовна участь адвоката за призначенням у розгляді справи. Якщо сторона не 
мала захисника, то претор такого захисника призначав. За відмову адвоката від 
«захисту за призначенням» його могли виключити з колегії. Не можна омину-
ти увагою існуючий у Стародавньому Римі інститут hospitium privatum, який 
охороняв майнові інтереси чужинців, які приїздили до Риму. Він полягав у 
тому, що римський громадянин, ставши патроном чужинця, який був клієнтом, 
надавав останньому правові послуги, заключаючи в його інтересах угоди та 
захищаючи його у римському суді. При цьому патрон діяв не як представник 
чужинця, а як захисник його інтересів, від власного імені. Таким чином, одер-
жати правові послуги могли не лише громадяни Риму, а й іноземці10. 

Варто зазначити, що надання правових послуг у давньоримському суспіль-
стві було пов’язане із захистом прав особи у сфері цивільного та кримінально-
го права. Причому, як зазначає Ч. А. Дзотов, в окремі періоди сфера цивільних 
правовідносин мала найбільше значення для становлення даного правового 
інституту11. Водночас, окремі учені пов’язують цей процес саме з розвитком 
кримінального судочинства і, як наслідок, з необхідністю забезпечення спра-
ведливого судового розгляду справи, кваліфікованих професійних дій під час 
судового захисту. 

У період існування феодальних держав про правові послуги відомо мало. 
Про особливості їх надання можна зробити висновки, виходячи з аналізу пра-
вового статусу суб’єктів надання правових послуг. 

Зокрема, у Франції до XII ст. роль правозахисників виконувало духовен-
ство. Проте вже у XII ст. виступи представників духовенства в світських судах 
були заборонені. У 1287 р. за королівським ордонансом у судах з’явилися про-
курори, які з 1344 р. ділилися на захисників і радників. Вони могли надавати 
правові послуги як позивачу, так і відповідачу в цивільних справах. Існували 
суворі критерії відбору прокурорів на посаду. Їх рекомендували старші про-
курори, а екзаменували – судді. До екзамену допускалися лише ті, про кого не 
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було негативної інформації. У разі успішного складення іспиту претендент на 
посаду прокурора складав присягу. Пізніше для кандидатів у прокурори був 
установлений десятирічний стаж, що включав обов’язкову практику в суді та 
трирічну роботу як помічник прокурора12. У 1596 р. король Генріх IV заборо-
нив зосереджувати прокурорам захисну і консультативну функції, що приве-
ло до появи в середньовічній Франції адвокатів. Адвокати входили до складу 
«парламентського корпусу» (le corps du Parlement). Їх обов’язком було надання 
юридичних порад (consulter), усний захист у суді (plaider) і складання судових 
паперів (ecrire). Загалом, як зазначав Є. Васьковський, французькі юристи по-
ділялися на дві групи: одні вели справи у судах, інші – займалися переважно 
консультуванням. У Франції, крім адвокатів, існував інститут повірених, які 
надавали послуги з судового представництва. У ті часи суворо дотримувався 
принцип особистої явки в суд. Поряд з тим судове представництво допускалось 
щодо тих осіб, які не могли захищати свої інтереси самостійно. Зокрема, це 
діти, жінки, духовенство, парламентарі та учасники хрестових походів. Пові-
рені отримували винагороду за послуги на підставі договору доручення. Якщо, 
наприклад, гонорар адвоката вважався почесним даром від клієнта, то вина-
города повіреного стягувалась судом. Юрисконсульти (jurisconsulti, avocats 
consultants) у середньовічній Франції не лише давали усні та письмові поради, 
а й складали юридичні мемуари на прохання клієнта. Крім того, вони займа-
лись тлумаченням права13. Їх діяльність мала надзвичайно важливе значення 
для розвитку французької юриспруденції. 

Підсумовуючи, зазначимо, що надання правових послуг у різні історичні 
періоди та в різних країнах завжди було актуальним. Враховуючи необхідність 
захисту прав людини, зросла потреба у суб’єктах їх надання. На початку істо-
ричного розвитку та появи перших держав роль правозахисників виконували 
родичі або сусіди. У Стародавній Греції правові послуги надавалися шляхом 
написання промов для захисту прав у суді. Цим займались лотографи та дикто-
графи. З часом виникла необхідність в отриманні консультацій у Стародавньо-
му Римі та з’явились перші юрисконсульти. З появою писаного права виникла 
необхідність у тлумаченні законів, тому провідні римські юристи почали тлу-
мачити норми права. Також почали з’являтися перші захисники прав у судах (у 
Стародавньому Римі – патрони; у середньовічній Франції – прокурори, адво-
кати) і представники особи (у Стародавньому Римі – когнітори, прокуратори; 
у середньовічній Франції – повірені). Саме в Стародавньому Римі з’явилися 
такі форми надання правових послуг, як: консультування, тлумачення, захист 
інтересів у суді та представництво. Пізніше ці ж види правових послуг були 
поширені і в феодальній Європі, їх надання поступово удосконалювалось. 
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Kuzheliev О. M. The genesis of the institution of providing legal services (from the 
appearance of the first states to the Middle Ages)

The history of the formation of the legal service can be divided into two stages: informal 
and official. The “official” stage of the formation of the institution of legal services is associat-
ed with the formation of the constitutional system, the legal state, the emergence of normative 
legal acts and the first constitutions. The “unofficial” stage of the formation of the legal ser-
vices institution began with the advent of the primitive communal system.

Propaganda appears at the early, simplest stages of the legal development of mankind, 
when custom was the main regulator of relations between people. At the beginning of the his-
torical development and the emergence of the first states, the role of human rights defenders 
was performed by relatives or neighbours.

In Ancient Greece, legal services were provided by writing sentences to protect rights in 
court. This involved lotographers and dicographers.

Provision of legal services in the ancient Roman society was related to the protection of 
the rights of individuals in the field of civil and criminal law. In ancient Rome, the first legal 
advisers appeared. Their activities included the provision of legal advice (respondere) and the 
conclusion of treaties, wills, and lawsuits (cavere). The legal advisers were patricians, their 
work was rewarded with voluntary gifts (honorarium), highly valued and honored. With the 
advent of written law, there was a need for the interpretation of laws, so the leading Roman 
lawyers began to interpret the rules of law. Also, the first defenders of rights in the courts 
began to appear (in Ancient Rome – cartridges, in medieval France – prosecutors, lawyers) 
and representatives of the person (in ancient Rome – cognizators, procurators, in medieval 
France – confidants).

It was in ancient Rome that the following types of legal services appeared: counseling, in-
terpretation of laws, protection of interests in court and representation. Later the same kinds of 
legal services were also distributed in feudal Europe, their provision was gradually improved.

Key words: legal services, genesis, patronage, confidants, advocates.
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ЯКІСТЬ ЗАКОНУ: АНАЛІЗ ДОКТРИНАЛЬНИХ ПІДХОДІВ

У статті аналізуються існуючі підходи до визначення якості закону як юридичної 
категорії. Запропоновано авторське її бачення як складного поняття, що має соціаль-
ний та юридичний вияв.

Особлива увага  приділена аналізу властивостей та факторів дії закону як вияву 
його якості. Ознаки, що утворюють якість закону, диференційовано на ті, що харак-
теризують закон як форму права, що властиві нормам права як вияву змісту закону.

Ключові слова: закон, властивості закону, якість закону, зміст закону.
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Мельник А. А. Качество закона: анализ доктринальных подходов 
В статье анализируются существующие подходы к определению качества закона 

как юридической категории.  Предложено ее авторское видение как сложного понятия, 
имеющего социальное и юридическое содержание.  

Особое внимание уделено анализу свойств и факторов действия закона как отра-
жения его качества.  Признаки, образующие качество закона, дифференцированы на 
характеризующие закон как форму права и свойственные нормам права как отраже-
нию содержанию закона.  

Ключевые слова: закон, свойства закона, качество закона, содержание закона.

Melnyk A. A. The quality of the law: the analysis of doctrinal approaches
The article analyzes the existing approaches to the definition of the quality of the law as 

a legal category. The author’s vision is suggested as an integral concept that has a social and 
legal expression.

Particular attention is paid to the analysis of the properties and factors of the law as an 
expression of its quality. Signs that form the quality of the law are differentiated into those 
that characterize the law as a form of law inherent in the law as an expression of the content 
of the law.

Key words: the law, the properties of the law, the quality of the law, the content of the law.

Реалізація суспільних реформ безпосередньо пов’язана із системністю, 
ефективністю та дієвістю чинного законодавства. Особливої значущості у 
зв’язку із цим набувають проблеми якості закону, тобто сукупності необхідних 
ознак, властивостей та якостей, які притаманні діючим нормативно-правовим 
актам вищої юридичної сили. Досвід наукового осмислення якості закону є 
важливим напрямом розвитку правознавства, який потребує свого подальшого 
узагальнення та практичного втілення.

Теоретичні аспекти проблем якості закону досліджувались у працях М. Ар-
тикуци, І. Билі, В. Головченка, В. Ковальського, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, 
З. Тростюк, О. Ющика. Однак, не применшуючи доробок цих науковців, не-
обхідно акцентувати увагу на відсутності комплексних монографічних дослі-
джень якості закону, необхідності встановлення внеску видатних правознавців 
європейської юридичної науки у розробку означеної проблеми; необхідністю 
заповнення прогалин у техніко-правовому аналізі якості закону та використан-
ня існуючого іноземного досвіду у цій сфері, а також потребою радикального 
переосмислення категорії «якість закону» як з погляду змісту, так і форм вияву, 
місця і практичного значення в системі засобів юридичної техніки.

Метою цією публікації є аналіз та узагальнення існуючих підходів до по-
няття «якість закону» та обґрунтування його авторського бачення.

Проблеми якості закону в радянській юридичній науці хоча і не стали цен-
тральними у юридичній науці, однак необхідно констатувати, що саме у цей 
період була закладена ґрунтовна наукова основа дослідження якості закону. Не 
зважаючи на надмірну заідеологізованість обґрунтованих у цей період ідей, ба-
гато з них не втратили актуальності й до сьогодні.

Проблема якості закону була предметом наукового інтересу С. Полєніної, 
яка під якістю закону розуміла його відповідність суспільним потребам і ре-
альному регулюванню суспільних відносин відповідно до поставлених при 
прийнятті закону цілей1. Вчена вважає, що шляхи підвищення якості закону 
знаходяться в політичній, соціальній і юридичній площинах. При цьому соці-
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альна характеристика якості закону охоплює два моменти: ступінь адекватно-
сті відображення в законі процесів, що відбуваються в суспільстві, й точність 
прогнозування цих процесів на майбутнє, а також можливих шляхів розвитку 
суспільства і нерозривно пов’язаного з цим вибору оптимальних шляхів їх ви-
дозміни в бажаному напрямі за допомогою права. Політична характеристика 
якості закону визначається ступенем відповідності обраних законодавцем варі-
антів регламентації відповідної сфери суспільних відносин і загальної спрямо-
ваності розвитку правової системи вимогам законодавчої політики й завданням 
суспільного розвитку на ту чи іншу перспективу. Наслідком порушення пра-
вового аспекту якості закону є правотворчі помилки, які виявляються в юри-
дичних характеристиках законів, що видаються. Позитивно оцінюючи підхід 
С. Полєніної до проблеми якості законів, зазначимо, що він не позбавлений 
слабких місць і вимагає деяких уточнень. 

По-перше, вчені визначають якість закону через одну, проте не єдину влас-
тивість.  Загальновідомо, що здатність закону досягати поставлених при його 
прийнятті цілей складає його ефективність. Але якщо якість закону обмежити 
лише цією властивістю, то фактично новий підхід до проблеми вдосконалення 
законодавства виявляється таким лише за формою, а по суті, він повторює (ду-
блює) теорію й методологію ефективності норм права, ґрунтовно розроблену 
вченими. 

По-друге, С. Полєніна проблему якості законів зводить до вияву факторів, 
що забезпечують належну дію законодавства. Автори вважають, що відповід-
ність економічної політики потребам суспільства складає змістовний параметр 
якості законодавства, зв’язують соціальні і політичні властивості законів з їх 
здатністю відбивати соціальні й політичні реалії. Зв’язки й співвідношення за-
конів, політичних, соціальних і економічних явищ відіграють важливу роль у 
розвитку й дії законодавства, визначають якість закону, але безпосередньо до 
нього не входять. Якість закону є важливою частиною самого закону, а не явищ, 
що лежать поза ним.

На нашу думку, аналіз якості закону потребує встановлення філологічного 
та філософського змісту категорії «якість». Філологічне значення якості вияв-
ляється у її розумінні як внутрішньої визначеності предмета, яка становить 
специфіку, що відрізняє його від усіх інших. Це характерна ознака, властивість, 
риса явища2.

На наш погляд, заслуговує уваги думка В. Ігнатенка, який вважає, що на-
лежне вирішення питання про те, що слід розуміти під якістю закону, які ком-
поненти утворюють його зміст, вимагає звернення до філософської категорії 
«якість». Філософія розуміє категорію «якість» як сукупність властивостей, що 
вказують на те, що являє собою предмет, явище. Якість безпосередньо зв’язана 
з кількістю, тобто сукупністю властивостей, що вказують на величину пред-
мета, його розмір. Зв’язок між якістю й кількістю визначається мірою. Міра 
вказує межу, за якою зміна якості тягне за собою зміну кількості3.

З урахуванням викладеного філософського розуміння категорії «якість», 
якість закону можливо визначити як сукупність властивостей, необхідно при-
таманних закону, що характеризують його в якості регулятора суспільних від-
носин.
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На думку А. Чернеги якість закону є сукупністю сутнісних характеристик і 
здатність закону реально задовольнити суспільні потреби та приватні інтереси 
громадян4. С. Алексєєв ототожнює якість закону із його досконалістю, розумі-
ючи цю категорію як ефективне використання юридичних засобів5.

На нашу думку, якість закону є багатоаспектною категорією, що має два 
основні виміри: соціальний, що торкається змісту закону та ступеня його від-
повідності об’єктивним потребам та інтересам суспільства; юридичний, що 
визначається сукупністю властивостей, ознак та характеристик, які визначають 
техніко-юридичну досконалість закону.

Тому важливим для аналізу проблеми якості законів, на нашу думку, є сис-
тематизація ознак і властивостей законів, які вже виявлені вченими-юристами 
і досить успішно застосовуються в законотворчій діяльності.

На наш погляд, всі ознаки, які утворюють якість закону, доцільно диферен-
ціювати на два види: 

1) ознаки, що характеризують закон як форму (джерело) права, як норма-
тивно-правовий акт, прийнятий компетентними органами держави;

2) ознаки, властиві нормам права, що утворюють безпосередній зміст зако-
ну як регулятора суспільних відносин.

Правомірність запропонованого поділу ознак, що утворюють якість закону, 
вбачається насамперед у тому, що ознаки, що характеризують закон як форму 
права, є його атрибутами, тобто обов’язковими ознаками. І відсутність хоча б 
одного з них позбавляє закон якості форми права, перетворює його на об’єк-
тивно-протиправний акт. Навпаки, значна кількість ознак, що характеризують 
зміст закону як регулятора суспільних відносин, має кількісний вираз і може в 
певних межах мати різну інтенсивність прояву, що не виявляє впливу на втрату 
законом якості джерела права. Кожна група ознак якості закону являє собою 
їх сукупність. Закон, будучи багатоаспектним явищем, володіє необмеженою 
кількістю властивостей, що по-різному характеризують його якість. Для оцін-
ки якості закону відсутня необхідність виявлення інтенсивності прояву всіх 
без винятку ознак закону – дослідження слід обмежити вивченням найбільш 
значущих із них.

Ознаки, що визначають рівень якості закону, можливо охарактеризувати як 
техніко-юридичні критерії якості закону. Система техніко-юридичних критері-
їв повинна послідовно охоплювати означені групи ознак якості закону. Сучасна 
теорія держави і права серед основних і важливих ознак закону як форми права 
виокремлює сім ознак. А саме:

акт точно визначених, вищих за статусом суб’єктів влади в державі, як пра-
вило, вищого представницького органу держави або громадянського суспіль-
ства (безпосередньо народу);

акт, що може бути лише нормативним за змістом (на відміну від акта засто-
сування норм права й акта тлумачення норм права);

це письмовий акт-документ, який закріплює норми права, що вводяться, 
або їх зміну, містить первинні норми права, яких раніше в правовій системі не 
існувало, до того ж – норми з ключових, основних питань життя, встановлю-
ють права й обов’язки громадян;

акт, що ухвалений у чіткій відповідності до Конституції і раніше ухвалених 
законів і не потребує додаткового затвердження;
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акт, що може бути замінений, як правило, лише законом і перевірений на 

відповідність Конституції лише Конституційним Судом;
акт, що має вищу юридичну силу, тобто акт найвищого юридичного «ран-

гу»; усі інші акти повинні відповідати закону, ні в чому йому не суперечити;
акт, ухвалений з дотриманням особливої законодавчої процедури, яка охо-

плюється законодавчим процесом6.
Якість закону як джерела права є необхідною умовою дії норм права, що 

містяться в ньому. Проте для того, щоб закон був дійсно ефективним, доскона-
лим, забезпечував регулювання суспільних відносин, вимагається забезпечен-
ня належної якості норм права, що утворюють його зміст.

Вітчизняними та зарубіжними вченими досліджені ознаки якісно підго-
товлених норм права. До них найчастіше відносять такі ознаки, як норматив-
ність, загальнообов’язковість, повнота й конкретність нормативно-правового 
регулювання, представницько-зобов’язальний характер, ясність і доступність 
мови закону, формальна визначеність, точність і визначеність термінів і форму-
лювань, логічна несуперечливість нормативних положень закону і конституції, 
ефективність, відповідність норм закономірностям і потребам суспільного роз-
витку та ін.

У сучасній науці не було запропоновано класифікації названих властивос-
тей норм права, хоча така класифікація необхідна, оскільки надає можливість 
забезпечити системність названих вище ознак і дасть змогу знайти спільні й 
відмінні їх риси. На нашу думку, класифікація властивостей норм права повин-
на враховувати складний багатоаспектний характер норми права, розуміння її 
як сукупності юридичного, логічного, мовного й соціального аспектів. Кожен 
аспект норми права відображає її найбільш значущі зв’язки з іншими явищами 
й процесами, опосередковує вплив цих явищ і процесів на зміст норми права 
появою у неї особливих властивостей, ознак.

Техніко-юридичними критеріями власне юридичних властивостей закону, 
що характеризують його як регулятора суспільних відносин, є нормативність, 
загальнообов’язковість, повнота й конкретність нормативно-правового регу-
лювання.

Нормативність є властивістю закону бути регулятором суспільних від-
носин. У ньому повинно бути визначено коло  суспільних відносин; права й 
обов’язки сторін; обставини, пов’язані з виникненням, зміною чи припиненням 
правовідносин; засоби, за допомогою яких буде забезпечено дію норми права. 
Операційними визначеннями критерію нормативності є, як зазначає І. Само-
щенко: а) спрямованість норми права на регулювання суспільних відносин, 
а не якихось конкретних правовідносин; б) неперсоніфікованість (неконкрет-
ність) адресата; в) невизначеність кількості випадків, на які розрахована дія 
закону. Загальнообов’язковість передбачає всезагальне повне точне виконання 
й додержання закону. Операційними визначеннями загальнообов’язковості є: 
а) всезагальність виконання й додержання закону; б) повнота виконання й до-
держання закону; в) точність виконання й додержання закону.

Техніко-юридичні критерії повноти регулювання означають, що закон пе-
редбачає механізм дії кожної норми. Операційними визначеннями даного тех-
ніко-юридичного критерію є: а) визначеність суб’єктів; б) визначеність прав і 
обов’язків суб’єктів; в) кореспондування кожному праву обов’язку; г) визначе-



474 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 29

ність санкцій, що застосовуються внаслідок порушення закону; д) урегульова-
ність всіх питань, що виникають у процесі реалізації положень закону.

Техніко-юридичні критерій конкретності регулювання забезпечується та-
кими операційними визначеннями: а) точність і конкретизація закріплення 
прав і обов’язків суб’єктів правовідносин; б) точність формулювання засобів 
по їх забезпеченню.

Ясність закону сприяє правильному і повному виявленню наявної у ньому 
інформації, забезпечує ефективність дії нормативних приписів закону. Техні-
ко-юридичний критерій точності означає «досягнення найбільшої відповідно-
сті між ідеєю, думкою і втіленням цієї думки в законодавчій формулі»7. Закон 
є обов’язковим еталоном, правилом поведінки, тому неточності і двозначності 
формулювань недопустимі.

Операційні визначення критерію точності такі: а) чіткість, недвозначність 
дефініції термінів; б) відсутність у тексті закону двозначних і багатозначних 
термінів; в) позитивність використаних формул, тобто можливість викори-
стання не більше одного заперечення при викладенні одної думки; г) непри-
пустимість використання дієслово-невизначених конструкцій у безособових 
реченнях; д) неприпустимість використання непояснених далі слів «нерідко», 
«інші», «у випадку необхідності».

Прагнення до точності протистоїть прагненню до простоти. Техніко-юри-
дичний критерій точності займає домінуючу позицію, адже текст закону пови-
нен бути насамперед максимально точним і лише в міру можливості простим. 
Техніко-юридичний критерій визначеності означає, що в тексті закону всі тер-
міни при повторенні вживаються в одному і тому ж певному значенні, для ви-
раження однієї думки не можуть бути використані різні терміни.

Як зазначалось, техніко-юридичний критерій послідовності в сучасній на-
уці практично недосліджений. Хоча, на нашу думку, послідовність, як влас-
тивість правильного логічного мислення, є обов’язковою ланкою логічного 
аспекту закону. Можна виділити такі вимоги операційного визначення послі-
довності: а) послідовний розвиток думки законодавця в тексті закону; б) послі-
довний розвиток конституційних основ у тексті закону.

Важливість поставленої проблеми полягає в тому, що ґрунтовно теоретично 
розроблені й застосовані на практиці техніко-юридичні критерії якості закону, 
повністю й послідовно застосовані в юридичній діяльності, забезпечуватимуть 
якість законів, ефективність їх дії, а також дадуть змогу оперативно й точно 
визначити належну якість закону в процесі його експертизи.

1. Поленина С. В. Качество закона и эффективность законодательства. Москва: Изд-
во ИГиП РАН, 1993. 56 с. 2. Сырых Е. В. Общие критерии качества закона: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2001. С. 221. 3. Игнатенко В. В. Правовое качество зако-
нов об административных правонарушениях: теоретические и прикладные проблемы: 
дис. … докт. наук: 12.00.02. Екатеринбург., 1999. С. 154. 4. Мала енциклопедія теорії 
держави і права. Київ: вид-во Свропейського ун-ту, 2010. С. 323. 5. Алексєєв С. С. Право: 
азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. Москва: Статут, 1999. 
С. 106. 6. Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и 
практике. Екатеринбург: Наука, 1993. С. 317. 7. Тацій В. Я., Святоцький О. Д., Макси-
мов С. І. та ін. Правова доктрина України: Т. 1: Загальнотеоретична та історична юри-
спруденція / за заг. ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2013. С. 22.
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Melnyk A. A. The quality of the law: the analysis of doctrinal approaches
Realization of social reforms is directly related to the systematic, efficient and effective 

functioning of the current legislation. Particularly important in this connection are problems 
of the quality of the law, that is, the set of necessary features, properties and qualities that are 
inherent in the existing normative and legal acts of higher legal force. The experience of sci-
entific understanding of the quality of the law is an important direction in the development of 
jurisprudence, which needs its further generalization and practical implementation.

Theoretical aspects of the problems of the quality of the law were investigated in the 
writings M. Artykutsy, I. Bily, V. Golovchenko, V. Kovalsky, N. Onischenko, N. Parkhomenko, 
S. Trostiuk, O. Yuschyka. However, without diminishing the work of these scholars, it is neces-
sary to focus attention on the lack of comprehensive monographic studies of the quality of the 
law, the need to establish the contribution of the outstanding jurists of European legal science 
in the development of the identified problem; the need to fill gaps in the technical legal analysis 
of the quality of the law and the use of existing foreign experience in this area, as well as the 
need for a radical rethinking of the quality of the law category both in terms of content and 
forms of expression, place and practical significance in the system of legal technology.

The purpose of this publication is to analyze and generalize existing approaches to the 
concept of “quality of the law” and to substantiate its author’s vision.

Problems of the quality of the law in Soviet legal science, although not central to legal sci-
ence, however, need to be noted that it was during this period that a sound scientific basis for 
the study of the quality of the law was laid. In spite of the excessive ideology of ideas justified 
during this period, many of them have not lost their relevance to this day.

In our opinion, all the signs that form the quality of the law, it is expedient to differentiate 
into two types:

1) signs characterizing the law as a form (source) of law, as a normative legal act, adopted 
by the competent authorities of the state;

2) signs inherent in the rules of law, which form the direct content of the law as a regulator 
of social relations.

The lawfulness of the proposed division of the features that form the quality of the law is 
seen first of all in the fact that the signs characterizing the law as a form of law are its attri-
butes, that is, obligatory signs. And the absence of at least one of them deprives the law of the 
quality of the form of law, transforms it into an objectively-wrongful act. On the contrary, a sig-
nificant number of characteristics characterizing the content of the law as a regulator of social 
relations has a quantitative expression and may, in certain respects, have different intensity of 
manifestation, which does not affect the loss of the quality of the law of the source of law. Each 
group of signs of the quality of the law represents their totality. The law, being a multi-faceted 
phenomenon, has an unlimited number of properties that differently characterize its quality. 
To assess the quality of the law there is no need to detect the intensity of manifestation of all 
the features of the law without exception - the study should be limited to the study of the most 
significant of them.

The quality of the law as a source of law is a prerequisite for the application of the rules 
of law contained therein. However, in order for the law to be truly effective, perfect, ensure 
the regulation of social relations, it is required to ensure the proper quality of the rules of law 
that form its content.

The technical and legal criteria of the actual legal features of the law, which characterize 
it as the regulator of social relations, are normativity, general compulsion, completeness and 
specificity of normative-legal regulation.

Key words: the law, the properties of the law, the quality of the law, the content of the law.
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РОМАНСЬКА ТА ГЕРМАНСЬКА ТРАДИЦІЇ АРХЕОЛОГІЧНОГО 
ПРАВА: СПРОБА УЗАГАЛЬНЕННЯ

У статті викладається авторське бачення становлення двох правових традицій 
археологічного права – романської та германської. Буденні уявлення про відповідний 
поділ, що існують в археологічній спільноті, певним чином корелюють з типологіями, 
прийнятими в юридичній компаративістиці. Стаття є спробою висвітлення певних 
сутнісних відмінностей уявлень про право власності в романській та германській тра-
диції, що мало вплив на особливості публічноправового втручання до сфери приватних 
інтересів з метою охорони археологічної спадщини.

Ключові слова: археологія, континентальне право, правова традиція.

Малышев О. О. Романская и германская традиции археологического права: 
 попытка обобщения

В статье излагается авторское виденье становления двух правовых традиций 
археологического права – романской и германской. Обыденные представления о соот-
ветствующем разграничении, существующие в археологическом сообществе, опреде-
ленным образом коррелируют с типологиями, принятыми в юридической компарати-
вистике. Статья является попыткой освещения некоторых  сущностных отличий 
представлений о праве собственности в романской и германской традиции, что имело 
влияние на особенности публичноправового вмешательства в сферу частных интересов 
в целях охраны археологического наследия.

Ключевые слова: археология, континентальное право, правовая традиция.

Malyshev O. O. The Romance and Germanic archaeological law traditions: a 
 generalization attempt

The article offers the author‘s view of the formation of the Romance and German legal tra-
ditions. Common ideas about such differentiation existed among archaeologists correlate with 
typologies commonly accepted in the comparative jurisprudence. This research is an attempt 
to highlight some essential differences between Romance and German  models of property 
rights having influences on the specificity of the public law intervention to the private domain 
as a measure of the archaeological heritage protection.

Key words: archaeology, continental law, legal tradition.

Дедалі більша увага українського законодавця до проблем охорони архео-
логічної спадщини спричинює необхідність вивчення та осмислення досвіду 
провідних європейських країн у цій сфері. Проблеми історичного становлен-
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ня, складність системи законодавства кожної з держав доволі нечасто лишають 
нам можливість сходження на високі рівні абстракцій. Утім, до цього зобов’я-
зує основна мета наших досліджень. 

Помітні археологам відмінності законодавства сучасних європейських 
держав щодо археологічної спадщини змушують їх до певних узагальнень та 
типологізацій на побутовому рівні. Авторові доводилося чути про прихильне 
до аматорського металопошуку common law та римське право, яке опираєть-
ся покладенню на інвесторів обов’язків з фінансування археологічних дослі-
джень. Один з розробників переглянутої Європейської конвенції про охорону 
археологічної спадщини (Мальтійська конвенція 1992 р.) нідерландський вче-
ний В. Віллемс у своїх спогадах наводив концептуальні дискусії щодо тексту 
Конвенції, які велися між представниками країн південної та північної Європи. 
На півдні Європи вагомою частиною археологічної спадщини були споруди та 
витвори античної доби. Цим було зумовлено щільніший зв’язок археології з 
архітектурою та мистецтвознавством, що мало наслідки і для законодавства 
відповідних держав1. Відмінності у археологічному праві країн романської та 
германської Європи містять, на перший погляд, певні кореляції з традиційною 
типологією правових сімей та груп, що застосовується в юридичній компарати-
вістиці. Звідси виникає питання, якою мірою ця кореляція зумовлена не лише 
специфікою археологічної спадщини та археології відповідних країн, а й зага-
лом історичним розвитком їх законодавства та юриспруденції. Виклад нашого 
авторського бачення відповідної тези та узагальнення результатів попередніх 
досліджень і є головним завданням цієї статті.

Як зазначає О. В. Кресін, романська та германська групи континенталь-
ної правової родини сформувалися внаслідок кодифікації цивільного права у 
Франції та Німеччині. Подальша рецепція цивільних кодексів іншими краї-
нами призвела до розриву єдиної до цього впродовж 700 років європейської 
юриспруденції2. Певного ідеологічного забарвлення специфіці та відмінностям 
французького та германського юридичного світогляду надав ще на початку 
XIX ст. К. Й. А. Міттермайер3. 

Не всі сучасні компаративісти вирізняють групи у складі континентальної 
правової родини. У пострадянській юридичній літературі при характеристи-
ці романської та германської груп прийнято обмежуватись порівнянням лише 
права Франції та Німеччини4. Водночас, якщо говорити про витоки романської 
та германської традицій археологічного права, то вони беруть свій початок з 
Італії та Швеції XVII ст., хоча десь починаючи з кінця XVIII ст. Францію та 
Німеччину вже можна вважати цілком репрезентативними для своїх правових 
груп. У порівняльному правознавстві Швецію, з якої почалося германське ар-
хеологічне право, загалом прийнято відносити до окремої від континентальної 
скандинавської правової родини. У германського археологічного права є певні 
спільні риси з відповідним правом Великобританії, але в межах цієї статті ми 
поки лишимо це питання за дужками. 

К. Цвайгерт і Х. Ц. Кьотц, говорячи про романське та германське право, 
багато уваги звертають на особливості цивільних кодексів різних країн5. Осно-
вою типологізації кодексів слугує відмінність між французькою інституційною 
та німецькою пандектною системою. З цієї підстави Нідерланди, що в мов-
но-етнічному відношенні є германською країною, в аспекті права прийнято 
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відносити до романської групи через відповідний історичний вплив Кодексу 
Наполеона. До французької інституційної системи також тяжіють Австрія, 
Польща і, частково, Швейцарія. 

Порівняння цивільних кодексів у аспекті археологічної проблематики може 
бути продуктивним в частині розкриття предмета дослідження. Утім, головни-
ми підставами розрізнення романського та германського археологічного права 
ми вважаємо різні шляхи рецепції римського права, які зумовили особливості 
розуміння права власності у романській та германській традиції, а також по-
хідні від цього відмінності в аспекті співвідношення публічного та приватного 
права. 

Умови існування Риму як величезної централізованої держави підвели рим-
ську юриспруденцію до розмежування приватновласницьких та публічнопра-
вових повноважень. Публічне право Риму, починаючи від занепаду республіки, 
постійно деградувало, тяжіючи до спрощення, хоча більшість традиційних пу-
блічноправових республіканських інститутів, хоч і в декоративному вигляді, 
зберігали чинність. Право власності, натомість, весь час розвивалося й кон-
цептуально викристалізовувалось не лише в законодавстві, а й насамперед у 
правовій культурі.  

На території Італії, Іспанії, Португалії та південної Франції римське право 
формально не припиняло чинності впродовж багатьох століть після занепаду 
Римської імперії6. Юридичний побут поступово спрощувався, але юридич-
на конструкція права власності – осердя генетичної пам’яті про Золоту добу, 
продовжувала жити. Розвинені уявлення про характер і межі права власності 
привчали законодавство та практику до витонченості у питаннях публічнопра-
вових механізмів втручання до сфери майнових прав приватної особи. 

Вже з перших едиктів ватиканських камерленґів XVII ст., у яких регла-
ментувалася процедура археологічних розкопок, наочно убачається глибоке 
розуміння законодавцем відповідних питань. Так, для проведення розкопок 
передбачалося отримання двох ліцензій – ліцензії камерленґа як представника 
публічної влади та ліцензії власника земельної ділянки. Врегульовувалися й 
питання набуття права власності на виявлені предмети, що прямо залежало від 
права власності на землю7. 

Велике значення для археологічного і загалом пам’яткоохоронного законо-
давства багатьох країн мав Кодекс Наполеона. Його ст. 552 передбачала, що 
власність на землю включає власність на те, що «над і під земельною ділян-
кою». Цією ж статтею передбачалося право робити під земельною ділянкою 
будь-які розкопки, зважаючи на обмеження, встановлені законодавством про 
копальні та поліцію8. Перший Португальський цивільний кодекс 1867 р. при-
святив питанню розкопок окрему секцію (Das excavações), де вміщувалося три 
статті (2321–2323). Положення кодексу обмежували права власника на прове-
дення розкопок в тій частині, де це могло завдати шкоди його сусідам9. 

Французька ліберальна концепція права приватної власності суттєвим 
чином вплинула на законодавство багатьох країн, зокрема й за межами Євро-
пейського континенту. Так, дослідники археологічного права Мексики чітко 
розмежовують (1) період домінування іспанської концепції права власності за 
часів колоніальної доби, (2) згубний для археології період французької концеп-
ції власності в часи перших кодексів незалежної Мексики та, певною мірою, (3) 
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повернення до іспанського розуміння власності в соціалістичній Мексиці, яке 
прекрасно ілюструється рішенням Конституційного суду щодо конституційної 
«контраверсії» між Мексиканською федерацією та Штатом Оахака в 1932 р.10 

У самій Франції ст. 552 Кодексу тривалий час унеможливлювала повноцін-
не взяття на себе державою пам’яткоохоронних функцій. В першому французь-
кому комплексному законі щодо пам’яток від 30 березня 1887 р. практично не 
передбачалося форм втручання в право власності, а коли Законом про історичні 
пам’ятки від 31 грудня 1913 р. було передбачено всеосяжний державний облік, 
зокрема й тих пам’яток, що перебували у приватній власності, то це сприйма-
лося як суттєве порушення духу Цивільного кодексу11.  

Італійське законодавство доунітарної доби багато в чому вплинуло на 
пам’яткоохоронне законодавство об’єднаної Італії, зокрема йдеться про так 
звані Закони Назі 1902 р., Розаді 1909 р. та Боттай 1939 р. Італійські закони 
та система археологічних служб, запроваджена Регламентом 1904 р. до Зако-
ну Назі12, значною мірою були рецепійовані Францією в археологічних Зако-
нах Каркопіно 1941–1942 рр.13 Іспанський спеціальний закон про археологічні 
розкопки був прийнятий дещо раніше у 1911 р.14 Відповідні спеціальні закони 
можна вважати наслідком попереднього розвитку спільної романської традиції 
археологічного права.

Як і в кодифікації цивільного права, романські країни дещо випереджали 
германські в прийнятті законодавства щодо історичної спадщини. Вже назва-
ний французький закон 1887 р. щодо пам’яток вважається першим у Європі. 
Під враженням від цього закону німецький пам’яткоохоронець Пауль Клемен 
наприкінці ХІХ ст. зазначав: «Коли нині в сучасних культурних державах ви-
пробовується придатність та успішність установ і правил, призначених для 
охорони та збереження історичних пам’яток, то слід, мабуть, передусім зга-
дати Францію»15. Ця фраза добре характеризує певне самонизведення німців 
стосовно французів у питаннях охорони пам’яток, що зберігається подекуди й 
досі16.

Швеція XVII ст., де перший законодавчий акт щодо охорони пам’яток був 
прийнятий 1666 р., серед інших германських країн становить виняток, який був 
зумовлений політико-ідеологічними обставинами розбудови сильної шведської 
держави. У своїх перших законодавчих заходах ця держава значною мірою спи-
ралася на досвід ренесансної Італії. Втім, неможливо не наголосити на провід-
ній ролі скандинавів у народженні археології як науки. Теоретичне підґрунтя 
археології було закладено данцем Х. Ю. Томзеном та шведом С. Нільсоном. 
Антиквар шведського музею в м. Лунд Б. Е. Гільдебранд першим застосував 
на практиці теорію Х. Ю. Томзена, класифікувавши, відповідно до періодиза-
ції трьох історичних діб (кам’яної, бронзової та залізної), предмети з колекції 
Лундського музею за матеріалом, з якого вони були виготовлені. Саме з цим 
пов’язується перший у світі перехід державного завідування археологічним 
надбанням на наукові засади. Б. Е. Гільдебранд став також автором Статуту 
1867 р. щодо давніх пам’яток. При цьому, парламентського закону щодо істо-
ричних пам’яток тривалий час не було. Ще на початку ХХ ст. відповідне швед-
ське законодавство майже повністю складалося з королівських указів17. 

Інші закони щодо охорони пам’яток на німецьких теренах почали прийма-
ти лише у ХХ ст. Першим таким актом став Гессенський закон 1902 р. Нім-
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ці досі говорять про особливе законодавство німецькомовного простору (der 
deutschsprachige Raum) як певної спільності. До німецькомовного простору, 
окрім Німеччини, зараз прийнято зараховувати Австрію, Швейцарію та низку 
невеликих німецькомовних держав. 

Про прийняття на німецькомовному просторі спеціальних археологічних 
законодавчих актів, подібних до тих, що діяли в Італії, Франції та Іспанії, нам 
наразі нічого невідомо. Разом з тим, вказуючи на специфіку північної архео-
логії, згаданий на початку статті В. Віллемс зазначав, що для країн північної 
Європи загалом традиційним було більше відособлення археології від архі-
тектури, що виражалося в розділенні відповідних кафедр в університетах, ін-
ших способах державної підтримки архітектурних та археологічних пам’яток 
(пряма підтримка через гранти в першому випадку та, в другому випадку, не-
пряма – через податкові пільги), а також адміністративне розділення відпові-
дальних органів влади на рівні урядових департаментів. На думку науковця, 
останнім часом цей поділ майже зник19. Тут, як убачається, В. Віллемс виходить 
передусім з досвіду своєї власної країни. У Нідерландах упродовж ХХ ст. дійс-
но спостерігалася певна спеціалізація підзаконного правового регулювання та 
археологічної бюрократії, що дуже добре узгоджується з належністю Нідер-
ландів до романської, а не германської правової групи. 

Подібна до Нідерландів ситуація тривалий час мала місце в Польщі. Тут, 
крім того, показовим був вирок Конституційного трибуналу Польщі від 8 черв-
ня 2007 р., де в термінах, просякнутих наполеонівським духом, вказувалося, 
що непропорційне покладення на інвестора проекту функцій з фінансування 
попередніх археологічних досліджень «суперечить самій істоті права власно-
сті» і є порушенням Конституції20. Наголосимо, що складність запровадження 
принципу «руйнівник – платник», з огляду на спадщину римського права, при-
звела до того, що романські країни набагато довше імплементовували у своє за-
конодавство Мальтійську конвенцію, а Італія – один з провідників романського 
пам’яткоохоронного духу, приєдналася до Конвенції лише наприкінці 2015 р.

Германська модель права власності була гнучкішою. Брак у німців цен-
тралізованої державності призводив до збереження феодальних порядків, де 
слабко розмежовувався публічноправовий та приватноправовий статус прави-
теля. Ці чинники могли сприяти розвитку ідеї соціалізації власності, що згодом 
було відчеканено в юридичній максимі «Eigentum verpflichtet» (власність зо-
бов’язує) у ст. 153 Ваймарської конституції. Тривалий час всі основні правові 
інститути щодо охорони пам’яток (погодження, інвентаризація тощо) мали у 
Німеччині публічно-приватну правову природу. Так, всі норми, які можна було 
використовувати з пам’яткоохоронною метою в Прусському Ландрехті 1794 р. 
були згруповані у першій частині в межах восьмого титулу (про власність) піс-
ля підзаголовку «Законні обмеження [права власності] задля добра спільної 
справи». За підзаголовком ішов § 33, де зазначалося: «Коли збереження певної 
речі має визначний вплив на збереження та підтримку спільного блага, то дер-
жава уповноважена заборонити її ушкодження чи знищення»21. 

Витвором германського юридичного розуму є концепція про виключну за-
гальнонародну власність на всі пам’ятки старовини. Вперше ця ідея була закрі-
плена у грецькому «Законі стосовно наукових та мистецьких державних колек-
цій, а також виявлення та збереження старожитностей» від 10 травня 1834 р. 
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Автором закону був видатний баварський правознавець Г. фон Маурер. У ст. 61 
Закону вказувалося: «Усі виявлені в Греції старожитності, як такі, що похо-
дять від еллінських предків, розглядаються як спільне національне надбання 
(Nationalgut) усіх еллінів» (Ὅλαι αἱ ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος ἀπχαιότητες, ὡς ἔργα τῶν 
προγόνων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, θεωροῦνται ὡς κτῆμα ἐθνικὸν ὃλων τῶν Ἑλλήνων 
ἐν γένει)22. 

І сьогодні словосполучення «археологічна спадщина є державною власні-
стю» трохи відлунює германським духом. Натомість романські країни нама-
галися забезпечити реалізацію пам’яткоохоронних функцій держави переваж-
но публічноправовими засобами. Показовим тут є навіть широко поширене 
вживання терміна «публічний домен» (фр. – domaine public, ісп. – «dominio 
público», іт. – «demanio pubblico»).

Дещо нехтуючи конкретикою, ми спробували окреслити деякі, на нашу 
думку, фундаментальні відмінності романської та германської правових груп 
у аспекті археологічного права. Розглянемо тепер, якими чином кожна з тради-
цій віднаходить відповіді на виклики, що диктуються спільними для них двох 
сучасними тенденціями. Одним з прикладів є забезпечення інтересів науки в 
частині виявлення археологічних об’єктів, які, натомість, також можуть за за-
конодавством розглядатися як звичайний скарб.

Правила набуття права власності на скарб у європейській традиції беруть 
початок з так званого адріанового поділу в римському праві (за іменем рим-
ського імператора Адріана). За Адріаном, скарб мав ділитися в рівних частинах 
між власником землі та відкривачем скарбу24. Це правило було закріплене у 
Французькому (1804) та Австрійському (1812) кодексах і звідти стало надбан-
ням практично всіх подальших цивільних кодексів. Відмінності щодо поняття 
скарбу не корелюють з особливостями германської та романської груп. Так, 
класичні кодекси (Франція, Німеччина) не обмежують перелік предметів, що 
можуть вважатися скарбом. За ст. 716 ЦК Франції скарбом є всяка річ, прихо-
вана чи закопана, щодо якої ніхто не може підтвердити своє право власності, 
і яка знайдена внаслідок чистого ефекту випадковості; Німецька бюргерсь-
ка законокнига 1899 р. опосередковано визначає скарб так: «якщо річ, яка так 
довго лишалася прихованою, що неможливо виявити її власника (скарб)…»26. 
Втім, у більшості європейських кодексів під скарбом розуміються лише певні 
цінні речі (Австрія, Італія, Іспанія, Португалія, Швейцарія тощо), що ми може-
мо побачити і у ЦК України. 

Закріплення деяких можливих гарантій права держави на певний відсоток 
від скарбу чи переважного права на його придбання, переслідувало насамперед 
фіскальні, а не наукові чи культурні цілі. З прийняттям перших законодавчих 
актів щодо охорони пам’яток, якими наголошувалося не лише на майновій, а 
й науковій цінності археологічних знахідок, у дещо своєрідний спосіб врегу-
льовувалося й набуття державою права власності на виявлені пам’ятки. Кон-
куренція між відповідними археологічними законами та цивільно-правовими 
положеннями щодо скарбу досі існує в багатьох європейських країнах. Сьогод-
ні низкою держав спеціально закріплено, що виявлені археологічні предмети 
не можуть вважатися скарбом. Так, у статті 932 (Скарб) чинного Цивільного 
кодексу Італії 1942 р. зазначається, що при виявленні об’єктів, які становлять 
історичний, археологічний, палеонтологічний чи мистецький інтерес застосо-
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вуються правила спеціальних законів27. У ст. 44 чинного іспанського Закону 
про іспанську історичну спадщину від 25 червня 1985 р. зазначається, що до 
знахідок історичного чи археологічного характеру в жодному разі не може 
бути застосовано ст. 351 Цивільного кодексу щодо набуття права власності на 
скарб28. 

У Федеративній Республіці Німеччини потреби археології так само змушу-
ють до відмови від адріанового поділу (нім. – Die Hadrianische Teilung), перед-
баченого § 984 Німецької бюргерської законокниги. Разом з тим, задля обґрун-
тування незастосування цього параграфа, німці використали положення Закону 
щодо введення кодексу в дію, де зазначається, що він не повинен бути на шкоду 
споконвічним привілеям земель. Відповідний релікт феодального права було 
поєднано з сучасним федералістським принципом культурного суверенітету 
земель (die Kulturhoheit der Länder), закріпленим Основним законом ФРН. На 
сьогодні лише в Баварії до археологічних знахідок досі може бути застосовано 
правовий режим скарбу. В інших землях до пам’яткоохоронних законів було 
внесено поправки щодо державного привілею на скарби (нім. – das Schatzregal) 
і відповідні відносини виведено зі сфери приватноправового регулювання. 
Останньою землею, що відмовилася від адріанового поділу, стала федеральна 
земля Північний Рейн-Вестфалія, де відповідні зміни було прийнято зовсім не-
давно – у 2013 році29.

У деяких країнах, таких як Франція та Австрія, певні археологічні знахідки 
досі можуть розглядатися як скарб. Це є об’єктом критики з боку археологів, 
але адріанів поділ у цих країнах все ще розглядається як важливий атрибут 
гарантій права приватної власності30. 

Іншою тенденцією сучасного права охорони культурних цінностей є роз-
ширення предметної сфери правового регулювання. З одного боку, від охорони 
одиничних об’єктів здійснюється перехід до комплексного обліку та охорони 
певних ансамблів та всього культурного контексту. Про цю тенденцію говори-
лося ще на початку минулого століття. Так, видатний німецький пам’яткоохо-
ронець Г. Г. Ю. Дегьо, оцінюючи перший на німецьких землях Гессенський за-
кон щодо пам’яток, говорив про те, що метою цього акта є збереження не лише 
одиничних об’єктів, а насамперед «генія певного місця»31. Утім, відповідний 
комплексний підхід наразі більшою мірою характерний для романського пра-
ва. В Італії право культурних цінностей кодифіковане разом з низкою норм 
екологічного права в межах Кодексу про культурні цінності та пейзаж 2004 р. 
У Франції після прийняття Закону про превентивну археологію археологічна 
спадщина окремо розглядається наукою з позицій права про пам’ятки і з пози-
цій сучасного археологічного права, основним об’єктом якого є вже не пам’ят-
ки, а всякі археологічні рештки та сліди (vestiges et traces)32. Германське право, 
попри те що Шведський закон про пам’ятки (Kulturminneslag) 1988 р. з 1 січня 
2014 р. було перейменовано на Закон про культурне довкілля (Kulturmiljölag)33, 
багато в чому лишається вірним старому перевіреному пам’яткоохоронному 
підходу.

Іншим аспектом окресленої інтеграційної тенденції є врегулювання су-
часними законами не лише публічноправових відносин охорони культурної 
спадщини, а й приватноправових відносин, пов’язаних з розпорядженням цим 
надбанням як майном. Вважається, що передовою в цьому відношенні висту-
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пила Італія, коли в 1939 р. в часи фашистської диктатури було прийнято так 
званий Закон Боттай. Закон узагальнював регульовані відносини щодо спадщи-
ни цивілістичним терміном «опіка», яка включала в себе охорону (protezione) 
та валоризацію (valorizzazione), тобто таке використання культурних ціннос-
тей, що веде до прирощення їх цінності. Цей закон справив визначний вплив 
на законодавство Європи і продовжує впливати досі. Показовою тут є назва 
чинного польського закону «o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami». У ні-
мецькій традиції прийнято розмежовувати охорону пам’яток «Denkmalschutz» 
та турботу про пам’ятки «Denkmalpflege». Утім, цей поділ вплинув не стільки 
на законодавче розмежування відповідних відносин, скільки на управлінську 
сферу. Так, у більшості земель ФРН діють дві гілки органів влади щодо пам’я-
ток: «Denkmalschutzbehörden» (органи охорони пам’яток) та фахові відомства 
з питань пам’яток «Denkmalfachbehörden». Завданням першої гілки влади є 
прийняття управлінських рішень, і відповідні повноваження ввіряються чино-
вникам, призначуваним загальною владою. Denkmalfachbehörden здійснюють 
оцінні, дослідницькі, реставраційні та інші експертні функції, а тому метою 
законодавця є насамперед забезпечити не стільки повновладність, скільки фа-
ховість та наступність цих органів. Їх рішення не може бути обов’язковим, на-
томість законодавством забезпечуються певні гарантії їх врахування. Зі свого 
боку, чиновники в Denkmalschutzbehörden діють за принципом «дозволено те, 
що прямо передбачено законодавством», а отже особливої фаховості від них не 
вимагається34.

Відмінності законодавства та юридичного стилю романської і германської 
традиції археологічного права дають нам змогу діалектичного тлумачення між-
народних документів у відповідній царині. Особливо це стосується перегляну-
тої Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини 1992 р. Цей 
важливий документ розроблявся здебільшого без участі країн Східної Європи, 
а тому є практичним результатом синтезу двох традицій у їх тоді ще доволі 
пуристичному вигляді.
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Malyshev O. O. The Romance and Germanic archaeological law traditions: a 

generalization attempt 
The article offers the author‘s view of the formation of the Romance and German legal 

traditions. Common ideas about such differentiation existed among archaeologists. This 
ideas correlate with typologies widely accepted in the comparative jurisprudence where the 
Romance and Germanic groups within the Continental legal family are distinguished by some 
authors. The article argues that some essential differences between Romance and Germanic 
models of property rights and deriving from this the specificity of the public law intervention 
to the private domain constitute the main reason for the comparison of the archaeological 
law in the States of both groups (both in the history and nowadays). The Romance concept of 
property, implemented later in the Napoleon Civil Code, is directly inherited from the Roman 
law, while the German concept is a result of reflection of the Roman law through the German 
local circumstances. Romance property concept is almost an absolute, while the general idea 
explaining the Germanic socialised property concept is the famous “Eigentum verpflichtet” 
(Property obliges) from the Weimar Constitution. The absoluteness of the Romance concept 
caused the development of the skilful Public law toolbox being indispensable for intervention in 
the Private property domain. Thereby the Public archaeological laws were primarily adopted 
in some Romance countries (Italian cities, France, Spain etc.). First Germanic archaeological 
public laws appeared in Sweden had the Italian laws as an example. In Germany there weren’t 
special heritage protection laws before the XX century and the Germanic legal institutions 
generally seem simpler.  

Differences between the legislations and juridical style in the Romance and Germanic 
traditions give us the possibility of the dialectical interpretation of some international law 
instruments in the archaeological sphere. It particularly relates to the case of the revised 
European convention on protection of the archaeological heritage (1992). This important 
instrument was elaborated almost without the participation of the East European countries 
and it represents a result of the synthesis of both traditions which were in their rather puristic 
state at that time. 

Key words: archaeology, continental law, legal tradition.

УДК 340.1
Т. І. БОНДАРУК, 

кандидат юридичних наук

УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ТРАДИЦІЯ  
В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ ПАМ’ЯТІ

В досвіді минулого завжди є сподіване майбутнє 
Й  Рюзен

Зроблено спробу аналізу концепції культурної пам’яті Яна і Алейди Ассман, визна-
чено суттєві і перспективні для дослідження української правової традиції елементи. 
Серед іншого акцентується увага на культурній пам’яті як умові самоідентифікації; 
структуру якої утворюють функціональна та накопичувальна пам’ять. Констатуєть-
ся, що стійкість або тривалість існування тих чи інших елементів культурної пам’яті 
залежить від ступеня її інтеграції до традиції і наскільки остання відповідає культур-
ним запитам спільноти.
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І правова традиція, і культурна пам’ять трактуються як особлива символічна фор-
ма передачі культурних смислів та корелюються з поняттям ментальність. Робиться 
висновок про доцільність залучення в дослідження правової традиції поняття канону, 
запропоноване Я. Ассаманом, на основі якого пропонується поняття правовий канон. 

Ключові слова: українська правова традиція, культурна пам’ять, ідентичність, 
цінності, правовий канон.

Бондарук Т. И. Украинская правовая традиция в контексте культурной памяти 
Сделана попытка анализа концепции культурной памяти Яна и Алейды Ассман, 

определены существенные и перспективные для исследования украинской правовой 
традиции элементы. Среди прочего акцентируется внимание на культурной памяти 
как условии самоидентификации; структуру которой образуют функциональная и на-
копительная память. Констатируется, что устойчивость или продолжительность 
существования тех или иных элементов культурной памяти зависит от степени ее 
интеграции в традициию и насколько последняя соответствует культурным запросам 
общества.

Правовая традиция, и культурная память трактуются как особая символическая 
форма передачи культурных смыслов и коррелируются с понятием ментальность. Де-
лается вывод о целесообразности привлечения в исследования правовой традиции по-
нятие канона, предложенное Я. Ассаманом, на основе которого предлагается понятие 
правовой канон.

Ключевые слова: украинская правовая традиция, культурная память, идентич-
ность, ценности, правовой канон.

Bondaruk T. I. Ukrainian legal tradition in the context of cultural memory
An attempt was made to analyze the concept of the cultural memory of Jan and Aleyd 

Assmann, and identify significant and perspective elements for the study of the Ukrainian le-
gal tradition. Among other things, attention is focused on cultural memory as a condition 
for self-identification; the structure of which form functional and accumulative memory. It is 
stated that the stability or duration of the existence of certain elements of cultural memory 
depends on the degree of its integration into traditions and how much the latter corresponds to 
the cultural needs of the community.

And the legal tradition and cultural memory are treated as a special symbolic form of the 
transfer of cultural meanings and correlate with the concept of mentality. The conclusion is 
drawn on the expediency of attracting into the research of legal tradition the notion of canon 
proposed by J. Assam, on the basis of which the concept of the legal canon is proposed.

Key words: Ukrainian legal tradition, cultural memory, identity, values, legal canon.

Констатація, а частіше пошуки власної ідентичності є однією з наріжних за-
сад існування особи, суспільства, нації у цивілізованому світі. Однією з ознак 
такої ідентичності є пам’ять. Процес ідентифікації є тим природнішим і лег-
шим, чим тривалішою є пам’ять, що зумовлює постійну актуальність проблем 
пам’яті в царині гуманітарних наук. Водночас, за тих чи інших обставин «гли-
бинна пам’ятєва хвиля» (П. Нора) набуває ознак цунамі, зокрема як сталося у 
Франції у зв’язку з реалізацією проекту П. Нора «місця пам’яті» (1984–1992)1 , 

чи у Польщі, коли Інститут національної пам’яті – Комісія з розслідування зло-
чинів проти польського народу (1998) – набув широких повноважень включно 
з функціями слідства і обвинувачення. Тож, за констатацією П. Нора, таємни-
ця появи гегемонічної, тиранічної, майже нав’язливої «національної пам’яті» 
полягає в переході від історичної свідомості до соціального і культурного са-
моусвідомлення2.
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Схожі процеси відбуваються сьогодні і в Україні, яка була підхоплена цією 

течією і доволі швидко опинилася в мейнстримі, що зумовлене насамперед 
«ідеологічною деколонізацією, яка сприяє відновленню зв’язків звільнених на-
родів зі своєю довгою традиційною пам’яттю, яку ці режими в неї конфіскува-
ли, зруйнували або перекрутили»3.

Це відчутно на всіх зрізах суспільного життя, у внутрішніх і зовнішніх про-
цесах і зумовлюється активізацією пошуків національної ідентичності та ста-
новлення реальної міжнародної суб’єктності. 

Такі процеси призводять до значного розширення сфери пам’яті та супро-
воджуються створенням або поглибленням теоретико-методологічної бази від-
повідних досліджень як через імплементацію європейських пам’ятєвих дис-
курсів, так і створення на їх основі власних4. 

Серед значної кількості підходів до дослідження правової традиції (ви-
хідним моментом яких при цьому є бачення права як культурного феномену), 
привертає увагу концепція культурної пам’яті, запропонована німецькими до-
слідниками Яном та Алейдою Ассман5. Серед положень Яна Ассмана, можна 
визначити такі, що характеризують культурну пам’ять як засіб ідентифікації; 
як невід’ємний елемент і складову суспільної та індивідуальної свідомості; 
як тривалу у часі; як таку, що має високий ступінь формалізації; як пов’язану 
з соціальними групами, для яких вона є умовою самоідентифікації; як таку, 
«пунктами фіксації» чи «об’єктивованими формами» якої є «фігури спогадів»: 
тексти, зображення, будівлі, написи тощо. 

Узагальненою формулою культурної пам’яті можна визначити формулу  
«культурна пам’ять – передача смислів». Діяльнісна, предметна та комуніка-
тивна пам’яті, які більш менш плавно переходять в пам’ять культурну  утворю-
ють простір, що продукує, окрім цільового, ще й смислове значення, оскільки 
експлікує імпліцитний  показник часу й ідентичності6. 

Оскільки культурна пам’ять не спадкується біологічно, треба підтримувати 
її функціонування – збереження, реактивації і донесення смислу – при зміні 
поколінь для забезпечення наступності і/або ідентичності. Фізіологічну основу 
групової пам’яті замінює культура – комплекс знань, що забезпечує ідентич-
ність (за допомогою пам’яті), об’єктивованого в символічних формах, серед 
яких міфи, пісні, танці, священні тексти, закони тощо7. 

Вагомим привнесенням Алейди Ассман у концепцію культурної пам’яті 
стало виявлення її структури: функціональної та накопичувальної пам’яті.

Функціональною пам’яттю вона називає так звану живу пам’ять, яка скла-
дається з «елементів, що мають значення», з яких можна сформувати зв’язну 
історію і які проявляються через належність до певної групи, вибірковість, за-
лежність значення та цільове місце у майбутньому.

Накопичувальна ж пам’ять, навпаки, є «неживою», аморфною масою, що 
складається з непов’язаних між собою елементів. Хоча між ними існує тісний 
взаємозв’язок (функціональна пам’ять – основа мислення, яка розвивається на 
базі накопичувальної пам’яті), саме функціональна пам’ять виконує завдан-
ня формування ідентичності, накопичувальна є «резервуаром для майбутньої 
функціональної пам’яті», «ресурсом для оновлення культурного знання», а 
також «необхідною умовою культурних змін». Всі елементи накопичувальної 
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пам’яті, за умови, що вони несуть додатковий сенс для суспільства, можуть 
перейти у функціональну пам’ять.

Запропонована структуралізація культурної пам’яті здатна надати усвідом-
леного характеру процесу її реконструкції, адже, на думку Л. Нагорної, імплі-
ковані в культурній пам’яті цінності, ідеї, ступені, як і знання про минуле, яке 
вона транслює, безпосередньо пов’язані з актуальною для поточного моменту 
ситуацією у житті групи8. Як видно, наріжним поняттям концепції Я. і А. Ас-
сман, яка вже стала класичною, є ідентичність – складний, багатоаспектний та 
багаторівневий за своєю суттю феномен. 

Побіжно можна виокремити індивідуальну, колективну, групову, політич-
ну, релігійну, національну, міську, сільську та інші ідентичності, кожна з яких 
характеризуватиметься специфічним набором ознак, які на певних етапах сус-
пільного розвитку є різними. Так, сучасний філософ С. Дацюк констатує, що 
сьогодні ускладнення світу веде до поступового ускладнення ідентичностей, 
коли ідентичність більшості стає гібридною, а ідентичність меншості набуває 
архаїчних форм – релігійна (наприклад, православна), націоналістична, кому-
ністична, расова, кланова чи навіть ідентичність знедолених, ідентичність ге-
роя чи терориста9. За Е. Еріксоном, ідентичність – це динамічне утворення, по-
чуття та самоототожнення, власної істинності, повноцінності та усвідомлення 
особистої причетності до світу інших»10.

Відомий німецький дослідник Й. Рюзен бачить дві головні проблеми у мір-
куваннях про діахронний вимір ідентичності: як поширюється ідентичність на 
кілька поколінь і як вона вибудовується в руслі пам’яті. Ідентичність, доводить 
він, це не єдність, яка формується у межах якогось одного інтерпретаційно-
го зразка. Радше це метаєдність – багатоманітна, суперечлива, негармонійна. 
Ідентичність складається із суміші різних стосунків і ґрунтується як на силі 
уяви, так і на когнітивних процесах. У ній хаотично змішуються розмаїті по-
гляди, сформовані у різних сферах свідомості, різні цінності й норми, відмін-
ний досвід. Розриви, викривлення, напруженість, притаманні їй і у ставленні 
до інших11. 

Утвердження або стабілізація ідентичності, яку з певного часу можна ви-
значити як політичну/національну, за великим рахунком є підставовим чин-
ником формування та існування правової традиції, що можна визнати спіль-
ною сферою правової традиції і культурної пам’яті. Більше того, стійкість або 
тривалість існування тих чи інших елементів культурної пам’яті залежить від 
ступеня її інтеграції до традицій і наскільки остання відповідає культурним 
запитам спільноти.

Водночас, слід визнати, що право, правова традиція не посідають особливо-
го місця в системі символів, які формують культурну пам’ять (принаймні в ана-
лізованих дослідженнях). Хоча очевидно, що за своєю природою об’єктивовані 
прояви і нормативно-правової, і звичаєво-правової традиції є найсталішими у 
цьому ряду та стабілізуючими щодо життєво важливих сфер життя: урядуван-
ня, безпеки, власності тощо. 

Спорідненність культурної пам’яті і правової традиції підкреслює те, що 
остання як поняття може тлумачитися виключно в межах правової культури 
[...], так як є усвідомленням успадкованого модусу культури, що виконує роль 
джерела натхнення для ідентифікації з спільнотою12. 
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І правова традиція і культурна пам’ять можуть трактуватися як особлива 

символічна форма передачі культурних смислів та корелюються з поняттям 
ментальність, яку можна визначити як історично сформовану міру інтелекту-
альної енергії певного соціуму, відповідну емоційну атмосферу й психологіч-
ний каркас культури, спектр життєвих позицій і поведінкових настанов, яким 
соціум віддає перевагу. 

Саме ментальність здатна виступати в ролі об’єднавчого чинника, що утво-
рює своєрідну політико-психологічну спільноту13. Доцільно, отже, поділити 
погляд на неї як на суму потенцій, що зумовлюють неповторність світобачення 
й життєдіяльності великих груп людей і відповідну систему оцінювання з до-
волі усталеними критеріями самоідентифікації14.

Взаємовплив між культурною пам’яттю і правовою традицією є мінливим. 
Традиція може бути запобіжником у передозуванні пам’яттю, засобом консолі-
дації різних пам’ятей, а може визначатися як процес формалізації і ритуаліза-
ції пам’яті. Л. Нагорна пише зокрема про історію-традицію і історію-пам’ять, 
коли історія більшою мірою виступає як культурний товар і політичний інстру-
мент. Їхня естетична й етична цінність повністю залежить від рівня освіченості 
соціуму як на елітному, так і на масовому рівні. До того ж щодо історії-пам’я-
ті, то її функції переважно легітимаційні й дидактичні, такі, що формують, за 
А .Мегіллом, «заспокійливу ілюзію спільності»15. 

Вплив на відтворення, фіксацію та інтерпретацію пам’яті має тривалість 
стабільного періоду в теперішньому, яка усталює незмінність моделей пам’яті 
(тобто незмінність в підходах до усталених (зафіксованих пам’яттю ) подій16.

За такого підходу культурна пам’ять виконує функцію каталізатора триван-
ня правової традиції або каталізатора її винайдення. 

Правова традиція, яка хоча і має більшу тривкість насамперед через норма-
тивізацію і об’єктивізацію, значною мірою залежить від концепції неперерв-
ності, яка, за Й. Рюзеном, зумовлена типом кризи. 

Так, учений вирізняє три типи кризи: нормальна криза, коли минуле і су-
часне і майбутнє пов’язане в уже відомий міцній і нерозривній єдності відпо-
відно з «я»; «критична» криза, коли вже немає напоготові якихось ліній часо-
вого порядку, їх потрібно винайти, проробляючи по-новому те, що відбулося; 
катастрофічна криза, коли руйнується засадниче уявлення про перебіг часу й 
наповнювана змістом єдність минулого, сучасного і майбутнього, а рани істо-
ричної ідентичності не перестають кривавити17.

Очевидно, що і українська правова традиція, і культурна пам’ять, перебува-
ють на межі двох останніх (зокрема йдеться і «парадокси запізнілого націєтво-
рення» (за М. Рябчуком), і ідеологічну деколонізацію, і інтенсивність суспіль-
но-політичних процесів та їх модернізацію, глобалізацію тощо), що спричинює 
специфічні культурні процедури й практики, в яких суспільство рефлексує й 
підтверджує єдність своїх членів та окремішність від інших. 

Як зазначає Й. Рюзен , усунення блокування тих чи інших традицій, що 
на них спирається спільнота, може продовжувати їхнє історичне тривання до 
сучасності Водночас, навряд чи цей процес може бути механічним. Скоріш 
йдеться про «віднайдення» традицій або навіть, за Е. Гобсбаумом, «винахо-
дження традицій, що структурує елементи історичної нарації в новому концеп-
ті часового порядку або ж залучає до нього нові елементи»18.
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Українську правову традицію можна визначити як інваріант, на основі яко-
го складаються різною мірою узгоджені, переважно матеріалізовані, вияви 
правосвідомості, правового менталітету, праворозуміння, правової культури 
в межах певного правового простору, зумовлені багатошаровістю соціуму, ет-
нічною, релігійною, регіональною строкатістю, що зрештою надає її виявам 
синтетичного характеру19.

Іншими словами, як пише Я. Грицак, сучасна Україна склалася як така, що  
розділяє декілька історичних спадщин і належить до декількох цивілізацій, 
тому, відповідно, її минуле витворює широке поле для вибору головного векто-
ру розвитку20, і, відповідно, впливи, рецепцію, запозичення в праві на україн-
ських землях достатньо складно ідентифікувати.

За такого підходу очевидно непросто укласти вичерпний перелік проявів 
української правової традиції, спектр яких доволі широкий, і тут, як уявляєть-
ся, оптимальніше йти від конкретного до загального, а міцно «закарбоване» в 
правовій культурі спробувати визначати поняттям «правовий канон» у значенні 
Я. Ассмана, який саме за каноном визнавав визначальне значення при вирі-
шенні питання про механізми і засоби культурної наступності. Важливими у 
дослідженні правової традиції видаються такі положення дослідника. 

Канон забезпечує вихід принципів з під охорони авторитарних постанов й 
наказів у вільний простір очевидності і верифікації. Тут норми теж є каноном, 
але вони не авторитарні, а раціональні, обґрунтовані не опорою на владу, а 
опорою на очевидність, верифікування і загальну думку. За допомогою канону 
обґрунтовується особлива для кожної сфери аксіоматика науки, ним вивіряють 
основні закони, які діють всередині кожної окремої дисципліни. Йдеться про 
норму норм, останнє обґрунтування, критерії цінності, освячуваний принцип. 

Канон у будь якому із смислів дає надійні точки опори. В епоху загострення 
внутрішньокультурної поляризації, в епоху зламу традицій, коли треба обирати 
якому порядку слідувати, і створюються канони. В подібних ситуаціях, коли 
вступають у конкуренцію різні порядки і домагання, канон втілює домагання  
кращої і єдино правильної традиції. Той, хто їй слідує, тим самим визнає і при-
ймає нормативне самовизначення, ідентичність, що узгоджується з заповідями 
розуму і одкровення.

Тому ми визначаємо канон як принцип, що створює і стабілізує колективну 
ідентичність, яка, як засіб індивідуалізації і через соціалізацію, само здійснен-
ня, через злиття з «нормативною свідомістю всього населення» (Ю. Хабермас) 
є одночасно і основою особистої ідентичності.

Він показовий для суспільства загалом і водночас для системи цінностей 
і інтерпертацій, визнаючи яку окрема людина стає включеною в суспільство і 
виробляє свою ідентичність як члена цього суспільства. «Канон» – це принцип 
нової форми культурної когерентності (тут – співузгодження, взаємозв’язок). 
Він відрізняється  від традиції як форми безальтернативної обов’язковості ми-
нулого і так само від антитрадиціналізму як форми довільної мінливості норм, 
правил і цінностей під прапором автономного розуму21.

«Канонічна складова» концепції культурної пам’яті Я. Ассмана дає мож-
ливість визначити правовий канон як принцип права, як оціночну категорію, 
зумовлену правовою реальністю, що відображає суспільну нормативну свідо-
мість та фіксує спільні цінності, демонструючи значний рівень сталості. Як 
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видно, саме спільні цінності, серед яких підставовими є ідентичність і безпека, 
мають відігравати ключову роль у пошуках правового канону. 

Отже, правові традиції, серед яких ключову роль може відігравати право-
вий канон, серед інших символів забезпечують культурній пам’яті надзвичай-
ну актуальність: пам’ять, як її визначають сьогодні, більше не є тим, що нам 
треба зберегти від минулого, щоб підготувати задумане майбутнє; вона – те, 
що являє й уприсутнює теперішнє собі самому, робить теперішнє теперішнім 
для нього самого22. Водночас слід визнати, що попри значний потенціал укра-
їнської правої традиції у цьому процесі: навіть перебуваючи у латентному стані 
вона спроможна відігравати роль стабілізатора правового життя – відповідна 
рефлексія ще попереду, цікаву перспективу для чого надає концепція культур-
ної пам’яті. 
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Bondaruk T. Ukrainian legal tradition in the context of cultural memory
Among the significant number of approaches to the study of legal tradition (the starting 

point of which there is a vision of the right as a cultural phenomenon), the concept of cultural 
memory, offered by the German researchers Jan and Aleide Assman, attracts attention.

In particular, cultural memory is characterized as a means of identification; as an integral 
element and component of the social and individual consciousness; how prolonged in time; as 
having a high degree of formalization; as related to social groups for which it is a condition 
of self-identification; as such, «fixation points» or «objective forms» of which are «figures of 
memories»: texts, images, buildings, inscriptions, etc. Its structure forms a functional and 
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accumulative memory.
At the same time, the establishment or stabilization of identity, which can be defined as 

political/national from a certain time, is by and large a factor in the formation and existence 
of both legal tradition and cultural memory. Moreover, the sustainability or duration of the 
existence of certain elements of cultural memory depends on the degree of its integration into 
traditions and how much the latter corresponds to the cultural needs of the community

And the legal tradition and cultural memory can be interpreted as a special symbolic 
form of the transfer of cultural meanings and correlate with the notion of mentality that can 
be defined as the historically formed measure of the intellectual energy of a certain society, 
the corresponding emotional atmosphere and the psychological framework of culture, the 
spectrum of life positions and behavioral guidance, which Socium prefers.

The Ukrainian legal tradition can be defined as an invariant, on the basis of which consist 
in varying degrees of co-ordinated, mostly materialized, expressions of legal consciousness, 
legal mentality, legal understanding, legal culture within a certain legal space, due to the 
plurality of society, ethnic, religious, regional variegatedness, which eventually provides its 
manifestations of a synthetic nature.

Important in the study of legal tradition appear to be the concept of the canon proposed by 
J. Assaman, on the basis of which the concept of legal canon is proposed.

Key words: Ukrainian legal tradition, cultural memory, identity, values, legal canon.
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ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ  ЯК ЗРАЗОК 
КЛАСИЧНОЇ ІНКОРПОРАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття присвячена унікальній інкорпорації законодавства – Повному зібранню 
законів Російської імперії. Проаналізовано основні причини створення Зібрання. 
Зібрання сприяло становленню правової системи Росії і мало значний вплив на розвиток 
юриспруденції. Розкриваються як досягнення, так і недоліки Зібрання. 

Ключові слова: Повне зібрання законів Російської імперії, систематизація 
законодавства, інкорпорація, М. М. Сперанський, закон.

Самойленко Е. А. Полное собрание законов Российской империи как образец 
классической инкорпорации законодательства

Статья посвящена уникальной инкорпорации законодательства – Полному собра-
нию законов Российской империи. Проанализированы основные причины создания Со-
брания. Собрание способствовало становлению правовой системы России и оказало 
значительное влияние на развитие юриспруденции. Раскрываются как достижения, 
так и недостатки Собрания. 

Ключевые слова:  Полное собрание законов Российской империи, систематизация 
законодательства, инкорпорация, М. М. Сперанский, закон.

 Samoilenko O. O. A complete collection of laws of the Russian Empire  as an example 
of the classic incorporation of legislation 

The article is devoted to the unique incorporation of legislation – the Complete Collection 
of Laws of the Russian Empire. The main reasons for the creation of the Collection are analyzed. 
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The complete collection of laws of the Russian Empire contributed to the formation of the legal 
system of Russia and had a significant influence on the development of jurisprudence. Both 
achievements and disadvantages of the Collection are revealed.  

Key words: Соmplete Сollection of Laws of the Russian Empire, systematization of 
legislation, incorporation, M. M. Speransky, the law.

Повне зібрання законів Російської імперії можна сміливо назвати монумен-
тальним пам’ятником російського права. Це унікальна інкорпорація законодав-
ства, що не мала нічого подібного ні до, ні після цього, ні в Росії, ні в інших 
країнах. На початку ХІХ століття зростала необхідність в систематизації права, 
яка пов’язувалася передусім з розвитком капіталістичних відносин і зміною со-
ціально-економічних умов у державі, що своєю чергою вимагало удосконален-
ня норм права, які б відбивали його розвиток. Існувала велика кількість дже-
рел, які мали різне походження, різну форму і різнились змістом та історичним 
значенням. Крім того, було відсутнє чітке розмежування понять «закон» і «під-
законний акт», хоча відповідні спроби й робилися. Кількість нормативно-пра-
вового матеріалу з кожним роком дедалі зростала, а самі закони неможливо 
було вирізнити з маси правових актів1. Через суперечності між законами та 
підзаконними актами збільшилось свавілля нижчих органів влади, а так само 
розбіжність законодавчих актів із справжніми потребами держави.

До ХІХ століття останньою систематизацією російського законодавства 
було видання Соборного Уложення 1649 року. Що цікаво, воно було вперше в 
практиці російського законодавства віддруковано і розіслано на місця. Згодом 
неодноразово здійснювалися спроби систематизації законодавства, створю-
валися кодифікаційні комісії, але кожного разу безрезультатно. Майже за 180 
років нагромадилася величезна кількість законодавчого матеріалу, який обчис-
лювався багатьма десятками тисяч актів. Більшість з них мали казуїстичний ха-
рактер, через що важко було знайти загальні принципи для вирішення певних 
категорій справ. Весь законодавчий матеріал був несистематизований, безлад-
но розсіяний у рукописних архівних збірках. Він був неозорий і недоступний 
для виконавців і населення. Все це призводило до повільності прийнять рі-
шень, до хабарництва та невдоволення всіх верств суспільства.

Прийшовши до влади, Микола І в січні 1826 року створив ІІ відділення 
царської канцелярії на чолі з дійсним статським радником М. А. Балугьян-
ським, якому доручив якнайскоріше  провести впорядкування чинного законо-
давства2. До цього часу вже працювало десять кодифікаційних комісій, однак 
робота їх була безплідна, поки до складу нової комісії не увійшов видатний 
юрист М. М. Сперанський. Насамперед він склав кілька записок3, в яких робив 
огляд кодифікації законів і причин невдач попередніх кодифікаційних комісій, 
а також виклав свої пропозиції щодо способів упорядкування законодавства. 
Сперанський вважав головною невдачею попередніх кодифікаційних комісій 
відсутність Повного зібрання законів. Він був переконаний, що вдосконалити 
закони неможливо без точних і достовірних їх зводів, а зводів не можна склас-
ти без повного і виправленого їх тексту. Тому необхідність Повного зібрання 
законів Сперанський обґрунтовував насамперед тим, що без нього неможливо 
скласти Звід законів.

На завершення робіт із систематизації законодавства Михайло Михайлович 
відводив три роки. Він склав «Наставление о порядке трудов Отделения», а 
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також написав масу маленьких заміток для співробітників другого відділення, 
які не володіли належними юридичними знаннями.

За планом М. М. Сперанського, в Повне зібрання законів Російської імпе-
рії мало увійти все російське законодавство за період від видання Соборного 
Укладення 1649 року і до 12 грудня 1825 року – дня видання Маніфесту про 
сходження на престол Миколи І. Сперанський вважав Укладення 1649 року 
єдиним коренем російських законів, оскільки ще при виданні Укладення всі 
закони і укази, що передували йому, були оголошені недійсними.

Для роботи над Зібранням і Зводом у ІІ відділенні царської канцелярії був 
заснований штат спеціальних чиновників. До роботи Михайло Михайлович 
залучив найбільш досвідчених і освічених людей: професорів Царського лі-
цею О. П. Куніцина, В. Є. Клокова, К. І. Арсеньєва, М. Г. Плісова, випускників 
ліцею Д. Н. Замятіна, М. А. Корфа, А. Д. Іллічівського та випускників Москов-
ського університету4. Всього у другому відділенні значилося 22 чиновники, у 
тому числі 6 старших чиновників, 7 старших помічників, 4 молодших чино-
вники і 5 працівників архівів і бібліотек. Так само при відділенні була створена 
спеціальна друкарня.

Треба відзначити, що в такі стислі терміни була проведена величезна робо-
та щодо відшукання і звірення окремих законодавчих пам’ятників та урядових 
розпоряджень. Число зібраних актів досягло 53 2395. Весь великий правовий 
матеріал розташовувався по томах у хронологічному порядку, строго по днях 
затвердження актів (хронологічний покажчик поміщений у 41 тому Зібрання). 
Так само весь законодавчий матеріал був розділений за періодами царювання 
російських царів. Кожний акт, незалежно від форми, змісту і обсягу, друкував-
ся під одним порядковим номером. Все Зібрання має суцільну нумерацію. У 
42 томі Зібрання міститься алфавітний покажчик, розділений на дві книги від 
«А» до «К» і від «Л» до «Я». Це було зроблено для зручності пошуку, щоб за 
даним словом можна було швидко знайти потрібний закон.

У березні 1830 року закінчилася робота над Першим Повним зібранням, 
причому складалися одночасно і Перше і Друге Зібрання. Для цього всі тексти 
узаконень з 1649 по 1711 роки звірялися з їх оригіналами. Активно використо-
вувався реєстр колишньої кодифікаційної комісії Олександра І, в якому нара-
ховувалося 23 433 різних указів6. Також використовувалися архівні фонди Раз-
рядного, Помісного та інших приказів, які перебували в Східному архіві при 
Сенаті і в Архіві Колегії закордонних справ у Москві. Надалі для роботи над 
наступними виданнями використовувалися узаконення в Санкт-Петербурзько-
му архіві Урядового Сенату, в Державному архіві старих справ, в Архіві Кабіне-
ту Його Імператорської Величності і Департаменту уділів, в Архіві Головного 
Штабу, в Архіві Морського департаменту та інших міністерств, і їх департамен-
тів. А оригінал Соборного Уложення 1649 року було взято із Збройової палати. 
Саме з ним велася звірка першого друкованого видання Соборного Уложення, і 
були виявлені серйозні розбіжності друкованого варіанту з оригіналом в трьох 
місцях7. На жаль, повних реєстрів у цих архівах не було, тому довелося про-
вести велику роботу з їх складання, доповнення та уточнення. Це виявилося 
дуже важкою справою через незадовільний технічний стан самих архівів. Так 
само використовувалися окремі законодавчі збірники та журнали: «Санкт-Пе-
тербурзький Вісник» (1778–1781 рр.), «Санкт-Петербурзькі Сенатські відомо-
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сті» (1809–1829 рр.), «Зібрання державних грамот і договорів» (1813–1827 рр.) 
та інші, однак і ці видання були неповними. Використовувалися законодавчі 
збірники приватних осіб – М. Чулкова, Ф. і А. Правікових, Л. Л. Максимовича 
та інших. Але всі ці збірники мали такі недоліки, як помилки в текстах актів, 
в датах їх видання, а також неповноту змісту. Отже, у розпорядженні органів 
влади була мала частина достовірних текстів численних законодавчих актів, які 
вважалися діючими. Це своєю чергою призводило до постійного збільшення 
кількості виданих законів і до посилення безладдя у законодавстві. 

Структурно Перше Повне зібрання складалося з 46 томів, з них 40 томів за-
конодавчих актів та 6 додатків (т. 41– покажчик хронологічного реєстру; т. 42 – 
покажчик алфавітного реєстру; т. 43–45 – книги штатів і тарифів; т. 46 – книга 
креслень і рисунків)8. 

Паралельно з Повним зібранням, згідно з указом від 30 грудня 1862 року з 
1 січня 1863 року розпочалося видання особливого Зібрання узаконень і розпо-
ряджень уряду. Воно мало видаватися в міру накопичення матеріалів у вигляді 
додатку до Сенатських відомостей, що виходили два рази на тиждень. Це ви-
дання, як і Повне Зібрання законів, було формою офіційної інкорпорації зако-
нодавства за хронологічним принципом. Повне Зібрання законів відрізнялося 
лише тим, що включало до себе нормативний матеріал і частину раніше не опу-
блікованих актів і навіть такі, яким Сенат відмовив у оприлюдненні. А також 
у Повному зібранні закони містилися в порядку їх затвердження, а в Зібранні 
узаконень у порядку заслуховування їх у Сенаті. Але Зібрання узаконень ви-
ходило частіше, ніж Повне Зібрання, і воно мало практичніше значення, ніж 
Повне Зібрання. У зв’язку з цим неодноразово обговорювалося питання про 
недоцільність продовження видання Повного Зібрання. Так, М. М. Коркунов 
зазначав, що існування двох тотожних за змістом офіційних збірників законів, 
що видаються абсолютно самостійними і незалежними один від одного устано-
вами, створює серйозні незручності на практиці9. Однак така думка не дістала 
підтримки. Було обґрунтовано, що на відміну від Зібрання узаконень, Повне 
зібрання збирає воєдино законодавчі та інші важливі акти державного життя і 
створює основу для подальшого розвитку законодавства.

Сам М. М. Сперанський дуже об’єктивно оцінював і характеризував Повне 
зібрання. Зокрема, в передмові до нього Михайло Михайлович відзначив як 
недолік неповноту змісту, а також «неправильність в тексті і в свідченні часу, 
коли відбулися укази»10. Причини, через які ті чи інші узаконення не включа-
лися до складу Повного Зібрання були різними. Деякі пам’ятники законодав-
ства були секретними, інші втратили свою силу, інші просто не були виявлені. 
Причину, через яку Сперанський фактично відмовився від «повного» зібрання 
узаконень, А. Н. Філіппов бачив, в прагненні М. М. Сперанського включити в 
своє видання багато історичних та історико-юридичних документів, які підхо-
дять під поняття закону з формальної точки зору. Як підмітив Філіппов, Спе-
ранський «не був істориком російського права, для якого останнє представляє 
щось самодостатнє, навпаки, для Сперанського його Зібрання законів мало ін-
терес лише у зв’язку зі Зводом, а для Зводу його Зібрання було повним»11.

Поза сумнівом Повне Зібрання законів було важливою віхою в історії ро-
сійського права. Зібрання вперше відкрило перед наукою величезне багатство 
російського законодавства, показало наявність в ньому безлічі документальних 
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пам’яток, що характеризують найяскравіші моменти російської історії. Воно 
сприяло упорядкуванню російського законодавства. Зібрання зробило доступ-
ним для ознайомлення величезний правовий матеріал, відомий до того лише 
вузькому колу чиновників. Воно містило скасовані та чинні закони і тому могло 
служити матеріалом і керівництвом для подальшого розвитку законодавства. 
Насамперед воно стало підставою для створення Зводу законів Російської ім-
перії, а також для написання великої кількості книг з історії держави і права.
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Samoilenko O. O. A complete collection of laws of the Russian Empire - as an example 
of the classic incorporation of legislation 

The article is devoted to the unique incorporation of legislation – the Complete Collection  
of Laws of the Russian Empire. The main reasons for the creation of the Collection  are 
analyzed. Until the nineteenth century, the latest systematization of Russian legislation was 
the publication of the Sobornoye Ulozhenie of 1649. It was for the first time in the practice of 
Russian legislation printed in the printing house and sent to the sites. Having come to power, 
Nicholas I, in January 1826, created the second branch of the royal chancellery, headed by 
the actual State Councilor MA. Balugiansky  who was instructed to carry out the ordering 
of the current legislation as soon as possible. Up to that time, ten codification commissions 
were already in operation, but their work was vain, until the outstanding commissioner 
M. M. Speransky became a member of a new commission. According to Speransky’s plan, 
the First Complete Collection of the laws of the Russian Empire had to contain all Russian 
legislation for the period from the publication of the Sobornoye Ulozhenie of 1649 and to 
December 12, 1825. Structurally, the First Complete Collection consisted of 46 volumes, 
among them 40 volumes of legislative acts and 6 additions (v. 41– index of chronological 
register; v. 42 - index of alphabetical register; v. 43–45 – books of staffs and tariffs; v.46 – book 
of blueprints and drawings).

The Second Collection  included Russian legislation during the reign of Nicholas I and 
Alexander II (December 12, 1825 to March 1, 1881), and there were 60 legislative decrees. It 
was also defined that all 55 volumes of the Second Collection should be published annually 
and should  cover all the legal regulations issued in the previous year. The Second Collection 
consisted of 61928 acts, arranged strictly chronologically, according to the time of their 
approval, and it had a serial numbering of articles from the first to the last volume. On April 5, 
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1830, a royal rescript was issued, according to which the volumes of the Complete Collection 
of  Laws were to be sent to higher and central state institutions and to provincial offices.

The third edition contained 33 volumes and included 40 thousand legislative acts, 
approved  from 1881 to  1913 years. It was annually published till 1916 . All the volumes 
of the Third Complete Collection consisted of two parts: legislative acts were published in 
one part, and annexes and additions in the second, and both parts contained  alphabetic and 
chronological indexes. For the first time the huge wealth of Russian legislation was opened 
to science, the Collection showed a number of documentary monuments that characterize the 
most vivid moments of Russian history from the 17th to the first quarter of the 19th century. The 
Complete Collection made available for examination huge legal material, known before only 
by a narrow circle of officials. It contributed to the formation of the legal system, and had a 
significant influence on the development of jurisprudence. Both achievements and drawbacks 
of the Collection are revealed.

Key words: Соmplete Сollection of Laws of the Russian Empire, systematization of 
legislation, incorporation, M. M. Speransky, the law.
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ОФОРМЛЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1917–1921

Розглядаються дискусійні питання конституційного оформлення української дер-
жавності 1917–1921 рр. та проголошення Української Народної Республіки (УНР). 

Ключові слова: федерація, автономія, суверенітет Універсали Центральної Ради, 
українська революція 1917–1921 рр., УНР, Українська держава, Україна.

Иванова А. Ю. Дискуссионные вопросы конституционного оформления украин-
ской государственности 1917–1921 

Рассматриваются дискуссионные вопросы конституционного оформления украин-
ской государственности 1917–1921 гг. и провозглашения Украинской Народной Респу-
блики (УНР).

Ключевые слова: федерация, автономия, суверенитет, украинская революция 1917–
1921 гг., УНР, Украинское государство, Украина.

Ivanova A. Yu. Discussion on constitutionalizing of the Ukrainian State of 1917–1921
Discussion issues of the constitutionalizing of the Ukrainian state of 1917–1921 are 

considered and the proclamation of the Ukrainian People’s Republic (UPR).
Key words: federation, autonomy, sovereignty, Ukrainian revolution 1917–1921, UNR, 

Ukrainian state, Ukraine.

Головним здобутком революційного руху кінця ХІХ – початку ХХ століття 
стало визнання принципу рівноправності народів та права народу на самови-
значення, що були покладені в основу миру після І Світової війни. Саме реалі-
зація права українського народу на самовизначення стала основною юридич-
ною підставою проголошення суверенітету Української Народної Республіки. 
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Низка революційних рухів та процесів, локалізованих переважно на україн-
ських територіях та головним результатом яких стало проголошення УНР 
7 (20) листопада 1917 року, дістали в історіографії загальну назву «українська 
революція».

Незважаючи на давність подій, – минулого року відзначали 100-річчя по-
чатку української революції – їх осмислення та обговорення досі триває в су-
спільстві. Наразі в історіографії української революції паралельно співіснують 
декілька інтерпретаційних парадигм, що пов’язано з тривалою ідеологізацією 
проблематики як в руслі радянських догм, так і в світлі націєцентричних підхо-
дів. Паралельний процес – зміна загальних методологічних підходів, пов’яза-
на із відмовою від «модернізаційних» теорій на користь постмодернізаційних 
інтерпретацій. Очевидно й те, що такого роду зміни відбуваються не одномо-
ментно, зберігається тяглість між старими і новими парадигмами. Досі дослід-
ники відмічають глибоку методологічну пов’язаність академічного дискурсу 
з марксистськими підходами, «націоналізацією» історії, генеалогією з міфами 
сучасників1. Мусимо визнати – написання об’єктивної наукової історії цього 
періоду ще триває.

Доводиться констатувати ізоляційний характер багатьох досліджень, ві-
дірваність їх від західноєвропейського та північноамериканського дискурсів, 
що спричинено слабкою доступністю, а іноді й недоступністю таких джерел, а 
також певними мовними перепонами. Наразі процес зближення «внутрішньоу-
країнської» та «зовнішньоукраїнської» історіографії лише починає відбувати-
ся, щоправда дуже активно. 

Значною мірою це оприявнюється у відмінностях термінології – ті самі 
процеси паралельно іменуються українська революція, національно-визвольні 
змагання, державотворчі пошуки тощо. Існують суперечки і з приводу найпо-
ширенішого концепту «українська революція», що пов’язано зі зміною пара-
дигми феномену «революція». 

Дослідники ХХ століття розуміли її як глобальне явище, швидкий прорив 
до нової якості. Чарльз Тіллі пропонував певні архетипи – «повстання», «тиха 
революція», «велика революція». Головним недоліком цієї та інших структур-
них теорій революції є те, що адекватна інтерпретація суспільно-політичних 
змін може відбутися лише через тривалий час, коли стане цілком очевидно, 
чи зробила ця подія внесок у державний або суспільний лад, чи можна ви-
знати критерій змін, що відбулися, справді революційним. Також, утворення 
архетипу «великої революції», відносно якої інші є невеликими, а може й не 
революції загалом, видається певною ідеалізацією, може корисною як дослід-
ницький інструментарій, однак нездатною врахувати будь-які відхилення від 
генералізованої лінії.

Сьогодні, окрім домінуючих у ХХ ст. державоцентричних підходів до рево-
люції (коли головною метою революції є намагання отримати та утримати дер-
жавну владу), вирізняють й інші форми протистояння, базовані не на державі. 
Наприклад, Ноель Паркер виокремлює такі: космополітична форма, як напри-
клад, транснаціональні рухи за глобалізацію знизу; релігійна та/або етнічна, 
відомі на прикладі революцій в Ірані і Афганістані; сецесіоністські рухи в рам-
ках існуючих держав Південно-Східної Європи і Близького Сходу; і «особли-
ві» (subaltern) повстання в третьому світі (Індія). У цих моделях протистояння 
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державність як така не є первісною причиною конфлікту або національна дер-
жавність, якщо вона є, амбівалентно співвідноситься із державністю. 

Нові тенденції у дослідженнях феномену революції дають змогу дещо 
по-іншому поглянути і на події 1917–1921 рр. на території України. Очевид-
но, тут відбувалося декілька паралельних конфліктів, що, як правило, жорстко 
протиставляються. Відмова від радянської історіографії, яка оперувала пере-
важно поняттями «громадянська війна» та «іноземна інтервенція», призвела 
до опозиції понять «українська революція» – «громадянська війна». Необхід-
не заповнення цієї лакуни суто україноцентричними дослідженнями призвело 
до появи нової опозиції «українська революція» – «російська революція». Ця 
опозиція підживлюється наразі і російською історіографією, яка в останніх ро-
ботах вже дійшла до повного заперечення української революції, переймену-
вавши на дещо хворобливий, судячи з назви, «український синдром»2. Досі за-
лишається простір для питань: чи є українська революція самостійним явищем 
або це просто місцеві особливості загальноросійського поступу? Якщо перше, 
то чи є українська революція частиною та продовженням російської революції 
чи можна її вважати цілком окремішнім явищем?

Нам ближча інтегративна позиція, висловлювана зокрема Ярославом Гри-
цаком3. Адже на пограничних територіях ніколи не буває одного конфлікту. На 
українських землях одночасно спостерігаємо наслідки декількох: Велика Сві-
това війна, Російська революція, Українська революція, громадянська війна, 
селянський і анархістський рухи. В юридичному контексті найбільше звертає 
увагу яскраво виражений сецесіоністський рух. Всі ці рухи утворюють україн-
ську революцію в широкому сенсі.

Отже, на сьогодні нами сприйнято концепт української революції в широ-
кому сенсі як можливо недосконалий, але самостійний методологічний інстру-
мент, який дає змогу національно, соціально та географічно відокремити події 
на території України від загальнореволюційного поступу. 

Змінюються юридичні оцінки політико-правової організації періоду укра-
їнської революції. Як не дивно, тривалий час та й досі, вона оцінювалась як 
декілька хронологічно послідовних напівлегітимних державних чи напівдер-
жавних утворень (УНР періоду ЦР, Гетьманату П. Скоропадського, Другої УНР 
періоду Директорії). Сьогодні активний розвиток історико-правових дослі-
джень разом із застосуванням концепції перехідної держави дає можливість 
стверджувати про існування в 1917–1921 рр. єдиної Української держави пе-
рехідного періоду (з різними політичними режимами та назвами – Українська 
Народна Республіка, Українська Держава), певними ознаками  притаманними 
саме Українській перехідній державі початку 20 ст.4

Не будемо зупинятися тут на перевагах та особливостях такого підходу, про 
це є окремі наші публікації. Зауважимо найголовніше – він дав змогу включи-
ти в цілісний державницький (історико-правовий) контекст західноукраїнські 
території ЗУНР, території окуповані іноземними державами (Польщею, Руму-
нією, Росією), півострів Крим, а також під іншим кутом розглянути території, 
підвладні більшовицьким, військовим та анархічним псевдодержавним утво-
ренням або невизнаним «республікам». Нагадаємо, що в цей час на україн-
ських територіях також існували т. зв. анархічна республіка Махна Гуляй-поле, 
Холодноярська республіка, республіка Чорного Лісу, Медвинська республіка, 
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Мліївська республіка, Команчанська республіка (Східно-Лемківська республі-
ка), Флоринська республіка (Західно-Лемківська республіка), Гуцульська рес-
публіка тощо.

Безумовна методологічна перевага такого підходу у можливості відійти від 
безперспективних намагань обґрунтувати однозначну легальність чи легіти-
мність, або ж навпаки – нелегальність чи нелегітимність котрогось з владних 
режимів. Адже для перехідної держави, особливо на перших її етапах, легаль-
ність чи легітимність не є обов’язковими ознаками влади. Більше того, лише 
однозначна реалізація цих ознак є передумовою завершення перехідного періо-
ду. А «нелегітимність або псевдолегітимність» деякі автори навіть відносять до 
основних ознак змісту перехідної держави (поруч із нестабільністю, динаміз-
мом та фрагментарністю влади).

Водночас, проголошення та конституціонування Української національної 
держави 1917–1921 рр. покликує за собою чимало питань юридичного характе-
ру. Повноцінно відповісти на них можна лише перебуваючи у тій самій системі 
координат, в якій відбувалися досліджувані процеси. Отже, необхідною пере-
думовою об’єктивних оцінок є звернення до термінів тогочасного конституцій-
ного права та політико-правової думки.

Яскравим прикладом може стати невідповідність тогочасних та сучасних 
уявлень про федерацію. Так, енциклопедія Брокгауза та Ефрона визначає Со-
юзну державу або Федерацію (нім. Bundesstaat) як один з типів складної держа-
ви, що представляє подальший розвиток іншого типу, а саме Союзу держав або 
Конфедерації (нім. Staatenbund). Союзна держава утворюється, коли декілька 
або багато держав, зберігаючи свою державну незалежність, об’єднуються для 
досягнення спільних цілей в єдиний союз, юридично неподільний. Німецька 
історіографія зазначає до того ж, що різниця між поняттями «Staatenbund» та 
«Bundesstaat» є незначною і часто вони використовуються як синонімічні.

Таке розуміння федерації логічно випливає і з уявлень Миколи Костомаро-
ва та Михайла Драгоманова, чиї концепції лягли в основу федералістської кон-
цепції державного устрою. Федералізм для них не означав відмову від незалеж-
ності, а лише найдоцільнішу форму її досягнення5. Як другу, вищу ланку після 
незалежності держави розуміли федерацію й автори Універсалів. В сучасній 
термінології такого рівня політичній організації відповідає радше конфедера-
ція. Сам Михайло Грушевський неодноразово наголошував, що «новітня іс-
торія федеративної ідеї бере свій початок від утворення 3 [ єднаних] Амери-
канських Штатів*, і там ця ідея була запропонована як принцип об’єднуючий, 
що протиставляв федерацію прагненням до повної незалежності»6, а за взірці 
федеративних республік брав конфедерації – Швейцарську, Північно-Амери-
канську, Бразильську й інші. Тобто федеративна держава для Грушевського – 
це Союз держав, Вільна спілка державних народів. Про схожість федерації 
Грушевського до конфедерації зазначав і сучасний історик Владислав Верстюк 
у доповіді на науковій конференції, присвяченій 135-літтю від дня народження 
Михайла Грушевського у Нью-Йорку.

Логічно, що говорячи про автономію, якої прагнуть українці,  в середині 
квітня 1917 року (ще так би мовити в автономістський період) Михайло Гру-
шевський підкреслював, що йдеться про таку широку політичну автономію, 
що більше-менше наближується до державної самостійності7.
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Для тлумачення текстів Універсалів також варто усвідомлювати тогочасний 

дискурс суверенітету. Протистояння народу та держави втілилося у народо-
центричних дослідженнях, в яких головним носієм влади є народ і все роз-
глядається з позицій захисту його інтересів, зокрема, від держави. Відповід-
но популярним є протиставлення народного та державного суверенітету, і в 
цьому контексті українські вчені вирішували питання на користь суверенітету 
народного. Вони переконували, що народ є вищим за державу, саме народ є 
джерелом державної влади. Натомість держава, що виступає авторитарним 
утворенням та гнобителем народів, захисту не потребує. Абсолютизація тако-
го протиставлення навіть призводила до відмови від державного суверенітету 
загалом. Концепція суверенітету «належить уже до історії» стверджував Ста-
ніслав Дністрянський8. 

Очевидно, що такий максималізм не знайшов підтримки у державотворчій 
практиці. Можна погодитися з оцінками сучасника та учасника подій, вченого 
історика і правника Андрія Яковліва, що конституціонування Української наці-
ональної держави 1917–1921 рр. відбувалася на базі поєднання таких основних 
принципів, вироблених та утверджених тогочасною європейською конститу-
ційною доктриною та практикою: суверенітет народу, тобто визнання народу 
вищим носієм та джерелом влади в державі; суверенітет держави, тобто само-
стійність у прийняття політико-правових рішень всередині держави та зовніш-
ній – незалежність держави на міжнародній арені; організація державної влади 
на принципі її поділу на законодавчу, виконавчу та судову9.

Оцінка політико-правової реальності держав перехідного періоду не буде 
повною та об’єктивною, якщо виходити лише з формально-юридичних ознак, 
без урахування їх реального змісту та практичної реалізації. Так само недо-
статньо аргументованим виглядають висновки щодо форми владної організації 
та адміністративного устрою України, зроблені на підставі лише самих текстів 
Універсалів, без урахування юридичних наслідків, які ці документи породжу-
вали.

Виходячи з таких загальних настанов, спробуємо запропонувати певні мір-
кування з приводу правової природи Універсалів як актів конституційного ха-
рактеру.

Перший Універсал, проголошений 10 червня 1917 р., його автори розгляда-
ли як акт одностороннього революційного проголошення автономії, який оз-
начав що підготовчий організаційний період в боротьбі за визволення України 
звершився і починається новий етап творення Української держави. 

Було два альтернативні проекти тексту Універсалу, і компромісом партій 
став саме така форма – не суто формально-юридична, а популярніша фор-
ма-звернення до народу разом із поясненням важливості революційного мо-
менту та відповідних цьому моменту рішень, планів та загальної політики нової 
влади цього народу10. Тобто мета цього документа була не лише легалізувати, 
а й легітимізувати новоутворений уряд. З іншого боку нечіткість юридичних 
формулювань, уміщених у тексті, стала додатковою підставою для критики. 
Свідок та учасник революційних подій Павло Христюк зауважував, що загаль-
ний зміст І Універсалу давав можливості вкладати в нього такий зміст, який 
відповідав різним політичним та соціальним уподобанням, партійним програ-
мам. А Владислав Верстюк оцінює ключове смислове навантаження І Універ-
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салу як досить аморфний, але високопатентичний заклик «однині самі будемо 
творити наше життя». 

Водночас головною ідеологічною метою документу була ідея солідариза-
ції українського суспільства, національної солідарності. І ця мета безперечно 
була досягнута. Головними юридичними наслідками стали запровадження ав-
тономного ладу в етнографічних межах, утворення першого уряду – Генераль-
ного секретаріату, а також, що важливо, запровадження оподаткування в формі 
особливого податку на рідну справу. Утворення першого уряду – Генерального 
секретаріату – було оформлено Декларацією Генерального секретаріату, опу-
блікованою 27 червня 1917 р. 

Досягнення політичної мети Універсалу викликало негативну реакцію з 
боку Тимчасового уряду і відповідні перемовини між двома органами влади. 
ІІ Універсал знаменував домовленості із Тимчасовим урядом. Саме він став 
підставою для визначення статусу та закріплення повноважень українського 
уряду – Генерального секретаріату. 16 липня 1917 р. на засіданні Комітету Цен-
тральної Ради було прийнято Статут Генерального секретаріату. Цей документ 
члени Центральної Ради вважали першим актом законодавчої роботи, більше 
того – його назвали першою Конституцією України11. 

4 серпня Тимчасовий уряд видав Тимчасову інструкцію Генеральному Се-
кретаріату, згідно з якою останній ставав органом Тимчасового уряду. Його 
повноваження суттєво зменшувались (вилучалися військова та продовольча 
справа, міжнародні зносини, пошта та телеграф, права призначення посадових 
осіб тощо), а юрисдикція поширювалася лише на п’ять з дев’яти українських 
губерній: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську, Чернігівську). Однак, 
таким чином Тимчасовий уряд визнавав національно-територіальну автономію 
України в указаних межах. Попри невдоволення Центральної Ради і тривалі 
дискусії, вже 24 вересня 1917 р. опубліковано Заяву Генерального секретаріату 
України про розгортання своєї діяльності. Нею проголошено, що Генеральний 
секретаріат, «приймаючи до рук владу над краєм, оповіщає про це людність 
України, а також всі урядові і громадські установи, яким належить звертатися 
до нього на підставі ст. 6-ї інструкції Генеральному секретаріатові»12.

Важливим наслідком Універсалу стало введення до всіх вищих органів вла-
ди України представників національних меншин, що докорінно змінило право-
вий статус ЦР з органу суто національного представництва, на орган територі-
ального (загальнокрайового) представництва.

Отже, до останнього Центральна Рада намагалась отримати владу від Тим-
часового уряду легальним ляхом. Проте після революційних подій в Петрогра-
ді й повалення Тимчасового уряду, 7 (20) листопада 1917 вона приймає Третій 
Універсал. Цим документом проголошено Українську Народну Республіку та 
її самостійність у вирішенні внутрішньодержавних справ. Слова «Не відді-
ляючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо 
на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Республіка 
Російська стала федерацією рівних і вільних народів» тривалий час здавалися 
однозначним підтвердженням того, що УНР було проголошено як автономну 
республіку, а не суверенну державу. Втім, сучасне подіям розуміння федерації 
фактично як конфедерації, союзу держав, а також юридичні наслідки прийнят-
тя цього документу змушують дещо підважити звичні оцінки.
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ІІІ Універсалом 7 листопада 1917 р. було проголошено Українську Народну 

Республіку та її державну самостійність у вирішення внутрішніх справ. Саме 
як незалежну суверенну державу оцінювали Українську Народну Республі-
ку, проголошену ІІІ Універсалом, тогочасні правники: «з погляду державного 
права ІІІ Універсал є основний конституційний закон, яким встановлена була 
на Україні демократична народоправна держава у формі Української народної 
республіки. Як по способу встановлення, так і по основним принципам своєї 
конструкції, УНР була суверенною державою з автономною, себ-то самостій-
ною верховною владою, нічим не обмеженою щодо всіх без виключення справ 
внутрішньо державного ладу, законодавства, суду й управління»13. Аналогіч-
ні оцінки зустрічаємо у правника, в майбутньому двічі міністра юстиції УНР 
Сергія Шелухіна: «7 листопада 1917 р. Центральна Рада видала Третій універ-
сал, яким вже формально і офіціяльно проголосила незалежність Української 
Народної Республіки»14. Цікаво, як що і в федеративному проекті Конституції 
УНР, обговорюваної в цей же період, суверенне право в Українській республіці 
залишалося за українським народом та мало здійснюватись через Всенародні 
української збори.

Юридичні наслідки прийняття цього документу переконують нас, що саме 
із проголошення УНР ІІІ Універсалом, почалася реалізації її як незалежної 
республіки. Так, ІІІ Універсалом визначено форму державного ладу та органи 
державної влади, а саме законодавчий та виконавчий, визначено державну те-
риторію, а також встановлено інші основні конституційні принципи УНР. Це 
передусім демократичні права і свободи – свобода слова, віри, друку, зібрань, 
недоторканність особи та її житла, вільність у вживанні рідної мови. Окрім 
цього, Універсалом скасовано смертну кару, встановлено принципи суду, ска-
совано право приватної власності на землю, проголошено право на національ-
но-персональну автономію для національних меншин, а також проголошено 
вибори до Українських Установчих зборів.

Проголошення УНР як держави покликало необхідність формування влас-
ної правової системи. Тому 25 листопада 1917 р. для визначення повноважень 
Української Центральної Ради, а також для визначення правового поля, у якому 
функціонуватиме молода українська республіка, було прийнято закон «Про ви-
ключне право Центральної ради видавати законодавчі акти УНР». Ним закрі-
плювалось, що «виключне і неподільне право видавати закони для Української 
Народної Республіки належить Українській Центральній Раді. Всі закони і по-
станови, які мали силу на території УНР до 27 жовтня 1917 р., оскільки вони 
не змінені і не скасовані універсалами, законами і постановами Української 
Центральної Ради, мають силу і надалі, яко закони і постанови УНР»15.

Важливо підкреслити, що в тодішній історіографії популярним було розу-
міння державного суверенітету як панування виключно з власного права, як 
влади що сама себе визначає і не одержує від інших жодної юридично обов’яз-
кових для неї наказів16. Микола Палієнко визначав суверенітет як незалежне від 
жодної влади верховне право держави наказувати всім і примушувати до виконан-
ня своїх наказів в межах свого територіального панування17. 

Беззаперечним доказом суверенності держави сьогодні вважається визнан-
ня її на міжнародному рівні. На жаль, обмежений обсяг статті не дає змоги 
зупинитися на цих питання докладніше. Зауважимо лише, що процес визнання 



504 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 29

УНР іноземними державами розпочався вже після проголошення ІІІ Універса-
лу. І якщо це не є беззаперечним аргументом на користь наявності сувереніте-
ту, однак є однозначно свідченням як мінімум наявності достатніх підстав для 
початку процесу міжнародного визнання.

ЦР бачила УНР частиною федеративної російської республіки, в федерації 
як спілці вільних народів. «За Російською федерацією буде Європейська фе-
дерація, а потім Всесвітня» – слова, що якнайкраще віддзеркалюють сутність 
концепції федералізму, домінуючої тоді в українському суспільстві та обстою-
ваною діячами УНР. Фактично ця ідея не заперечувала ідею державної незалеж-
ності і самостійності суверенної України, а була лише формою її досягнення. 
Очевидно, концепцію федералізму саме у такому вигляді можна вважати одним 
із провісників сучасних глобалізаційних тенденцій та процесів утворення між-
державних об’єднань на кшталт Європейського Союзу. Однак цієї республіки 
не було на момент проголошення УНР, не постала вона і згодом. Тому не можна 
вважати УНР частиною федерації, якої в реальності не існувало. Згадка про 
федерацію була радше проголошенням майбутнього політичного курсу, так і 
нереалізованого, а також свідченням того, наскільки глибоко ця ідея пустила 
корені в українському суспільстві.

Центральна Рада навіть взяла на себе непосильну задачу – спробувала 
ініціювати федеративні перетворення Росії шляхом об’єднання т. зв. малих 
народів колишньої Російської імперії навколо цієї ідеї. Так, саме в Києві від-
бувався З’їзд народів, а 5 грудня 1917 року Уряд УНР розіслав всім урядам 
новоутворених республік Росії, а саме: уряду Південно-Східного Союзу, уряду 
автономного Сибіру, Крайовому Закавказькому комітету, уряду автономного 
Криму, Білоруській Центральній Раді, уряду автономної Молдови та іншим, 
а також Народній Раді в Петербурзі свою ноту із запрошенням «утворити на 
засадах федералізму однородно-соціалістичне правительство». До речі, пер-
шим на утворення такого уряду погодилося Донське військо. Однак з приходом 
більшовиків ідея федералізму трансформувалася та набула геть іншого напов-
нення. Вже у 1918 році Михайло Грушевський змушений констатувати: «Дуже 
трудно буде комусь, принаймні якийсь час, називати себе федералістом, коли 
федералістами Леніни і Троцькі вважають себе, а під сим «федералізмом» ле-
жить в дійсності самий поганий, терористичний централізм».

Врахування тодішнього змісту термінів «федерація» та «суверенітет», а та-
кож юридичних наслідків, породжуваних Універсалами, дає змогу зробити де-
які узагальнення. Головним висновком стало те, що фактично реалізація УНР 
як самостійної незалежної держави розпочалася ще до проголошення ІV Уні-
версалу та пов’язана із проголошенням ІІІ Універсалу.
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Ivanova A. Yu. Discussion on constitutionalizing of the Ukrainian State of 1917–1921th

In the article the author analyzes the state of modern historiography on the problem of the 
Ukrainian revolution. Separate attention is paid to the analysis of modern events understand-
ing of federation and sovereignty. 

The Central Rada saw the UPR as part of a federal republic in the federation as a Union 
of free peoples. «The Russian Federation will be the European Union, and then the World 
Union» - the words that emphasize the essence of the concept of federalism, dominant at that 
time in the Ukrainian society and advocated by the UPR leaders. In fact, this idea did not deny 
the idea of the State independence and independence of sovereign Ukraine, but was only a 
form of its achievement. 

Two main tools are used in this article. This, first of all, studies the history of certain terms 
and reveals their content content in the studied historical conditions. Secondly, the involvement 
in the analysis of the documents of the historical context in which they acted, as well as the 
identification of the legal consequences generated by the documents.

The main thing was that actually the realization of the UNR as an independent independent 
state began before the proclamation of the Fourth Universal, and it was associated with the 
proclamation of the Third Universal.

Key words: federation, autonomy, sovereignty, Ukrainian revolution 1917–1921, UNR, 
Ukrainian state, Ukraine.
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ДОКУМЕНТАЛЬНА СПАДЩИНА ДЦ УНР В ЕКЗИЛІ ЯК ПАМ’ЯТКА 
ПРАВОВОЇ ДУМКИ

Стаття присвячена вивченню документальної спадщини ДЦ УНР в екзилі як 
пам’ятки правової думки. Здійснено спробу розглянути основні напрями політико-
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правової думки громадських діячів та політичних угруповань, які брали активну участь 
в діяльності ДЦ УНР в екзилі. Досліджено постанови, декларації, меморандуми, ноти, 
резолюції, звернення, програмні документи політичних партій та інші документи, які 
дають уявлення про особливості та еволюцію політико-правовової думки керівництва 
та осередків ДЦ УНР в екзилі.

Ключові слова: Державний центр УНР в екзилі, документальна спадщина, по-
літичні партії, Українська Національна рада, пам’ятка правової думки, декларації 
Української Національної Ради, українська еміграція.

Музыка И. В. Документальное наследие ДЦ УНР в изгнании как памятник 
правовой мысли

Статья посвящена изучению документального наследия ДЦ УНР в изгнании как 
памятники правовой мысли. Предпринята попытка рассмотреть основные направления 
политико-правовой мысли общественных деятелей и политических группировок, 
которые принимали активное участие в деятельности ДЦ УНР в изгнании. Исследованы 
постановления, декларации, меморандумы, ноты, резолюции, обращения, программные 
документы политических партий и другие документы, дающие представление об 
особенностях и эволюции политико-правововой мысли руководства и ячеек ДЦ УНР в 
изгнании. 

Ключевые слова: Государственный центр УНР в изгнании, документальное насле-
дие, политические партии, Украинская Национальная Рада, памятник правовой мысли, 
декларации Украинской Национальной Рады, украинская эмиграция.

Мuzyka I. V. Documentary heritage of the State Center for Ukrainian People’s 
Republic in exile as a memorial of legal thought

The article is devoted to the study of the documentary heritage of the SC UPR in the 
exile as a monument of legal thought. An attempt was made to consider the main areas of 
political and legal thought of public figures and political groups that took an active part in the 
activity of the State Center for Ukrainian People’s Republic in exile. Decisions, declarations, 
memorandums, notes, resolutions, appeals, program documents of political parties and other 
documents, which give an idea of the peculiarities and evolution of the political and legal 
opinion of the leadership and centers of the State Center for Ukrainian Republic of People’s 
in exile, are explored.

Key words: the State Center for Ukrainian Republic of People’s in exile, documentary 
heritage, political parties, Ukrainian National Council, the memorial of legal thought, the 
declaration of the Ukrainian National Council, ukrainian emigration.

Важливе методологічне значення для осмислення історичних характерис-
тик буття права має вивчення пам’яток правової думки, зокрема й докумен-
тальної спадщини Державного Центру УНР в екзилі як пам’ятки правової дум-
ки української політичної еміграції. 

Окремі аспекти правових поглядів діячів Державного Центру УНР в екзи-
лі висвітлені в працях різних часів: Л. Н. Винара1, А. Ю. Іванової2, М. А. Лі-
вицького3, Ю. В. Недужка4, І. Ю. Панової5, Я. Б. Рудницького6, В. О. Парандій7, 
В. М. Піскун8, В. Трембіцького9, В. М. Яблонського10та ін.

Як зазначає І. Ю. Панова, уряд УНР від 1923 р. втрачає своє офіційне ви-
знання і продовжує діяти як політичне угруповання частини української емі-
грації. У 1923–1992 рр. ДЦ діє легально як громадська організація, створює 
свої органи та структурні підрозділи в різних країнах, бере активну участь у 
різних міжнародних і громадських організаціях, веде активну пропагандист-
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ську і видавничу  діяльність11. Водночас Уряд УНР в екзилі, хоч і був у змен-
шеному складі, зазначає В. Трембіцький, продовжував активну нормотворчу 
діяльність12. Утім, нормативні акти ДЦ, оскільки він мав статус громадської 
організації, не мали юридичної сили і відігравали роль документів програмно-
го і організаційно-установчого характеру.

Серед нормативних актів ДЦ організаційно-установчого характеру, зокре-
ма, слід назвати Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок зако-
нодавства в Українській Народній Республіці від 12 листопада 1920 р.13, Закон 
про Раду Республіки від 12 січня 1921 р.14, Статут Ради Народних Міністрів 
(1922 р.)15, Тимчасовий Закон про реорганізацію українського державного цен-
тру від 10 червня 1948 року з доповненнями від 30 грудня 1949 року, 26 червня 
1949 року16, а також 1954, 1957, 1971, 1973, 1979 та 1989 років. Зокрема,  відпо-
відно до ст. 1 Тимчасового  Закону про реорганізацію українського державного 
центру органами Державного Центру Української Народньої Республіки визна-
чалися Українська Національна Рада, Голова Директорії як Голова Держави з 
титулом Президента і Уряд. В Законі закріплювалися функції, структура, поря-
док формування та роботи цих органів.

Проте правові погляди політичних і громадських утворень, що складали 
кістяк ДЦ УНР в екзилі, та їхніх лідерів найповніше віддзеркалюють не уста-
новчо-організаційні нормативні акти ДЦ, а саме постанови, декларації, мемо-
рандуми, ноти, резолюції, звернення, програмні документи політичних партій 
тощо, які дають уявлення про особливості та еволюцію політико-правовової 
думки керівництва та осередків ДЦ УНР в екзилі.

У своєму зверненні до Ради Республіки (існувала в січні – серпні 1921 р.) 
від 3 лютого 1921 р. С. Петлюра зазначав, що головним завданням ДЦ УНР 
є консолідація зусиль всіх національних сил, «щоб здобути українську наці-
ональну свободу і суверенність». Слід, наголошував він, виявити непохитну 
волю до здобуття незалежної держави і міцно об’єднатись в почутті національ-
ної єдності та державної дисципліни … й переконати світ, що східне питання 
без українців розв’язане бути не може і що Україна мусить бути визнана як 
самостійна держава. Це можливо лише за умови, коли Рада Республіки допо-
може об’єднатися навколо неї українському громадянству й виробити єдину 
волю, яка допоможе попри невдачі та несприятливі обставини, довести націю 
до здійснення поставленої мети. Найважливішою справою він вважав турботу 
про армію, її збереження та реорганізацію за допомогою іноземних консуль-
тантів-інструкторів та членів Вищої Військової Ради. Іншим важливим завдан-
ням була реорганізація влади та перегляд усієї системи державного апарату. Та-
кож С. Петлюра наголошував на необхідності відновлення економічного життя 
України та приділенні пильної уваги інтересам пролетаріату і ремісництва 
України. Він пропонував ставитися з великою повагою до українського робіт-
ництва й не чинити розправу над збільшовиченими елементами, а поліпшити 
умови їхнього життя і праці. Також наголошував на необхідності опікуватися 
становищем селянства й підготувати майбутню земельну реформу17. 

Необхідно зазначити, що політико-правова платформа ДЦ створювалася й 
реалізувалася майже виключно представниками українських політичних пар-
тій, які продовжували діяти на еміграції18. Це традиційна риса українського по-
літикуму, оскільки в період української національної революції 1917–1921 рр. 
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сформувалася багатопартійна система, про свідчить партійний склад органів 
влади та самоврядування УНР19.

У 20-х – на початку З0-х рр. українські партій, що діяли на еміграції, були 
ідеологічними партіями і ставили собі за головну мету повалення більшовиць-
кого режиму та збереження традицій й відтворення української державності. 
Зокрема, у передмові до збірника документів «Українська політична еміграція 
1919–1945» А. В. Кентій і В. С. Лозицький зазначають, що на думку С. В. Пет-
люри – головного отамана Державного Центру УНР в екзилі, основним завдан-
ням української еміграції було збереження традиції української державності20. 
Українська головна еміграційна рада (УГЕР), створена 25–26 червня 1929 р., та 
Європейське об’єднання українських організацій на чужині, створене 1932 р., 
яке співпрацювало з Державним Центром УНР, також намагалися реалізувати 
національно-державницький ідеал українського народу21. 

Утім, концепції української державності різних угруповань української 
політичної еміграції у міжвоєнний період суттєво відрізнялися від концепції 
керівництва ДЦ УНР. У своєму творі «Державність чи гайдамаччина» (1931) 
О. Я. Шульгин зазначав, що найактуальнішим питанням, навколо якого точи-
лися суперечки в тодішньому емігрантському середовищі, було вирішення, що 
важливіше – соборність чи самостійність. Прихильники уряду УНР основними 
завданнями вбачали боротьбу за незалежність і самостійність держави, єдність 
і соборність нації, права українських нацменшин. Ідею ж соборної держави 
вважали лише ідеалом і виступали за співпрацю з урядами західних країн22. 
О. Я. Шульгин гостро критикує позицію В. Л. Панейка, який вважав концеп-
цію самостійності безнадійною, аморальною і шкідливою й обстоював думку, 
що «врятувати Східну Галичину й визволити її нещасну людність…» можливо 
лише за умови приєднання Східної Галичини до Радянської України за допо-
могою Росії23. Так само критикує О. Я. Шульгин позицію українських націо-
налістів, які заперечували можливість співпраці як з західними країнам, так і 
з СРСР.

Зокрема, в програмі Українського національно-демократичного об’єд-
нання (УНДО) наголошувалося, що ця організація об’єднує лише українців 
і є партією позакласовою і загальнонаціональною, національною, а не інтер-
національною. Партія виступала за спільне порозуміння між капіталістами і 
робітниками, яке базується «на солідарності і спільності інтересів капіталу і 
праці». УНДО не визнавала існування в Україні ні буржуазії, ні пролетаріату, 
вважала класову ідеологію соціалістів такою, що руйнує солідарність нації, і 
виступала проти диктатури пролетаріату. Головною своєю метою партія про-
голошувала: згуртування української нації, боротьбу з зовнішніми ворогами 
(Польща, Угорщина, Румунія, Чехословаччина, РСФСР), які, на думку УНДО, 
окупували і розділили українські землі, і внутрішніми ворогами за соборність і 
самостійність української держави як запоруку існування українського народу; 
побудову демократичного державного устрою, за якого вся влада походить від 
народу і всі громадяни мають рівні права і обов’язки. В програмі УНДО пере-
раховувалися такі основні права громадян: свобода пересування і вибору місця 
проживання; свобода слова, думки, преси, зборів і створення громадських ор-
ганізацій і профспілок; свобода страйків, демонстрацій та масових протестів. 
Передбачалася також незалежність суду та заборона без рішення суду арешту, 
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обшуків, вилучення об’єктів приватної власності та перегляду кореспонденції. 
За формою правління майбутня держава мала бути парламентською республі-
кою24. 

Позиція О. Я. Шульгина віддзеркалювала не лише позицію уряду УНР, а й 
Української радикально-демократичної партії (УРДП), одним з очільників якої 
він був. Зокрема, в політичній платформі партії (1923) зазначалося, що основ-
ні гасла партії такі: нація вища за класи, держава вища за партії, українська 
держава має стати самостійною і незалежною за умов політичної, військової 
та фінансової підтримки західних держав у боротьбі з Радянською Росією та 
відновлення економіки. Партія вважала вирішення земельного питання най-
важливішою справою і пропонувала визнати основними дві форми власності 
на землю – приватну і колективну. Майбутня українська держава мала бути 
федеративною, демократичною парламентською республікою з загальним ви-
борчим правом, рівними правами громадян й забезпеченням основних прав і 
свобод людини та децентралізацією державною влади25. 

Кардинально відрізнялася від позиції УРДП позиція Української партії со-
ціалістів-революціонерів (УПСР). В резолюції закордонної конференції УПСР 
в Празі від 6 лютого 1927 р. зазначалося, що партія, залишаючись непримирен-
ною до більшовицької ідеології, програми і методів диктатури над трудовими 
масами, продовжує боротьбу за суверенність української державності і закли-
кає трудові маси боротися шляхом революції за такі зміни в УРСР: скасувати 
більшовицьку диктатура ВКП (КП(б)У) і перейти до режиму трудової радян-
ської демократії; перетворити СРСР на справжню вільну спілку самостійних 
рівноправних радянсько-демократичних трудових республік; легалізувати всі 
соціалістичні партії; проголосити свободу слова, друку, зборів, спілок у межах 
трудової демократії; скасувати смертну кару і висилки; дозволити класово-про-
фесійну організацію трудового селянства; запровадити пропорційний спосіб 
формування органів влади і управління, війська та міліції з представників 
трудових мас основних національностей України; проголосили й реалізувати 
принцип соборності українських земель в Українській Соціалістичній Респу-
бліці в етнографічних межах та приєднати Кубань, Вороніжщину, Курщину і 
Донщину; забезпечити національно-персональну автономію національним 
меншинам26.

Не зважаючи на спільні прагнення українських політичних партій відтво-
рити українську соборну самостійну державу, через наведені ідеологічні роз-
біжності у політичних платформах консолідації, а тим більш вироблення єди-
ної політичної програми, в рамках ДЦ УНР в екзилі у міжвоєнний період так і 
не відбулося27. 

Тому, як зазначають дослідники цього періоду діяльності ДЦ УНР та учас-
ники тих подій, зміст нормативних актів центру переважно визначався відпо-
відно до положень політико-ідеологічних платформ політичних партій, до яких 
належало його керівництво. 

Спроба виробити спільну політичну платформу й закріпити її основні поло-
ження у нормативному акті конституційного характеру розпочалася на початку 
1940-х рр. Як зазначає В. М. Яблонський, первинно основними були такі пи-
тання: хто має стати лідером визвольної боротьби і яке політичне середовище 
стане об’єднавчою платформою – Державний центр УНР (А. Лівицький), Ор-
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ганізація українських націоналістів (А. Мельник), Закордонні частини Органі-
зації українських націоналістів (С. Бандера), Єдина організація гетьмансько-
го руху, лідером якої 1948 р. став Д. Скоропадський. Консультативні зустрічі 
політичних лідерів розпочалися у середині 1940-х рр., а 1946 р. була створе-
на спеціальна комісія для підготовки реорганізації ДЦ УНР в екзилі. З метою 
подолання жорсткої конкуренції цих політичних угруповань 19 квітня 1947 р.  
було скликано нараду представників демократичних політичних партій, яка 
ухвалила створення Національної ради – емігрантського передпарламенту, до 
якого б увійшли представники українських емігрантських партій, що підтри-
мували ідею незалежності України. Для вирішення питань реорганізації ДЦ 
його президент А. Лівицький призначив комісію на чолі з прем’єр-міністром 
часів Директорії І. Мазепою, до складу якої було включено представників всіх 
діючих політичних партій: Української соціал-демократичної робітничої партії 
(УСДРП), Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР), Української 
соціалістично-радикальної партії (УСРП), Української  революційно-демокра-
тичної партії (УРДП), Українського національно-демократичного об’єднання 
(УНДО), Організації Українських Націоналістів (ОУН), Організації Україн-
ських Націоналістів (революціонерів) (ОУН (р)), Союзу гетьманців-державни-
ків (СГД), Українського національно-демократичний союзу (УНДС). Комісія 
І. Мазепи, підготувала проекти регламенту та відозви першої сесії УНРади 
15 липня 1948 р. й завершила свою роботу, а її члени у повному складі включи-
лися в роботу новообраної Ради28.

В Декларації Української Національної Ради, прийнятій на першому засі-
данні її І сесії 16–20 липня 1948 р. в Авгсбурзі (Баварія) після тривалих диску-
сій представників політичних партій, зазначалося, що Українська Національна 
Рада: постановила реорганізувати ДЦ УНР; проголосила протест проти окупа-
ційної влади російських більшовиків  в Україні, яка не мала права виступати 
від імені українського народу; перебрала на себе повноваження представляти 
перед світовою громадськістю інтереси українського народу «до створення Не-
залежної Соборної Української Держави»; проголосила своєю метою боротьбу 
за здійснення в українській незалежній державі «всіх демократичних грома-
дянських вольностей, за здорову українську родину, за передачу землі селянам 
у трудову власність, за вільну працю і законну її охорону, за знищення визиску 
і за найвищий добробут працюючих, за державне порядкування великою про-
мисловістю, за вільні індивідуальні підприємства, за організацію вільної коо-
перації і за всебічний розвиток духовної культури»29. 

На цій же сесії було прийнято Тимчасовий Закон про реорганізацію укра-
їнського державного центру, який увійшов в силу 10 червня 1948 р. після під-
писання його А. Лівицьким та в який 26 червня 1949 р. були внесені деякі до-
повнення пленумом Української Національної Ради (затверджені А. Лівицьким 
30 грудня 1949 р.). 

УНРада формувалася на багатопартійній основі. Зокрема, у ст. 5. Тимчасо-
вого Закону зазначалося, що Українська Національна Рада складається з пред-
ставників українських політичних партій, що визнають незалежність та собор-
ність Української держави, засаду лояльної співпраці з іншими українськими 
групами, свободу вислову думки і переконання та свободу суспільних органі-
зацій в Українській державі. Українські політичні партії були представлені в 
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Національній Раді у таких політичних секторах: соціалістичному, центро-де-
мократичному та націоналістичному (по 12 мандатів кожному) і монархічному 
(4 мандати).

Широкого відгуку серед українського емігрантського середовища набула 
Декларація ІІІ-ї сесії Української Національної Ради (1954 р., Мюнхен), в який 
констатувалося, що московська окупаційна влада тримає український народ 
понад 30 років у комуністичний неволі, застосовує методи масового терору, 
нищення національної культури та фальсифікації історії. Продовжується  екс-
плуатація українських  селян і робітників, виселення українців за Урал під при-
водом «освоєння цілин і облогів», сільське господарство руйнується рабською 
колгоспною системою, господарчі можливості України використовуються для 
імперіалістичних цілей Москви, яка вперто прямує до панування над усім сві-
том. Наголошувалося, що через загрозу атомної війни ДЦ УНР шукатиме мир-
ні шляхи боротьби з більшовицькою агресією. В декларації також наголошува-
лося, що ДЦ прагне підтримувати добрі стосунки з усіма сусідніми державами 
та народами, зокрема, з російським народом, разом з яким буде боротися проти 
всіх виявів московського імперіалізму. Зазначалося, що московський уряд без 
згоди України долучив до її території Крим, але не повернув на батьківщину 
насильно депортованих татар. Також підкреслювалося, що ДЦ УНР продов-
жуючи правовому традицію УНР 1917–1920 рр. прагне гарантувати свободу і 
всебічний розвиток національних меншин, зокрема єврейського народу, який 
постраждав під час окупації, й засуджує всі форми расової, національної й 
релігійної дискримінації та радянський антисемітизм. Керівництво ДЦ також 
наголошувало на безперервності української державницької традиції й закли-
кало політичні угруповання, що залишаються поза Українською Національ-
ною радою, об’єднатися навколо неї і усвідомити той важливий факт, що на 
чужині продовжує діяти створений в Україні й «вільно обраний українським 
парламентом, Трудовим Конгресом Уряд Української Народної Республіки». 
Це є важливим аргументом на міжнародній арені та зброєю у боротьбі «проти 
агентури московського імперіалізму в Києві, яка називає себе урядом УРСР30.

У зверненні ДЦ УНР до українського народу з нагоди сорокаріччя Акту 
Соборності (січень 1959 р.) зазначалося, що український народ впертою і жер-
товною боротьбою довів свою вірність ідеї незалежної соборної Української 
Народної Республіки, проголошеної у січні 1919 р. в боротьбі проти ворожих 
Україні сил – московсько-більшовицької і гітлерівської. Наголошувалося, 
що «українці не відмовилися і не відмовляться від своїх найвищих ідеалів: 
справжньої Соборності в Незалежній і Суверенній Народоправній Державі… 
Ця справа передвирішена суверенною волею українського народу в Актах Са-
мостійності і Соборності 22 січня 1918 і 22 січня 1919 років! Державний Центр 
УНР, виконуючи тяжке завдання репрезентації волі і прагнень українського 
народу перед світом і намагаючись допомогти йому у безупинній боротьбі за 
волю, непохитно стоїть на позиціях автоматичного відновлення встановленої 
всенароднім волевиявленням самостійної, соборної і суверенної Української 
Народної Республіки. … ДЦ УНР … з іноземним силами буде говорити та до-
мовлятися лише як рівний з рівними – на підставі визнання ними здійсненого і 
передвирішеного українським народом сорок років тому Актами 22 січня права 
на повну державну Суверенність і територіальну Соборність.  Майбутній дер-
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жавний устрій та господарсько-соціальний лад вільної, незалежної і соборної 
України встановить сам Український народ через своїх вільно і демократичним 
способом всенародних представників»31.

Про відданість українській державницькій традиції свідчить також п. 6 ре-
золюції 5-ї сесії УНРади від 23 листопада 1961 р., в якому зазначалося, що Дер-
жавний Центр УНР чи його окремі органи можуть співпрацювати лише з таки-
ми іноземними інституціями або установами, які ставлять виразно позитивно 
до національно-державних аспірацій українського народу, а їхня політика або 
акції не суперечать аспіраціям та державним Актам 22 січня 1918–1919 років і 
статусові Державного Центру32.

Резолюцією 7-ї сесії УНРади від 18 грудня 1979 р. було схвалено важливу 
поправку до Тимчасового Закону про реорганізацію українського державно-
го центру про створення в УНРаді громадсько-виборного сектора і урівняння 
кількість мандатів від делегацій окремих партій. Це мало оживити роботу УН-
Ради за рахунок поповнення делегатами з різних країн світу та сприяти згурту-
ванню та взаємопорозумінню різних за інтересами груп української еміграції33.

Як видно з декларацій 8-ї (1979 р.) і 9-ї (1984) сесій УНРади, до мети і 
завдання ДЦ було додано викладену у відповідному Зверненні до ООН вимогу 
про визнання УРСР російською колонією та надання допомоги українському 
народові у звільненні від російської окупації. Було заплановано масштабну ак-
цію з метою домагатися «деколонізації СРСР». Наголошувалося також, що ДЦ 
УНР є правонаступником державних органів УНР 1917–1920 рр.34.

Надзвичайна Сесія УНРади 10-го скликання 14–15 березня 1992 р. схва-
лила «Додаток» до «Тимчасового Закону Державного Центру УНР» про закін-
чення дії і повноважень Державного Центру УНР і передачу їх законній влади 
самостійної і незалежної України35.

Отже, як видно з наведених положень, основними напрямами політико-пра-
вової думки громадських діячів та політичних угруповань, які брали актив-
ну участь в діяльності ДЦ, були: соціалістичний, ліберально-демократичний, 
націоналістичний та монархічний. Зокрема, обґрунтовувалися і обстоювалися 
такі основні ідеї: незалежність і самостійність української держави, собор-
ність українських земель в етнографічних межах; неперервність української 
державницької та правової традиції та позиціонування ДЦ УНР в екзилі й су-
часної Української держави правонаступниками УНР 1917–1919 рр.; народний 
суверенітет («народне самовизначення»), демократія, парламентаризм, багато-
партійність, загальне, рівне і пряме виборче право, децентралізація та широке 
самоврядування як засади державного ладу; заперечення диктатури пролетарі-
ату; визнання України окупованою територією та УРСР російською колонією; 
свобода і всебічний розвиток національних меншин; непорушність та дотри-
мання основних прав і свобод громадян України.

1. Державний центр Української Народної Республіки в екзилі: Статті і матеріали 
/ Зредагували Любомир Р. Винар, Натал. Пазуняк; Філадельфія; Київ; Вашінгтон. 
Фундація ім. С. Петлюри; Веселка; Фундація Родини Фещенко-Чопівських, 1993. 
494 с. 2. Іванова А. Ю. Проблема юридичного оформлення історико-культурної спад-
щини УНР // Правова держава. Вип. 28. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецько-
го НАН України, 2017. С. 18–27. 3. Лівицький М. А. ДЦ УНР в екзилі між 1920 і 1940 
роками. Мюнхен-Філядельфія: Українське інформаційне бюро. 72 с. 4. Недужко Ю. В. 
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Мuzyka I. V. Documentary heritage of the State Center for Ukrainian People’s 
Republic in exile as a memorial of legal thought

The article is devoted to the study of the documentary heritage of the SC UPR in the exile 
as a monument of legal thought. An attempt was made to consider the main areas of political 
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and legal thought of public figures and political groups that took an active part in the activity 
of the State Center for Ukrainian People’s Republic in exile. Decisions, declarations, memo-
randums, notes, resolutions, appeals, program documents of political parties and other docu-
ments, which give an idea of the peculiarities and evolution of the political and legal opinion 
of the leadership and centers of the State Center for Ukrainian People’s Republic in exile, are 
explored.

The main directions of political and legal thought of public figures and political groups 
that took an active part in the activities of the State Center for Ukrainian People’s Republic in 
exile were: socialist, liberal-democratic, nationalist and monarchist. In particular, the follow-
ing main ideas were substantiated and defended: independence of the Ukrainian state, the uni-
ty of the Ukrainian lands in the ethnographic boundaries; the continuity of the Ukrainian state 
and legal tradition and the positioning of the State Center for Ukrainian People’s Republic in 
exile of the modern Ukrainian state successors of the UNR 1917–1919; popular sovereignty 
(«national self-determination»), democracy, parliamentarism, multi-party system, general, 
equal and direct suffrage, decentralization and broad self-government as the principles of 
the state system; denial of the dictatorship of the proletariat; recognition of Ukraine by the 
occupied territory and the Ukrainian SSR by the Russian colony; freedom and comprehensive 
development of national minorities; the inviolability and observance of the basic rights and 
freedoms of Ukrainian citizens.

Key words: the State Center for Ukrainian People’s Republic in exile, documentary heri-
tage, political parties, Ukrainian National Council, the memorial of legal thought, the decla-
ration of the Ukrainian National Council, ukrainian emigration.
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КОНЦЕПЦІЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ В КОНСТИТУЦІЙНИХ АКТАХ 
УСРР–УРСР 1917–1937 РР.

Досліджується становлення та еволюція концепції принципу рівності, закріпленої 
в конституційних актах УСРР–УРСР 1917–1937 рр. Висвітлюються теоретичні 
засади концепції та особливості її відображення в нормах Конституцій УСРР 1919 
й 1929 рр. та Конституції (Основного Закону) УРСР 1937 р. Розкривається зміст 
концепції принципу рівності шляхом аналізу розуміння її творцями таких понять як 
«народовладдя», «народ», «демократія», «диктатура», «права людини і громадянина».

Ключові слова: принцип рівності, конституція УСРР, конституція УРСР, 
диктатура пролетаріату, тоталітарний режим, права людини і громадянина, 
рівноправність.

Худояр Л. В. Концепция принципа равенства в конституционных актах УССР–
УССР 1917–1937 гг.

Исследуется становление и эволюция концепции принципа равенства, закрепленной 
в конституционных актах УССР–УССР 1917–1937 гг. Освещаются теоретические 
основы концепции и особенности ее отражения в нормах Конституций УССР 1919 и 
1929 гг. и Конституции (Основного Закона) УССР 1937 г. Раскрывается содержание 
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концепции принципа равенства путем анализа понимания ее создателями таких 
понятий как «народовластие», «народ», «демократия», «диктатура», «права человека 
и гражданина».

Ключевые слова: принцип равенства, Конституция УССР, диктатура пролетариа-
та, тоталитарный режим, права человека и гражданина, равноправие.

Нudoyar L. V. Conception of the principle of equality in the constitutional acts of the 
Ukrainian SSR in 1917-1937.

The formation and evolution of the conception of the principle of equality enshrined in 
the constitutional acts of the Ukrainian SSR in 1917–1937 are researched. The theoretical 
principles of the concept and peculiarities of its reflection in the norms of the Constitutions 
of the USSR of 1919 and 1929 and of the Constitution (Basic Law) of the USSR in 1937 are 
highlighted. The principle of equality by analyzing the understanding of its founders of such 
concepts as «people›s power», «people», «democracy», «dictatorship», «human rights and 
citizen».

Key words: the principle of equality, the constitution of the Ukrainian SSR, the dictatorship 
of the proletariat, the totalitarian regime, human and civil rights, and equality.

Теоретичним підґрунтям концепції принципу рівності, закріпленої в консти-
туційних актах УСРР–УРСР 1917–1937 рр., було вчення творців комуністичної 
ідеології, викладене, зокрема, в працях К. Маркса, Ф. Енгельса «Маніфест ко-
муністичної партії», «Класова боротьба у Франції», «Капітал», «Вісімнадцяте 
брюмера Луї Бонапарта» та у працях В. І. Леніна «Що робити?», «Держава 
і революція», «Марксизм і національне питання», «Пролетарська революція і 
ренегат Каутський», «Про диктатуру пролетаріату» та ін. Особливість цієї кон-
цепції зумовлювалася насамперед тим, що на відміну від прихильників лібе-
ральної ідеології, вони вважали так звані буржуазні конституції фіктивними 
й не визнавали конституційний принцип рівності людини і громадянина як 
основний фундаментальний принцип конституційно-правового статусу особи. 
Зокрема В. І. Ленін вбачав сутність конституції в тому, що основні закони дер-
жави загалом і закони, що стосуються виборчого права до представницьких 
установ, їх компетенції тощо, віддзеркалюють дійсне співвідношення сил у 
класовій боротьбі. «Фіктивна конституція, коли закон і дійсність розходяться; 
не фіктивна, коли вони сходяться. Існує різниця між фіктивністю і класовим 
характером конституції. Конституція є новим поприщем, новою формою кла-
сової боротьби, а не абстрактним благом подібно до «законності», правового 
порядку», «загального блага», ліберальної професури і т. д…»1. 

Конституційно-правова думка українських більшовиків 1917–1937 рр., як 
зазначає О. М. Мироненко, засновувалася на фундаментальному, стрижневому 
принципі у теоретичній спадщині класичного марксизму-ленінізму – принципі 
диктатури пролетаріату й у своїй концепції народовладдя обмежували катего-
рію «народ» виключно колом трудящих, поділяючи їх на класи і прошарки – 
робітників, трудове селянство, солдатів («червоноармійців»), трудову інтелі-
генцію2. 

Зокрема, вже в резолюції «Про владу в Україні», прийнятій 11(24) груд-
ня 1917 р. І Всеукраїнським з’їздом Рад (у Харкові) зазначалося: «…влада 
на території Української республіки належить «виключно Радам робітничих, 
солдатських і селянських депутатів; на місцях – повітовим, міським, губерн-
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ським та обласним Радам, а в центрі – Всеукраїнському з’їздові Рад робітни-
чих, солдатських і селянських депутатів, його Центральному Виконавчому Ко-
мітетові й тим органам, які він утворить. Україна оголошується республікою 
Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів». Також оголошувалися 
«недійсними всі розпорядження Центральної Ради й Генерального Секретарі-
ату, видані після оприлюднення цієї резолюції, а також всі ті раніше прийня-
ті законодавчі акти УЦР та Генерального Секретаріату, що спрямовані проти 
інтересів робітників і бідніших селян українських». Також у «Маніфесті до 
всіх робітників, селян і солдатів України», виданому на другому засіданні ЦВК 
14(27) грудня 1917 р. зазначалося, що «Центральна Рада УНР, що її Ради Ро-
бітничих та Солдатських депутатів не обирали, задумала обернути Україну в 
буржуазну республіку й у вигляді національного самовизначення оборонити 
інтереси капіталістів та урядовців як українських, так і російських, яким ро-
бітничо-селянська революція несе остаточну загибель і знищення. З’їзд Рад 
України вважав за потрібне припинити злочинну політику Центральної Ради, 
що діяла від імени трудящих мас, взявши на себе всю повноту державної влади 
в Українській Народній Республіці. Обраному на з’їзді Ц. В. К. було доручено 
утворити нову владу – робітничо-селянську. Центральна Рада за постановою 
з’їзду Рад України була позбавлена  прав, що їх загарбала: одночасно з цим 
Центральний Секретаріят Центральної Ради втрачає свої уповноваження. Від 
цього часу уряд України є Народній Секретаріят, що його призначає Ц.В.К. 
Всеукраїнської Ради Робітничих, Салдатських та Селянських Депутатів. Хай 
живе Українська Робітничо-Селянська Республіка! Хай живе влада Рад Робіт-
ничих, Салдатських та Селянських Депутатів!»3.

Як справедливо зауважує А. П. Таранов, у передконституційному зако-
нодавстві Радянської України (декретах, рішення з’їздів Рад) відкрито закрі-
плювалася класова службова роль соціалістичної демократії як демократії 
виключно для трудящих, тобто відкрито заперечувалася формальна рівність 
експлуататорів і експлуатованих4.

В подальшому ця ж концепція втілилася у проекті Конституції УСРР 
1919 р., який розроблявся спеціальною комісією ЦВК і РНК України. За рішен-
ням ІІІ з’їзду КП(б)У за зразок було прийнято Конституцію РСФРР. 

В ході обговорення проекту Конституції на ІІІ Всеукраїнському з’їзді Рад, 
який відбувся у березні 1919 р.  в Харкові, зав’язалася жорстка дискусія між 
делегатами з’їзду – більшовиками і представниками інших лівих українських 
партій ( УКП(боротьбисти), УСР, Ліві СР, Бунд, Анархісти, Об’єднані соціаліс-
ти та ін.)5. Ці партії виступали проти диктатури пролетаріату, нерівноправності 
за класовою належністю, обмеження демократії та прав значної частини насе-
лення України, проти федерації з РСФРР тощо.

Більшовики та їхні прихильники керувалася концептуальними настановами 
В. І. Леніна, який, зокрема, наголошував, що Радянська конституція є першою 
конституцією, яка проголосила державною владою – владу трудящих й позба-
вила прав експлуататорів – противників будівництва нового життя. В цьому 
головна її відмінність від конституцій інших держав і запорука перемоги над 
капіталізмом6. У практиці більшовицьких урядів, відповідно, до поглядів на це 
питання В. І. Леніна, поняття «рівність» для трудящих розумілося як зрівнялів-
ка. Зокрема, у своєму виступі перед робітниками він зазначав, що несправед-
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ливо, якщо кожний міський робітник отримує більше, ніж середній селянин. 
Також урівнювалися майновий стан й заробітна плата представників різних 
професій7. Відбиралася власність у багатих і передавалася бідним. Свобода зі-
брань, слова і друку мала існувати лише для трудящих і слугувати їхнім інтере-
сам. Проголошувалася свобода совісті і рівність націй8.  

Тому, як зазначає А. П. Таранов, з’їзд відхилив усі поправки і пропозиції 
українських есерів і соціал-демократів, спрямовані проти ленінських засад 
Конституції9. 

Конституція 1919 р. проголошувала, що УСРР є організацією диктатури 
трудящих і експлуатованих мас пролетаріату та найбіднішого селянства (ст. 1). 
В сфері будівництва державного життя УСРР закріплює владу за робітничим 
класом, встановлює право участі в здійсненні державної влади виключно для 
трудових мас і абсолютно усуває пануючі класи від такої участі (ст. 3 п. б); 
скасовує приватну власність (ст. 3, п. а); надає виключне право користуватися 
політичними правами (свободою усного і друкованого слова, зібрань і союзів) 
трудовим масам й усуває від користування цими правами пануючі класи і су-
спільні групи, що примикають до них (ст. 3, п. в); визнає свободу совісті та рів-
ні права трудящих незалежно від расової і національної приналежності (ст.32). 
Також у ст. 4 Конституції наголошувалося, що УСРР має намір знищити поділ 
суспільства на класи, національний гніт і національну ворожнечу, але, оскіль-
ки інтернаціональне ставилося вище за національне, висловлювалася тверда 
рішучість увійти до складу Єдиної Міжнародної Соціалістичної Радянської 
Республіки й спільно боротися за торжество світової комуністичної революції 
У зв’язку із зазначеними обмеженнями політичних прав за класовою належ-
ністю та неблагонадійністю, виборчих прав відповідно до ст. 21 Конституції 
були позбавлені такі особи: ті, що використовують найману працю та живуть 
на нетрудові доходи (відсотки з капіталу, прибуток з підприємств та майна; 
приватні торгівці та торгові й комерційні посередники; монахи та служителі 
церков і культів; колишні служителі поліції, жандармерій та охоронних відді-
лень та представники царської династії й члени їхніх сімей; душевнохворі та 
ті, що мають судимість. Натомість у ст. 30 зазначалося, що виходячи із солідар-
ності трудящих усіх націй, УСРР надає всі політичні права українських трудя-
щих іноземцям, які проживають на території Української Республіки з метою 
трудової діяльності і належать до робітничого класу або до селянства, яке не 
використовує чужу працю10. 

За невеликий проміжок часу з 1919 до 1929 року в УСРР відбулися суттєві 
зміни у всіх сферах державного і суспільного життя. Утім, вони не вплинули на 
зміст концепції принципу рівності, яка була закріплена в Конституції (Основ-
ному законі) УСРР 1929 року11. Як зазначав А. П. Таранов, Конституція 1929 р. 
була побудована на тих же принципах, що й Конституція 1919 року12..

У тексті Конституції з’явилися деякі новели, зумовлені входження УСРР до 
складу СРСР відповідно до Договору про утворення СРСР (22 грудня 1922 р.). 
Зокрема, у ст. 5 зазначалося, що УСРР забезпечує політичні права для трудя-
щих мас, без різниці статі, віри, раси і національності і цілком позбавляє цих 
прав експлуататорські класи. Громадяни інших соціалістичних радянських рес-
публік мають на території Української соціалістичної радянської республіки всі 
права і виконують всі обов›язки, встановлені для громадян УСРР (ст. 6). Ст. 10, 
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11, 17, 19 повторювали положення, закріплені у відповідних статті Конституції 
1919 р. У ст. 20 проголошувалося, що мови всіх національностей, що живуть 
на території Української соціалістичної радянської республіки, рівноправні й 
кожному громадянинові, незалежно від його національності, забезпечується 
цілковита можливість в його зносинах з державними органами і у зносинах 
державних органів з ним, у всіх публічних виступах, а також у всьому грома-
дянському житті вживання рідної мови. Ст. 66 Конституції визначала перелік 
осіб, що наділялися виборчими правами: «всі особи, що добувають засоби до 
життя виробничою і суспільно-корисною працею, а також особи, що ведуть 
хатнє господарство, яке забезпечує першим можливість продукційно працюва-
ти; червоноармійці та червонофльотці Робітничо-селянської червоної армії та 
фльоти; громадяни, що належать до категорій, зазначених в п.п. «а» і «б» цього 
артикулу, що будь в якій мірі втратили працездатність». У ст. 67 містився пе-
релік осіб, позбавлених виборчих прав: «а) особи, що вживають найману пра-
цю з метою отримання прибутку; б) особи, що живуть з нетрудового прибутку, 
а саме: відсотків з капіталу, прибутку з підприємств, надходжень з майна і т. 
ін.; в) приватні крамарі, торговельні і комерційні посередники; г) духівництво, 
служники релігійних культів всіх вірувань і сект, якщо це заняття є їхньою про-
фесією, та ченці; г›) службовці і агенти колишньої поліції, окремого корпусу 
жандармів і охоронних відділків, члени дому, що царював в Росії, особи, що 
керували діяльністю поліції, жандармерії і карних органів; д) особи, що їх ви-
знано встановленим порядком душевнохворими; е) позбавлені прав судовим 
вироком. У ст. 68 зазначалося: «Точне встановлення категорій громадян, поз-
бавлених виборчих прав, провадить Всеукраїнський центральний виконавчий 
комітет». 

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Рес-
публіки була затверджена Надзвичайним ХІV Українським З’їздом Рад 30 січня 
1937 р. й отримала назву «сталінської конституції»13. Норми цієї конституції 
формально розширювали обсяг прав громадян і закріплювали їхню рівноправ-
ність, але, через реалізацію «культу особи Сталіна» та масові репресії, мали 
переважно декларативний характер. Зокрема, у ст. 121 проголошувалося, що 
жінці в УРСР надаються рівні права з чоловіком у всіх галузях господарського, 
державного, культурного і громадсько-політичного життя. Можливість здійс-
нення цих прав жінок забезпечується наданням жінці рівного з чоловіком права 
на працю, оплату праці, відпочинок, соціальне страхування і освіту, державною 
охороною інтересів матері й дитини, наданням жінці при вагітності відпусток 
з збереженням утримання, широкою сіткою родильних будинків, дитячих ясел 
і садків. Ст. 122 проголошувала, що рівноправність громадян УРСР, незалежно 
від їх національності і раси, в усіх галузях господарського, державного, куль-
турного і громадсько-політичного життя є непорушним законом. Пряме чи 
посереднє обмеження прав або, навпаки, встановлення прямих чи посередніх 
переваг громадян залежно від їх расової і національної належності, так само як 
усяка проповідь расової або національної винятковості, або ненависті і знева-
ги – караються законом. 

Разом з тим, положення Конституції містили приховані, на перший погляд, 
обмеження прав громадян, які порушували принцип рівноправності. Зокрема, 
у ст. 125 зазначалося, що «у відповідності з інтересами трудящих і з метою 
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розвитку організаційної самодіяльності і політичної активності народних мас 
громадянам УРСР забезпечується право об›єднання в громадські організації: 
професійні спілки, кооперативні об›єднання, організації молоді, спортивні й 
оборонні організації, культурні, технічні і наукові товариства, а найбільш ак-
тивні й свідомі громадяни з лав робітничого класу й інших верств трудящих 
об›єднуються у Комуністичну партію (більшовиків) України, яка є передовим 
загоном трудящих в їх боротьбі за зміцнення і розвиток соціалістичного ладу і 
являє собою керівне ядро всіх організацій трудящих, як громадських, так і дер-
жавних». Тобто офіційно закріплювалася однопартійна система. Заперечень 
делегатів Надзвичайного з’їзду у процесі прийняття Конституції ця норма не 
викликала, оскільки фактично інші політичні партії на цей час припинили своє 
існування, а їхні члени були переважно знищені сталінським режимом. 

Формально принцип рівності закріплювався й у нормах виборчого права. 
Зокрема, у ст. 135 зазначалося, що вибори депутатів є рівними: кожний грома-
дянин має один голос; всі громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах. 
У ст. 134 зазначалося, що вибори депутатів є загальними: всі громадяни УРСР, 
які досягли 18 років, незалежно від расової і національної належності, віроспо-
відання, освітнього цензу, осілості, соціального походження, майнового стану 
та минулої діяльності, мають право брати участь у виборах депутатів і бути 
обраними, за винятком божевільних і осіб, засуджених судом з позбавленням 
виборчих прав. Утім, розмах політичних репресій і кількість засуджених судом 
з позбавленням виборчих прав свідчать про фактичне усунення політичних 
опонентів і противників існуючого політичного режиму з виборчого процесу.

Зокрема, як зазначає І. Б. Усенко, сталінський режим характеризував-
ся створенням партійно-державної номенклатури, своєрідного, за висловом 
Сталіна, «ордена мечоносців» всередині країни; деспотизмом та свавіллям 
«вождя», який фактично стояв над партією і державою; патерналістською 
політикою у сфері соціального захисту населення, коли всі права, свободи і 
пільги населення гарантувалися як надані («даровані») «мудрими правите-
лями держави»; розквітом великодержавницьких шовіністичних тенденцій у 
національно-державному будівництві, придушенням національної свідомості, 
огульними звинуваченнями і депортаціями цілих народів; зневажливим став-
ленням до людського життя і природних прав людини і громадянина, свідомим 
використанням масових репресій і штучних голодоморів як основних засобів 
внутрішньої політики тощо14. За таких умов концепція рівності, задекларована 
в Конституції 1937 р. реалізуватися не могла.

Таким чином, більшовицький уряд України в конституційних актах 1917–
1929 рр. відкинув ліберально-демократичні концепції рівності, які набули по-
ширення в конституційному праві ХІХ – початку ХХ ст., і закріпив абсолютно 
нову концепцію рівності, яка передбачала рівну в юридичному розумінні міру 
прав і обов’язків та однаковий для всіх простір соціальної свободи тільки для 
трудящих. Вона базувалася на таких ідеях: влада трудящих – диктатура про-
летаріату, демократія виключно для трудящих, існування основних (прав лю-
дини – суч.) та громадянських прав та свобод тільки для трудящих. Фактично 
принцип рівності для трудящих був підмінений зрівнялівкою. Ця концепція 
цілковито втілювала настанови В. Леніна та його бачення змісту принципу рів-
ності. Тому участь більшовицького керівництва України та фахівців правоз-
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навців цих років в розробленні концепції принципу рівності, закріпленому в 
Конституціях УСРР 1919 і 1929 рр. вбачається суто формальною. В Конститу-
ції УРСР 1937 р. лише декларувався принцип рівності громадян УРСР, який в 
умовах існування сталінського тоталітарного режиму втілитися в життя не зміг, 
оскільки принцип рівності виключає будь-які переваги, прерогативи, привілеї 
учасників правовідносин. 
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Нudoyar L. V. Conception of the principle of equality in the constitutional acts of the 
Ukrainian SSR in 1917-1937.

The formation and evolution of the conception of the principle of equality enshrined in 
the constitutional acts of the Ukrainian SSR in 1917–1937 are researched. The theoretical 
principles of the concept and peculiarities of its reflection in the norms of the Constitution 
of the USSR of 1919 and 1929 and of the Constitution (Basic Law) of the USSR in 1937 are 
highlighted. The principle of equality by analyzing the understanding of its founders of such 
concepts as «people’s power», «people», «democracy», «dictatorship», «human rights and 
citizen».

The Bolshevik government of Ukraine in the constitutional acts of 1917–1929 rejected the 
liberal-democratic conceptions of equality, which became widespread in the constitutional law 
of the nineteenth and early twentieth centuries, and consolidated an entirely new concept of 
equality, which provided for an equal legal sense of the level of rights and responsibilities and 
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the same for all the space of social freedom only for the working people. It was based on such 
ideas: the power of the workers – the dictatorship of the proletariat, democracy exclusively 
for the working people, the existence of the basic (human rights - now.) and civil rights and 
freedoms only for the working people. In fact, the principle of equality for the working people 
was replaced equalization byequilibrium. This concept fully embodies the teachings of V. Lenin 
and his vision of the content of the principle of equality. Therefore, the participation of the 
Bolshevik leadership of Ukraine and specialists of lawyers of these years in the development 
of the concept of the principle of equality, enshrined in the Constitution, 1919, 1929 is seen 
as purely formal. In the 1937 Constitution of the Ukrainian SSR, the principle of equality 
of citizens of the Ukrainian SSR was declared only in the conditions of the existence of the 
Stalinist totalitarian regime impossible to implement, since the principle of equality excludes 
any advantages, prerogatives, privileges of the participants of the legal relations.

Key words: the principle of equality, the constitution of the Ukrainian SSR, the dictatorship 
of the proletariat, the totalitarian regime, human and civil rights, and equality.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  
ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  

НАУК УКРАЇНИ НА 2017–2026 рр.*

Вступ

У сучасних умовах наука є визначальним чинником розвитку суспільства 
і держави, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального 
зростання. Це зумовлює необхідність пріоритетної державної підтримки роз-
витку науки як джерела економічного розвитку і невід’ємної складової наці-
ональної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального 
потенціалу громадян у сфері наукової та науково-технічної діяльності, забез-
печення використання досягнень вітчизняної та світової науки й техніки для 
задоволення соціально-економічних, культурних та інших потреб. 

На теперішньому етапі трансформації українського суспільства і держави, 
створення правових засад їх розвитку належить юридичній академічній науці. 
Особливу роль і місію в цьому процесі серед юридичних науково-дослідниць-
ких установ та закладів відіграє Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України.

Найближча перспектива провідної юридичної наукової установи країни, 
плани та шляхи його розвитку має визначатись Стратегією розвитку Інституту 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

При розробці Стратегії розвитку Інституту держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України на 2017–2026 рр. враховані такі нормативно-правові 
акти, як Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 
9 вересня 2010 р., № 2519VI, Закони України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», «Про особливості правового режиму діяльності Національної ака-
демії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх май-
нового комплексу», «Про вищу освіту», а також Основні принципи організації 
та діяльності наукової установи Національної академії наук України, Статут 
Національної академії наук України та Статут Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького Національної академії наук України.

Стратегія розвитку Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України на 2017–2026 рр. визначена також відповідно до програмних норма-
тивно-правових актів, зокрема Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
схваленої Указом Президента України 12 січня 2015 р. № 5; Національної стра-
тегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України 25 серпня 
2015 р. № 501; Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом 
Президента України 26 травня 2015 р. № 387; Плану законодавчого забезпе-

* Схвалено Рішенням Вченої Ради Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України від 25 травня 2017 р. (протокол № 7)

Розділ 11
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чення реформ в Україні, схваленого постановою Верховної Ради України від 
4 червня 2015 р. № 509VIII; Постанови Верховної Ради України «Про Рекомен-
дації парламентських слухань «Про стан та законодавче забезпечення розвитку 
науки та науково-технічної сфери держави».

Дана стратегія містить пріоритетні напрями розвитку правової науки та ос-
новні завдання розвитку Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України на найближчі десять років: розвиток фундаментальних та прикладних 
наукових досліджень; зміцнення зв’язків з органами державної влади та ор-
ганами місцевого самоврядування; підтримка кадрового потенціалу та опти-
мізація кадрової політики; розвиток міжнародного наукового співробітництва; 
розвиток інформаційної, просвітницької, видавничої діяльності; взаємодія з 
юридичними науковими установами та вищими навчальними закладами; роз-
ширення джерел фінансування; підвищення престижу наукової праці та мо-
рального заохочення науковців.

1. Пріоритетні напрямки розвитку правової науки  
та стратегічні завдання Інституту 

Пріоритетними завданнями Інституту протягом найближчого десяти-
ліття є здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, 
спрямованих на отримання, використання і поглиблення нових знань в галузі 
державознавства та правознавства з наступних наукових напрямків:

– державотворення і правотворення в Україні, модернізації правової 
системи України;

– теоретичні та прикладні проблеми реалізації Конституції України;
– розвиток громадянського суспільства, забезпечення прав і свобод людини 

та громадянина;
– проблеми організації законодавчої, виконавчої, судової влади, розви-

ток місцевого самоврядування на засадах децентралізації публічної влади в 
 Україні;

– правове забезпечення державного, національного суверенітету України;
– правові проблеми економічного розвитку, енергетичної, екологічної та 

продовольчої безпеки України; 
– боротьба з корупцією та злочинністю;
–  розвиток і вдосконалення національного інформаційного законодавства;
– правове забезпечення наукової та науково-технічної діяльності в Україні;
– Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та європейської 

інтеграції;
– евристичний потенціал сучасних здобутків правової політології, філософії 

і соціології права, порівняльного правознавства.
– правові засади досягнення  цілей сталого розвитку на 2016–2030 рр., при-

йнятих на Генеральній Асамблеї ООН у 2015 р.
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2. Основні завдання Інституту на найближчу перспективу

Для Інституту основними формами діяльності залишатимуться фун-
даментальні наукові дослідження, які полягають у використанні приклад-
них розробок, що базуються на наукових знаннях, отриманих у резуль-
таті фундаментальних правових наукових досліджень та практичного 
досвіду, з метою доведення таких знань до використання у правотворчій і 
правозастосовчій практиці; забезпечення високої якості фундаментальних 
та прикладних наукових досліджень і розробок, систематичне накопичення 
і узагальнення наукових результатів, одержаних науковцями Інституту 
та інших наукових центрів України, інших держав, створення умов для 
реалізації творчого потенціалу наукового колективу Інституту, широке 
застосування фінансових та моральних стимулів для підтримки співробітників 
Інституту, здійснення їх соціального захисту; проведення науково-
правових експертиз, надання науково-консультаційних, освітніх та інших 
послуг відповідно до законодавства; розвиток наукової інфраструктури.

3. Зміцнення зв’язків з органами державної влади  
та органами місцевого самоврядування

Пріоритетною сферою в діяльності Інституту є розвиток співробітництва 
з органами законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронними ор-
ганами, місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування. 
Вона спрямовуватиметься на наукове забезпечення законопроектної роботи 
парламенту та його комітетів, підготовку та науково-експертне супроводжен-
ня законопроектів відповідно до Плану законодавчого забезпечення реформ в 
Україні, затвердженого Верховною Радою України 4 червня 2015 р. та Угоди 
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, участь у проведенні 
парламентських та комітетських слухань, входження науковців Інституту до 
складу науково-експертних рад та інших дорадчих органів при комітетах пар-
ламенту, участь у науковому забезпеченні реформування та розвитку сектора 
безпеки України, проведення наукової експертизи та прогнозів реалізації най-
важливіших рішень держави та їх міжнародно-правового забезпечення, науко-
ве забезпечення конституційної реформи та децентралізації системи держав-
ного управління в Україні, законотворчої діяльності Верховної Ради України, 
проведення наукових експертиз проектів законів, адаптацію національного за-
конодавства до права Європейського Союзу, науково-експертне забезпечення 
діяльності Президента України, наукове забезпечення нормотворчої діяльності 
Кабінету Міністрів України, діяльності міністерств та інших центральних ор-
ганів виконавчої влади та участь науковців Інституту у роботі дорадчих ор-
ганів при Президенті, комітетах Верховної Ради України, Кабінеті Міністрів 
України та органах центральної виконавчої влади, забезпечення співпраці з 
Конституційним Судом України, Верховним Судом, апеляційними судами та 
Генеральною прокуратурою України.  

Важливою складовою діяльності є активізація роботи з місцевими органа-
ми державної влади та органами місцевого самоврядування, участь науковців 
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Інституту у складі консультативно-дорадчих органів, робочих груп та інших 
допоміжних структурних підрозділів місцевих органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, поглиблення науково-методичного забез-
печення їх діяльності, активізація участі науковців у розробці регіональних 
проектів та програм, їх науковому супроводженні, організації та проведенні 
науково-практичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

4. Зміцнення кадрового потенціалу  
та здійснення кадрової політики 

Кадрова політика Інституту спрямовуватиметься на збереження та ефек-
тивне відтворення його кадрового потенціалу шляхом підготовки докторів та 
кандидатів наук, докторів філософії, гармонізацію кількісного співвідношен-
ня наукового і усього кадрового складу, збільшення абсолютної чисельності 
вчених докторів наук середнього та молодого віку, підготовки наукової молоді, 
доведення кількості докторів наук у кожному відділі до трьох-чотирьох осіб 
до 2026 року, створення комфортних умов та атмосфери поваги до науковців 
старшого віку, що сприятиме зростанню наукового потенціалу, розвитку про-
відних наукових шкіл та забезпечення зростанню престижу Інституту. Нормою 
має стати щорічний захист співробітниками двох-трьох кандидатських та од-
нієї у два роки докторської дисертацій. Важливою формою наукової кадрової 
політики має стати розширення аспірантури та докторантури, досягнення 
ліцензованих обсягів набору з навчання та підготовки докторів філософії, 
проведення ефективної профорієнтаційної роботи щодо зарахування до 
аспірантури та докторантури, здійснення підготовки докторів філософії для 
зарубіжних країн та забезпечення ліцензованих форм діяльності з підвищення 
кваліфікації викладачів юридичних дисциплін для вищих та середніх 
спеціальних закладів освіти. Зростання та посилення наукового потенціалу 
сприятиме оптимізації та вдосконаленню організаційної та кадрової структури 
Інституту. Із запровадженням освітньо-наукового ступеня доктора філософії 
з юридичних наук мають бути здійснені заходи по забезпеченню оптимізації 
мережі спеціалізованих вчених рад та атестації освітньо-наукових та наукових 
кадрів вищої кваліфікації для Інституту та інших наукових установ та вищих 
навчальних закладів України.

5. Інформаційна, видавнича та просвітницька діяльність

Забезпечення та вдосконалення роботи офіційного веб-сайту та розміщення 
на ньому актуальної інформації про діяльність Інституту, поступовий перехід 
Інституту на електронний документообіг, переведення бібліотечного фонду 
Інституту в електронну форму, підвищення рейтингів наукових періодичних 
видань Інституту, забезпечення їх входження в європейські та світові системи 
індексації друкованих та електронних видань, забезпечення їх відповідності єв-
ропейським стандартам друкованої наукової літератури, залучення провідних 
зарубіжних вчених-правників до роботи наукових рад та редакційних колегій 
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наукових періодичних видань. Пріоритетним напрямком діяльності Інституту є 
підготовка фундаментальних монографічних та енциклопедичних видань («Ен-
циклопедії міжнародного права», «Великої української юридичної енцикло-
педії» у 20-ти тт.), науково-популярної та науково-довідкової літератури. Ак-
тивність науковців Інституту має бути спрямована на опублікування наукових 
праць у міжнародних рейтингових виданнях, на застосування наукометричних 
показників як об’єктивного індикатора оцінки актуальності й якості результатів 
науково-дослідної роботи, проведення широкої просвітницької роботи.  

6. Взаємодія з юридичними науковими установами  
та вищими навчальними закладами

Основними завданнями у цьому напрямку є розвиток взаємодії та коорди-
нації фундаментальних наукових досліджень Інституту з провідними наукови-
ми установами: Національною академією правових наук України, Інститутом 
законодавства Верховної Ради України, Інститутом економіко-правових дослі-
джень НАН України, Київським університетом права НАН України та іншими 
вищими навчальним закладами юридичного профілю, здійснення з ними спіль-
ної наукової діяльності та видання літератури, проведення конференцій, круг-
лих столів, читань, презентацій тощо, формалізація двосторонніх та багато-
сторонніх відносин з ними шляхом укладання договорів про співробітництво.

7. Міжнародне наукове співробітництво

Основними напрямками міжнародного наукового співробітництва Інсти-
туту є посилення європейського та євроатлантичного векторів міжнародного 
наукового співробітництва в галузі держави і права через активізацію правових 
досліджень і розробок, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної академічної юридичної науки. Спрямування діяльності установи 
на встановлення договірних відносин щодо двостороннього співробітництва 
Інституту із зарубіжними та міжнародними науковими центрами, освітніми 
установами, що забезпечують вищу юридичну освіту, більш повне використан-
ня наукового потенціалу Інституту для розвитку юридичних досліджень через 
спільні міжнародні проекти, встановлення наукових контактів з академічною 
юридичною діаспорою. Запровадження системної роботи із забезпечення ін-
теграції державно-правових досліджень Інституту у європейський та світовий 
науковий простір через оприлюднення результатів наукових досліджень спів-
робітників у міжнародних та зарубіжних виданнях, організацію та проведення 
спільних міжнародних наукових заходів в Україні та за кордоном. Важливим 
напрямком роботи має стати ініціативна підготовка науково-правових 
проектів та подання заявок на участь у різноманітних грантових програмах, 
використання зв’язків з європейськими та іншими зарубіжними науковими 
установами та окремими вченими для забезпечення залучення нашої установи 
у якості партнера для участі в грантових програмах, направлених на досягнення 
партнерства, в першу чергу  в межах Програми Горизонт – 2020. 
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8. Диверсифікація джерел фінансування

Скорочення реального фінансування державної наукової сфери стимулює 
наукові установи НАН України до пошуку та розширення джерел фінансуван-
ня наукової діяльності. За таких умов діяльність Інституту спрямовуватиметься 
на розвиток системи комерціалізації результатів наукової та науково-дослід-
ницької діяльності, збільшення частки надходжень до спеціального фонду в 
загальних надходженнях через проведення на договірних засадах науково-до-
слідних робіт з актуальних проблем розвитку адміністративного, конституцій-
ного, муніципального, цивільного, кримінального, екологічного, земельного, 
фінансового та інших галузей права; здійснення наукової експертизи проектів 
нормативно-правових актів, а також рішень органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ на підставі угод, 
укладених зазначеними суб’єктами з Інститутом; розширення роботи з надання 
консультативних послуг юридичним та фізичним особам за господарськими 
договорами; активізація роботи наукових структурних підрозділів у законопро-
ектній діяльності та участі у конкурсах на здобуття грантів від вітчизняних та 
іноземних донорів для проведення досліджень; здійснення освітньо-наукової 
діяльності з підготовки докторів філософії в галузі права та підготовки канди-
датів та докторів юридичних наук за контрактом та ін.

9. Підвищення престижу наукової праці вченого-правознавця

Пріоритетним напрямком діяльності є вдосконалення системи матеріаль-
ного та морального стимулювання наукових співробітників та працівників 
Інституту, створення їм належних умов для праці, підвищення ефективності 
кадрової політики, спрямованої на забезпечення стимулювання постійного 
підвищення професійного рівня та кар’єрного зростання, залучення талановитої 
молоді до проектної діяльності та її фінансове забезпечення через гранти, 
премії, стипендії державних установ та міжнародних організацій, підтримка 
практики нагородження співробітників державними відзнаками, утвердження 
в колективі високих морально-етичних цінностей .

Заступник директора Інституту
з наукової роботи

О. В. Скрипнюк
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Н. М. ПАРХОМЕНКО,
доктор юридичних наук

ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  

ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ У 2017 р.

Найбільш вагомими підсумками здійснених у 2017 р. дослідницьких робіт 
є наукові результати, одержані по завершеним 3-м фундаментальним та 4-м 
програмно-цільовим темам, а саме: 

«Правові проблеми розвитку земельних відносин в Україні в умовах децен-
тралізації влади» (наук. кер. – д.ю.н., професор П. Ф. Кулинич). Термін вико-
нання – І кв. 2016 р. – ІV кв. 2017 р. Виконавці: О. А. Поліводський, С. В. Ба-
трин, А. В. Нагребельний.

У ході виконання науково-дослідної роботи було досліджено шляхи вдо-
сконалення правового забезпечення регулювання земельних відносин в умо-
вах децентралізації влади як на формальному (перелік законодавчих актів, які 
доцільно прийняти, доповнити чи змінити), так і на змістовному рівнях пра-
вового регулювання земельних відносин (доцільні правові засоби впливу на 
спрямування розвитку земельних відносин за участю органів влади) в умовах 
децентралізації влади. За результатами дослідження підготовлено рукопис ко-
лективної монографії «Правові проблеми розвитку земельних відносин в умо-
вах децентралізації влади», пропозиції і висновки для державних інституцій, 
спрямованих на вдосконалення правового регулювання земельних відносин в 
Україні в умовах децентралізації.

«Міжнародно-правові аспекти захисту суверенітету та територіальної 
цілісності України» (наук. кер. – д.ю.н., професор В. Н. Денисов). Термін вико-
нання – ІІІ кв. 2015 р. – ІV кв. 2017 р. Виконавці: В. І. Акуленко, К. О. Савчук, 
М. М. Товт, О. В. Кресін, О. С. Переверзєва, І. М. Проценко.

У ході роботи проведено комплексний аналіз міжнародно-правових засобів 
захисту суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваю-
чого порушення Російською Федерацією міжнародно-правових зобов’язань 
щодо України. Запропоновані шляхи вдосконалення міжнародно-правової по-
зиції України щодо її суверенітету та територіальної цілісності, проаналізовано 
зарубіжний досвід звернення до міжнародних юрисдикційних органів, в тому 
числі і до Суду ООН, щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності 
держав, а також законних прав та інтересів їх громадян та юридичних осіб. 
Досліджено також такі проблеми: роль доктрини в теорії і практиці міжнарод-
ного права, історія розвитку науки міжнародного права в Україні, реалізація в 
Україні міжнародно-правових стандартів захисту прав національних меншин, 
зокрема їх мовних прав, окремі проблеми міжнародного права охорони куль-
турної спадщини, міжнародного торгового права, міжнародного морського 
права. Велика увага приділялася також проблемам розвитку теорії та практики 
порівняльного правознавства. 

Результатом дослідження є рукопис колективної монографії «Міжнарод-
но-правові аспекти захисту суверенітету і територіальної цілісності України».
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Як додаткову відомчу тему наукових досліджень для молодих вчених-до-

повідачів д.ю.н. М. М. Шумило, виконував відомчу тему «Теорія пенсійного 
права України» (наук. кер. – д.ю.н. М. М. Шумило). Термін виконання – ІІ кв. 
2017 р. – ІV кв. 2017 р. 

У процесі виконання теми досліджено розвиток пенсійного законодавства 
на теренах України у період Російської імперії. Зокрема, розкрито особливос-
ті застосування норм пенсійного законодавства, особливо в частині приват-
но-правової форми пенсійного забезпечення, проблеми правового регулюван-
ня пенсійних відносин у динаміці, з’ясовано позитивний досвід кодифікації 
соціального законодавства та її впливу на рівень та якість соціального захисту, 
повно та всебічно розглянуті особливості становлення пенсійного забезпечен-
ня, критично оцінено систему пенсійного законодавства в радянський період та 
викладено особливості реформування пенсійного забезпечення в умовах євро-
інтеграції. Підготовлено рукопис монографії «Теорія пенсійного права Украї-
ни» та близько 10 наукових статей.

Відповідно до результатів конкурсу дослідницьких проектів установ НАН 
України у галузі соціогуманітарних наук та розпорядження Президії НАН Укра-
їни від 03.05.2017 р. № 294 виконувався проект «Державно-правові засоби кон-
солідації українського суспільства» (наук. кер. – д.ю.н., професор О. В. Скрип-
нюк). Термін виконання – травень–грудень 2017 р. Виконавці: Скрипнюк О. В., 
Шемшученко Ю. С., Оніщенко Н. М., Батанов О. В., Стойко О. М.

Науковцями проведено дослідження конституційно-правових засад кон-
солідації українського суспільства, забезпечення рівності усіх перед законом, 
гарантування прав меншості, реалізації права на справедливе судочинство, а 
також питання подолання корупції, дискримінації, бюрократичного свавілля. 
Вагома увага приділяється модернізації громадянського суспільства, вдоскона-
лення його конституційного статусу, оновленню його інститутів та вдоскона-
ленню форм і методів діяльності в умовах демократизації та розвитку євроінте-
граційних процесів. Результати виконання проекту узагальнено в Національній 
доповіді 2017 р. «Україна: шлях до суспільної консолідації».

У рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН Укра-
їни «Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні пара-
метри, прогностична модель» виконувався проект «Громадянське суспільство 
як чинник національного консенсусу: сучасні виклики та імперативи» (наук. 
кер. – д.ю.н., професор Н. М. Оніщенко). Термін виконання – травень–грудень 
2017 р. Виконавці: Н. М. Оніщенко, О. В. Скрипнюк, Ю. С. Шемшученко та ін.

За результатами дослідження проаналізовані сучасні підходи до розуміння 
феномену громадянського суспільства та його ролі у функціонуванні демокра-
тичної, правової, соціальної держави; сформульовані основні матеріальні (еко-
номічні) та соціокультурні засади функціонування громадянського суспільства; 
визначені основні проблеми функціонування та розвитку громадянського су-
спільства в Україні; сформулювані пропозиції щодо підвищення ефективності 
функціонування громадянського суспільства в умовах сучасних викликів з ме-
тою забезпечення належного національного консенсусу в Україні. Підготовле-
но науково-аналітичну доповідь «Громадянське суспільство в Україні в умовах 
демократичних трансформацій: перспективи розвитку». 
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У рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН Укра-
їни «Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний про-
стір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи» виконувався 
проект «Політичні та міжнародно-правові механізми деокупації та віднов-
лення територіальної цілісності держави: світовий досвід і Україна» (наук. 
кер. – д.політ.н., професор І. О. Кресіна). Термін виконання – травень–грудень 
2017 р. Виконавці: І. О. Кресіна, В. П. Горбатенко, О. М. Стойко, В. А. Явір, 
О. В. Кресін.

У підсумку розроблено політико-правові засади політики деокупації та 
відновлення територіальної цілісності України з огляду на світовий досвід 
та особливості процесів етнополітичної дезінтеграції держави. Підготовлено 
наукову записку «Політичні та міжнародно-правові механізми деокупації та 
відновлення територіальної цілісності держави: світовий досвід і Україна» та 
законопроекти: «Про внесення змін до Закону України «Про основи національної 
безпеки України»; «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи 
на період проведення антитерористичної операції»; «Про внесення змін до За-
кону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»; «Про внесення 
змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України» (щодо правової допомоги 
особам, права і свободи яких були порушені внаслідок окупації).

У межах Цільової комплексної програми НАН України з наукових косміч-
них досліджень на 2012–2017 рр. виконувався науковий проект «Еколого-пра-
вові засади космічної діяльності». Етап 5 «Еколого-правовий статус людини в 
космічному просторі», термін виконання: лютий–грудень 2017 р. (наук. кер. – 
д.ю.н., професор Н. Р. Малишева) У результаті проведеного дослідження визна-
чено поняття, правовий статус та режим убезпечення космонавтів/астронавтів 
за міжнародним правом та законодавствами космічних держав; окремо проа-
налізовано правовий статус космічних туристів як самостійних дійових осіб 
на ринку космічних послуг та правовий режим їх убезпечення. З врахуванням 
норм і принципів міжнародного космічного права, в т. ч. тих, що наразі закрі-
плені в актах «м’якого права», національного та зарубіжного законодавства у 
вказаній сфері напрацьовані рекомендації щодо вдосконалення механізму між-
народно-правового і національно-правового регулювання статусу космонавтів/
астронавтів та інших осіб, що перебувають в космосі, визначено ключові на-
прямки правового регулювання їх убезпечення, запропоновані конкретні захо-
ди щодо перспективного розвитку в цьому контексті міжнародного космічного 
права, а також внесення необхідних змін до законодавства України з метою 
відображення в ньому питань еколого-правового статусу осіб, що перебувають 
в космічному просторі. 

Відповідно до Угоди про співробітництво між Державним фондом фунда-
ментальних досліджень України і Білоруським республіканським фондом фун-
даментальних досліджень виконувалась науково-дослідна робота «Правове 
регулювання пенсійного забезпечення в Україні та Республіці Білорусь: ста-
новлення, сучасний стан, перспективи розвитку і взаємодії», термін виконан-
ня – травень–листопад 2017 р., (наук. кер. – д.ю.н. М. М. Шумило)

У результаті проведеного дослідження виявлено особливості становлення 
пенсійного забезпечення в Україні, проведено аналіз пенсійного законодав-
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ства в часи Австро-Угорської імперії, Другої Речі Посполитої та післявоєнного 
радянського періоду та особливостей розвитку пенсійної системи після про-
голошення Україною незалежності. Досліджено теоретичні проблеми змісту 
пенсійного забезпечення та необхідність зміни форми пенсійного законодав-
ства з подальшою його кодифікацією. Проаналізовано проблеми застосування 
міжурядової угоди України та Білорусі у сфері пенсійного забезпечення, на-
працьовані пропозиції з їх подолання, вплив євроінтеграції України на рефор-
мування пенсійного забезпечення в Україні.

Крім того, у 2017 р. розпочалася розробка 9 фундаментальних тем, а саме:
«Право і прогрес: запити громадянського суспільства» (наук. кер. – д.ю.н., 

професор Н. М. Оніщенко).
За темою протягом звітного року досліджувались теоретико-правові про-

блеми забезпечення правового прогресу як основної передумови реформуван-
ня багатьох сфер життєдіяльності, соціальних перетворень, демократичних 
зрушень тощо. Правовий прогрес аналізувався як необхідна умова забезпе-
чення стабільного соціального розвитку в цілому, його основне ціннісно-нор-
мативне джерело, чинник ефективності полілогу громадянського суспільства, 
особи та держави. Дослідження теоретико-правових засад правового прогресу 
відбувалось в контексті всебічного осмислення сучасних реалій багатоманітної 
правової дійсності, її цивілізаційних та соціокультурних складових, вивчення 
відповідних гуманітарних чинників, що впливають на його розвиток.

Під керівництвом к.ю.н., професора І. Б. Усенка досліджувалась тема 
«Пам’ятки права України: енциклопедично-правове дослідження». Термін ви-
конання – І кв. 2017 р.– ІV кв.2018 р.

Згідно з робочим планом здійснювалося опрацювання концепції відповідно-
го видання, обговорення переліків пам’яток за періодами, публікація окремих 
наукових статей. Зокрема, у поточному році був складений словник термінів, 
які будуть включені до довідника, та проведена XXXVІІ Міжнародна істори-
ко-правова конференція «Пам’ятки права як відображення історичних процесів 
і культури суспільства: до 500-річчя Реформації» (c. Колочава, Закарпатська 
обл., Межигірський р-н, 14–21 вересня 2017 р.). Співробітники відділу входи-
ли до оргкомітету конференції та склали ядро редколегії збірника матеріалів 
названої конференції.

«Конституційно-правове забезпечення контрольної діяльності суб’єктів 
публічної влади в Україні: проблеми теорії та практики» (наук. кер. – д.ю.н., 
професор О. В. Скрипнюк, д.ю.н. професор О. І. Ющик) досліджувалось у 
відділі конституційного права та місцевого самоврядування. Зокрема, було 
проаналізовано теоретичні та прикладні проблеми здійснення контрольної 
діяльності суб’єктів публічної влади на сучасному етапі розвитку держави і 
суспільства в умовах конституційної реформи, комплексний теоретико-методо-
логічний аналіз сутності, змісту, форм, видів та функцій контролю, здійснюва-
ного суб’єктами публічної влади, конституційно-правові проблеми співвідно-
шення публічного (державного та муніципального) та громадського контролю, 
а також контрольної, наглядової діяльності у процесі здійснення публічної 
влади. 
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Під керівництвом М. В. Венецької аналізувались «Актуальні проблеми ци-
вільно-правового регулювання договірних відносин в Україні», а саме доктри-
нальні положення понятійного апарату цивільного права, здійснювався пошук 
нових шляхів підвищення ефективності дії права у даній сфері та формулю-
вання наукових пропозицій та положень щодо вдосконалення правового регу-
лювання договірних відносин з метою підвищення гарантій дотримання прав 
та інтересів суб’єктів договірних відносин, здійснювались дослідження пра-
вового регулювання договорів на передачу майна та майнових прав, догово-
рів на виконання робіт та послуг, позикових договорів, договорів подружжя на 
випадок смерті, відповідальність суб’єктів договірних відносин за неналежне 
виконання зобов’язань, проблеми доведення у договірних спорах. Підготов-
лено та передано до науково-експертного управління Верховної Ради України 
наукову записку з питань удосконалення цивільного законодавства в частині 
регулювання договірних відносин, пов’язаних із застосуванням допоміжних 
репродуктивних технологій. 

Крім того, у відділі цивільного, трудового та підприємницького права до-
сліджувались «Правові проблеми реалізації та удосконалення трудового за-
конодавства України» (наук. кер. – д.ю.н., професор Н. М. Хуторян, к.ю.н. 
Я. В. Сімутіна). У результаті – доведено, що одним з основних напрямків удо-
сконалення законодавства про працю є необхідність закріплення принципу до-
бросовісності та неприпустимості зловживання правом як одного з галузевих 
у науці трудового права, який повинен стосуватися всіх суб’єктів трудових та 
пов’язаних з ними відносин – працівників, роботодавців, профспілок, об’єд-
нань роботодавців тощо. 

Визначено, що реформування національного трудового законодавства по-
винно відбуватися з урахуванням потреб практики сьогодення, реального стану 
суспільних відносин у сфері праці та сучасних світових тенденцій, основними 
з яких є: поглиблення диференціації правового регулювання трудових відносин 
та легалізація нових нестандартних видів зайнятості з метою закріплення тру-
дових прав та гарантій для працівників, залучених до такої діяльності; відмова 
від зайвої «зарегульованості» трудових відносин та наділення сторін трудового 
договору більшою договірною свободою при визначенні індивідуальних умов 
праці, режиму роботи, робочого місця тощо.

Під керівництвом Н. Р. Малишевої вивчалось «Правове регулювання відно-
син щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки в Україні в умовах реалізації державної полі-
тики децентралізації управління». Зокрема, здійснювався аналіз доктриналь-
них та нормативних джерел, готувались публікації в наукових та науково-при-
кладних правничих виданнях по тематиці дослідження, було організовано та 
проведено Всеукраїнський круглий стіл з питань децентралізації управління 
в Україні та впливу цього процесу на розвиток екологічного та природоресур-
сного права. Проміжні результати дослідження доповідались на наукових та 
науково-практичних конференціях. 

Крім того, здійснено аналіз та оцінку чинного законодавства, законопроек-
тів, які внесені до Верховної Ради України, проаналізовано практичний досвід 
з питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією державної екологічної по-
літики та децентралізацією владних повноважень у цій сфері.
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Окремим напрямом досліджень співробітників Інституту були «Проблеми 

адміністративно-правового забезпечення діяльності органів публічної адміні-
страції виконавчої влади» (наук. кер. – д.ю.н., професор О. Ф. Андрійко) 

Головна увага була приділена дослідженню адміністративно-правових 
проблем забезпечення раціональної організації та ефективності публічної 
адміністрації в сучасних умовах державотворення. Важливе місце відведено 
проблемам удосконалення форм і методів діяльності публічної адміністрації, 
розмежування функцій та повноважень органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування, удосконалення компетенційного законодавства, 
систематизації законодавства, що регулює порядок надання адміністративних 
послуг органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з 
урахуванням сучасного досвіду функціонування публічної адміністрації. В ме-
жах досліджуваної теми виокремлюється проблематика децентралізації фінан-
сових ресурсів та її правове забезпечення.

«Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України» 
стали предметом дослідження науковців під керівництвом д.ю.н., професора 
О. М. Костенка.

Наукове дослідження стосувалося виявлення чинників, які можуть забез-
печити підвищення ефективності засобів кримінальної юстиції у протидії зло-
чинності в сучасних умовах в Україні; формулювання пропозицій для відповід-
них державних органів щодо шляхів підвищення ефективності кримінальної 
юстиції в Україні. Здійснено науковий пошук у сфері принципів кримінального 
права, а саме: невідворотності відповідальності і покарання, індивідуалізації 
покарання, які повинні забезпечувати втілення, реалізацію справедливості у 
кримінальному праві. 

Наукові співробітники відділу правових проблем політології вивчали «Пра-
вовий вимір інформаційної політики України в умовах глобальних викликів» 
(наук. кер. – д.політ.н., професор І. О. Кресіна) 

У процесі дослідження теми комплексно проаналізовано теоретико-методо-
логічні підходи до дослідження державної інформаційної політики. Визначено 
цілі, завдання, засоби реалізації інформаційної політики в сучасних демокра-
тичних державах. З’ясовано особливості формування інформаційної політики 
в Україні після здобуття незалежності. Проаналізовано законодавство в інфор-
маційній сфері України та практику його реалізації. Вивчено міжнародні стан-
дарти формування інформаційної політики та способи реагування суб’єктів 
інформаційної політики на глобальні виклики. Визначено основні принципи 
і складові державної інформаційної політики в Україні в таких пріоритетних 
сферах, як управління суспільними процесами, вдосконалення механізмів по-
долання політичного маніпулювання у вітчизняному інформаційно-комуніка-
ційному просторі, забезпечення суверенітету і територіальної цілісності дер-
жави, залучення міжнародного досвіду впровадження електронної демократії, 
формування позитивного іміджу держави на міжнародній арені. 

Окремим напрямом наукової роботи Інституту була взаємодія з центральни-
ми органами державної влади, з окремими відомствами, установами, організа-
ціями в сфері державно-правового будівництва, правоохоронними та судовими 
органами влади України. Співробітники Інституту брали участь в роботі дер-
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жавних та урядових комісій і комітетів, національних рад та агентств, активно 
працювали над удосконаленням та реалізацією положень Конституції України, 
проектами окремих кодексів та інших нормативно-правових актів, проводили 
експертизи та надавали науково-консультативну і науково-методичну допомо-
гу. 

Науково-експертну роботу на постійній основі здійснювали: І. Б. Усенко як 
член громадської ради Державної архівної служби України та визнаний екс-
перт з архівної справи щодо проектів нормативно-правових актів та правового 
аналізу проблемних ситуацій у сфері архівної справи. До цієї роботи також пе-
ріодично долучався Є. В. Ромінський. О. О. Малишев у рамках співробітництва 
з Інститутом археології НАН України – щодо проектів нормативно-правових 
актів, пов’язаних з охороною археологічної спадщини.

Окрім того, в Інституті на безпосереднє звернення органів державної влади 
або відповідно до доручень Президії НАН України було надано понад сто екс-
пертних висновків, в яких містились пропозиції та зауваження щодо чинного 
законодавства України. Серед них: підготовка проекту внесення змін і допов-
нень до Конституції України; проект Закону України «Про статус кримсько-
татарського народу в Україні»; проект Закону України «Про внесення змін до 
закону України «Про освіту»; проект Закону України «Про юридичну (правни-
чу) освіту і загальний доступ до правничої професії»; проект Закону України 
«Про внесення змін до Податкового Кодексу України; щодо порядку застосу-
вання положень Земельного кодексу України; щодо відповідності чинному за-
конодавству України п. 17 розділу 3 «Договору про розмежування повноважень 
між Кабінетом Міністрів України, обласними державними адміністраціями та 
обласними радами»; щодо проекту Закону України «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність»; на проект Закону України «Про внесення змін до статті 46 
Закону України «Про запобігання корупції»; на проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про Національну гвардію України»; на про-
ект Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального 
кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адмі-
ністративного судочинства України та інших законодавчих актів»; на проект 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» 
та ін.

За результатами проведених досліджень було підготовлено наукові запис-
ки: «Щодо оптимізації дозвільного порядку здійснення космічної діяльності», 
яка була направлена до Кабінету Міністрів України, Державної регуляторної 
служби України, Комітету Верховної Ради України з питань промислової по-
літики та підприємництва і Державного космічного агентства, яка отримала 
реалізацію шляхом підготовки законопроекту «Про внесення змін до Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Н. Р. Малишева); 
«Про доцільність та порядок запровадження інституту земельного омбудсме-
на України» для Адміністрації Президента України та проект Закону України 
«Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо моніторин-
гу земельних відносин» та ін. Загалом, відповідно до звернень вищих органів 
державної влади в Інституті готувалися висновки на проекти законів, програм, 
аналітичні матеріали, зокрема для Верховної Ради України – 19, Кабінету Міні-
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стрів України – 2, Адміністрації Президента України – 4, інших органів (НАБУ, 
НАЗК, СБУ) – 8.

Протягом року співробітники Інституту брали активну участь в роботі 
міжнародних, державних та громадських організацій: Конституційній комісії, 
Асоціації морського права України, Наглядовій раді Дипломатичної академії 
України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України, 
редколегіях наукових юридичних видань, Громадській раді керівників освітніх 
програм всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України 
при Міністерстві освіти і науки України, Європейській комісії проти расизму 
і нетерпимості, Міжнародній академії порівняльного права, Піклувальній раді 
Української асоціації міжнародного права і т. ін.

У 2017 р. координація наукових досліджень здійснювалась у таких напря-
мах: залучення провідних співробітників Інституту до участі у виданнях, які 
готуються за межами Інституту; надання науково-методичної допомоги дер-
жавним установам, науковим та навчальним закладам України; погодження 
тем дисертаційних досліджень, керівництво аспірантами і здобувачами інших 
установ і міст України; рецензування наукових праць, опонування кандидат-
ських та докторських дисертацій, участь у конференціях та круглих столах, 
організованих Інститутом спільно з міжнародними організаціями, органами 
державної влади України, громадськими організаціями та ВНЗ України. Про-
довжила свою діяльність секція історії держави і права Наукової ради НАН 
України з координації фундаментальних правових досліджень (І. Б. Усенко – 
голова секції, а І. В. Музика – вчений секретар секції). Діяльність секції вже ба-
гато років тісно пов’язується з роботою Міжнародної асоціації істориків права.

Традиційні плідні зв’язки підтримувалися з юридичними факультетами Ки-
ївського національного університету ім. Тараса Шевченка та Львівського на-
ціонального університету ім. Івана Франка, Національною академією Служби 
безпеки України, Харківським національним університетом внутрішніх справ 
МВС України, Національною академією внутрішніх справ, Національним юри-
дичним університетом ім. Ярослава Мудрого, Національним університетом 
«Одеська національна юридична академія», Інститутом історії України НАН 
України, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України, Інститутом рукопису Національної бібліотеки Укра-
їни ім. В. І. Вернадського, Інститутом архівознавства Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського, Українською асоціацією міжнародного права, 
Інститутом правових наук Центру суспільних наук Угорської академії наук 
(Угорщина), юридичним факультетом Ужгородського національного універси-
тету (м. Ужгород), Одеською національною морською академією, Національ-
ним університетом «Одеська юридична академія», Національним університе-
том кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв) та ін. 

Протягом року продовжувалося співробітництво Інституту з Міністерством 
освіти і науки України. 

Крім того, Інститут продовжує підтримувати традиційно усталені наукові 
зв’язки із зарубіжними науково-дослідними установами, вузами та факультета-
ми юридичного профілю, міжнародними організаціями. Зокрема, Н. Р. Мали-
шева продовжувала роботу у складі міжнародної ad hoc робочої групи з розро-
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блення проекту Декларації етичних принципів, пов’язаних із зміною клімату. 
В поточному році, після підготовки проекту Декларації робочою групою було 
опрацьовано 515 пропозицій від держав-членів ЮНЕСКО щодо цього про-
екту Декларації; деякі з пропозицій було враховано, щодо інших підготовле-
но мотивовані відповіді. На замовлення голандсько-німецького видавництва 
«ELEVEN», що є провідним у світі з поширення наукових знань про космічне 
право та політику, Н. Р. Малишева підготувала і передала до видавництва ін-
дивідуальну монографію «Космічна політика і право пострадянських держав» 
(обсяг 20 авт. арк., мова англійська; вихід у світ у 2018 р.). На запит Європей-
ського центру правової інформації «Juriscope» та Міністерства юстиції Фран-
ції підготувала науковий аналіз на тему: «Визнання та виконання рішень зару-
біжних судів з цивільних, у т. ч. сімейних, справ за законодавством Російської 
Федерації», продовжувала обмін інформацією та результатами наукових дослі-
джень з японською стороною Угоди про співпрацю між Міжнародним центром 
космічного права при Інституті держави і права НАН України та Японським 
центром космічного права (JAXA та Кейо-університет).

В. І. Олещенко продовжував співробітництво з Комітетом з питань просто-
рового розвитку Ради Європи; Комісією Ради Європи з питань Європейської 
ландшафтної конвенції; Комісією з ландшафтного аналізу та ландшафтного 
планування Міжнародного географічного союзу.

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 «Відро-
дження» та інших міжнародних фондів з різних країн.

Продовжується співпраця в рамках Міжнародної асоціації істориків права. 
Зокрема, цього року до участі в конференціях МАІП залучені нові іноземні 
учасники з Білорусі, Польщі, Литви та Іспанії.

М. М. Товт координував україно-угорське наукове співробітництво між Ін-
ститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та Інститутом 
правових наук Центру суспільних наук Угорської Академії Наук.

Протягом року співробітники Інституту брали участь в науково-практичних 
заходах, організованих міжнародними організаціями та зарубіжними держава-
ми і їх науковими осередками. Зокрема, академік НАН України Ю. С. Шем-
шученко виступив з науковою доповіддю «Проблеми виховання у структурі 
правового впливу у вченні Л. Й. Петражицького» у Варшавському університеті 
30 травня 2017 р.; к. ю. н. М. М. Товт виступав з доповідями на: міжнародній 
Меморіальній конференції щодо увіковічення пам’яті жертв радянських табо-
рів системи ГУЛАГ, яка проводилася 24 січня 2017 р. в Посольстві Угорщи-
ни в Україні в рамках Програми поминального року жертв радянських табо-
рів ГУЛАГ-ГУПВІ Уряду Угорщини; міжнародній конференції «Міжнародні 
правозахисні механізми та їх роль у протидії дискримінації і захисту меншин 
в державах східного прикордоння Європейського Союзу», організованій Єв-
ропейським центром з питань меншин (Флесбург, ФРН) у рамках Програми 
східного партнерства: «Національні меншини та етнокультурні питання. Біло-
русь-Молдова-Україна» (15–16 травня 2017 р. Фленсбург, ФРН); міжнародній 
конференції «Захист прав представників угорської національної меншини в 
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Карпатському Басейні» (15 листопада 2017 р., м. Будапешт, Інститут захисту 
меншин).

О. О. Малишев, Є. В. Ромінський Т І. Бондарук взяли участь у міжнародних 
конференціях у Мінську (Білорусь).

У 2017 р. співробітники Інституту публікували наукові праці у зарубіжних 
юридичних виданнях, а саме: О. В. Кресін публікувався в «Вестнике Универ-
ситета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)» (Москва, РФ), в збірці статей «Служение 
праву» (Москва, РФ), в «Jus Gentium», брав участь в упорядкуванні, науковому 
редагуванні та підготовці передмови до вперше опублікованої в Україні дисер-
тації Л. М. Ребета «Порівняльна метода в науці права» (Київ-Мюнхен: Україн-
ський вільний університет, Центр порівняльного правознавства Інституту дер-
жави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Видавництво «Логос», 2017.), 
яка була написана в 1947 р. і захищена в Українському вільному університеті 
у Мюнхені в 1948 р. Також трьома мовами (українською, польською та англій-
ською) було видано статтю К. О. Савчука у «Civilians in contemporary armed 
conflicts» (Варшава, Польща).

Ряд співробітників Інституту протягом звітного періоду представляли 
Україну у міжнародних урядових та міжнародних неурядових організаціях, а 
саме: О. В. Скрипнюк є членом-кореспондентом Європейської академії наук, 
О. В. Кресін був членом органу Ради Європи – Європейської комісії проти 
расизму і нетерпимості, членом-кореспондентом Міжнародної академії порів-
няльного права, а також координатором Українського національного комітету 
Міжнародної асоціації юридичних наук.

Співробітники Інституту є членами редакційних колегій зарубіжних юри-
дичних наукових видань, зокрема, В. Н. Денисов є членом редакційної коле-
гії «Международное право и проблемы интеграции» (видається Бакинським 
державним університетом, Азербайджан), а О. В. Кресін є заступником го-
ловного редактора журналу «Сравнительные правовые и политологические 
исследования» (Российская Федерация) та членом редколегій наукових юри-
дичних видань: “The Lawer Quarterly” (Чехія); “Journal of Comparative Law” 
(Великобританія); «Journal of Constitutionalism and Human Rights» (Литва), 
«Kutafin University Law Review» (Російська Федерація), а також почесним чле-
ном редаційної колегії «Zeszyty Naukowe Towarzystva Doktorantow Universitetu 
Jagellonskiego» (Польща). 

М. І. Суржинський був учасником програми «Академія лідерства для роз-
витку» (LAD–2017), що впроваджується в Україні Центром демократії, розвит-
ку та верховенства права Стенфордського університету (США), Центром між-
народного приватного підприємництва (СІРЕ, США) та Школою управління 
Українського католицького університету (Україна, Львів) за підтримки NED 
(Фонду сприяння демократії, США), разом з Програмою USAID «Лідерство в 
економічному врядуванні» (ЛЕВ) та Київською облдержадміністрацією розро-
бляв ініційовані місцевою владою, бізнес-об’єднаннями та громадськістю Ки-
ївщини «Регіональну стратегію розвитку МСП Київської області: від намірів 
до конкретних дій» та «Стратегію розвитку малого та середнього підприємни-
цтва Київської області до 2020 року».

Є. Б. Кубко підтримував міжнародні наукові зв’язки з іноземними юри-
стами-науковцями: професором права Паризького університету Мішелем де 
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Гілленшмідтом, професором Карлом Екштайном (Швейцарія), професором 
порівняльного правознавства Габріеле Креспі-Регіцці (Університет м. Павіа 
(Італія)), професором Школи бізнесу м. Вісбаден Райнером Ведде (Німеччина).

У 2017 р. було проведено низку конференцій, семінарів, круглих столів 
тощо, в яких Інститут виступив як організатор або співорганізатор. Зокрема, 
це: Х Міжнародна науково-практична конференція «Наукові читання, присвя-
чені пам’яті В. М. Корецького»; Засідання Вченої ради Інституту «Українська 
революція 1917–1921 рр.: актуальні наукознавчі аспекти дослідження» (до 
100-річчя подій Української національної революції); Щорічна міжнародна 
науково-практична конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-при-
кладні аспекти» (до 20-річчя Дня науки в Україні); Конгрес Академії політич-
них наук; Міжнародна наукова конференція «Дванадцяті юридичні читання. 
Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози»; XXХVІ Між-
народна історико-правова конференція «Еволюційні і революційні процеси в 
історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя Української революції 
1917–1921 рр.»; круглий стіл «Військове правосуддя в Україні: актуальні про-
блеми організації та здійснення»; круглий стіл «Конституція України – основа 
консолідації суспільства і держави»; XXХVІІ Міжнародна історико-правова 
конференція «Пам’ятки права як відображення історичних процесів і культури 
суспільства: до 500-ліття Реформації»; Всеукраїнський круглий стіл «Децен-
тралізація влади як чинник розвитку аграрного, екологічного, земельного та 
інших природоресурсних галузей права»; круглий стіл «Розвиток адміністра-
тивного законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні»; круглий 
стіл «Шляхи та проблеми впровадження сучасної моделі правосуддя»; ІІІ Між-
народна науково-практична конференція «Проблеми законодавчого регулюван-
ня порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів»; Об’єднаний 
конгрес АПН і НТУУ «КПІ» – «Ідеологічне та наукове забезпечення взаємодії 
держави і суспільства» та ін.

Крім того, Рада молодих вчених Інституту провела VІІІ Міжнародну науко-
во-практичну конференцію «Правова реформа: концепція, мета, впровадження. 
До 85-річчя академіка НАПрН України Ярославни Шевченко», організатором 
якої була Рада молодих вчених. У роботі конференції взяли участь науковці з 
Польщі, Білорусі, Молдови, Естонії. 

У 2017 р. видавнича діяльність Інституту здійснювалось як за рахунок бю-
джетних, так і додатково залучених коштів, у тому числі благодійної допомо-
ги, коштів, отриманих від науково-експертної діяльності. Загалом Інститутом 
видано 24 монографії, 12 збірників наукових праць, 6 журналів загальним об-
сягом близько 960 др. арк. Загальний обсяг публікацій співробітників Інститу-
ту, враховуючи наукові статті, брошури, тези конференцій тощо склав близько 
1500 др. арк.

Зокрема опубліковані такі монографії: Правова держава. Випуск 28. Київ: 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. 694 с.; Анто-
нов В. О. Конституційно-правові засади національної безпеки України. Київ: 
Талком, 2017. 576 с.; Громадянське суспільство в Україні в умовах демокра-
тичних трансформацій: перспективи розвитку: науково-аналітична допо-
відь. Шемшученко Ю. С., Скрипнюк О. В., Оніщенко Н. М., Батанов О. В., 
Сунєгін С. О. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
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2017. 100 с.; Публічна адміністрація і громадяни: адміністративно-правове 
регулювання відносин. За заг. ред. О.Ф.Андрійко. Київ: Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. 315 с.; Кресін О. В. Становлення те-
оретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – 
першій третині ХІХ ст.: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України, Вид-во «Логос», 2017. 680 с.; Проценко І. М. Торгове 
право Німеччини: історія становлення та сучасний стан. Одеса: Фенікс, 2017. 
280 с.; Усенко Ігор Борисович: до 60-річчя від дня народження і 35-ліття нау-
ково-педагогічної діяльності / відп. ред. Т. І. Бондарук, В. П. Горбатенко. Київ, 
2017. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 96 с.; Бонда-
рук Т. І. Історико-правові есе / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України. Київ – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2017. 248 с.; Музика І. В. Нариси 
з історії права і філософії права. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 
Київ – Херсон: Грінь Д. С., 2017. 264 с.; Право на житло: цивільно-правові 
аспекти. Київ: Наукова думка, 2017. 198 с.; Громадянське суспільство в Україні в 
умовах демократичних трансформацій: перспективи розвитку: науково-аналітична 
доповідь / Шемшученко Ю. С., Скрипнюк О. В., Оніщенко Н. М., Батанов О. В., 
Сунєгін С. О. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. 
100 с.; Політичні та міжнародно-правові механізми деокупації та відновлення 
територіальної цілісності держави: світовий досвід і Україна: наукова записка 
/ Кресіна І. О. – кер. проекту, Стойко О. М., Савчук К. О., Проценко І. М., Кре-
сін О. В. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017.; 
Кресіна Ірина Олексіївна: до 65-річчя від дня народження / упоряд. В. А. Явір, 
О. М. Стойко. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
2017. 160 с.; Ребет Л. М. Порівнальна метода в науці права / Упорядкування 
і наукова редакція О. В. Кресіна, І. О. Кресіної. Київ–Мюнхен: Український 
вільний університет, Центр порівняльного правознавства Інституту держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України, Видавництво «Логос», 2017. 
231 с.; Н. Р. Малишева, М. І. Єрофеєв. Науково-практичний коментар до Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища». Харків: Пра-
во, 2017. 416 с.; Забезпечення правопорядку в Україні засобами кримінальної 
юстиції: монографія / кол. авторів. Київ, 2017. 372 с.; Турлова Ю. А. Кримі-
нально-правовий вплив на екологічну злочинність: монографія. Київ: Знання 
України, 2017. 155 с.; Бусол О. Politіcal games, або створення Державного бюро 
розслідувань в Україні: монографія. Київ: Самміт-Книга, 2017. 232 с. 

Збірники наукових праць: Держава і право. Збірник наукових праць. Серія 
юридичні науки. Випуск 75, 76, 77, 78. Київ: ІДП НАНУ, 2017; Еволюційні і 
революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя 
Української революції 1917–1921 рр.: матеріали XXХVІ Міжнародної істори-
ко-правової конференції, 1–4 червня 2017 р., м. Дніпро – Київ – Херсон: ФОП 
Грінь Д. С., 2017. 422 с.; Пам’ятки права як відображення історичних процесів 
і рівня культури суспільства: до 500-річчя Реформації: матеріали XXХVІI Між-
народної історико-правової конференції, 14–17 вересня 2017 р., с. Колочава. 
Київ – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2017. 430 с.; Правова реформа: концепція, 
мета, впровадження. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конферен-
ції. Київ: Ніка–Центр, 2017. 480 с.; Розвиток адміністративного законодавства в 
умовах реформаційних процесів в Україні: зб. наук. праць. Матеріали Всеукра-
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їнського круглого столу (м. Київ, 27 жовтня 2017 р.). Київ: Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. 115 с. 

Журнали: Альманах права. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні 
засади. Науково-практичний юридичний журнал. Вип. 8. Київ: Ін-т держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. 420 с.; „Studia Politologica 
Ucraino-Polona”. Випуск 7. За редакцією В. Горбатенка та Ірени Ставови-Кав-
ки. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Польська 
академія мистецтв і наук, Польське наукове товариство у Житомирі. – Жито-
мир-Київ-Краків: Вид-во Євенка О., 2017. 293 с.; Сьомий випуск щорічного 
наукового журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” („Українсько-польські 
політологічні студії”); Судова апеляція. Науково-практичний журнал. № 1,2, 3, 
4. 2017. ТОВ «Вид-во «Юридична думка». с. 143. 

Енциклопедії, словники: Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. 
Харків: Право, 2016. ISBN 978-966-937-048-8 Т. 2: Філософія права / редкол.: 
С. І. Максимов (голова), М. В. Костицький, І. Б. Усенко та ін.; Нац. акад. прав. 
наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 1128 с.; Малишева Н. Р., Микитин І. С. Фран-
цузько-Український та Українсько-Французький юридичний словник , 60 000 
слів Харків, Право. 2017. 736 с. 

У межах підготовки в Інституті докторів філософії за спеціальністю 
081 «Право», 293 «Міжнародне право», 052 «Політологія» співробітниками Ін-
ституту були підготовлені опорні конспекти лекцій з низки дисциплін, перед-
бачених навчальним планом. 

Поряд з науково-дослідною і науково-організаційною роботою, наукові 
співробітники Інституту беруть участь у навчальному процесі, читаючи повний 
курс лекцій або спецкурси, були членами ДЕКів у вищих навчальних закладах 
України, виступали з лекціями та науковими статтями у трудових і навчальних 
колективах, а також у друкованих і електронних засобах масової інформації. 
Серед них: телеканали ІСТV, ТРК Київ , Телекомпанія «Магнолія – ТВ», 5-й ка-
нал, «News one», «Уніан», «Черноморская телерадиокомпания», «Рада»; радіо: 
«Голос столиці», «Радіо «Ера» та у друкованих ЗМІ: «Апостроф», «Зік»/ «Де-
ловая столица»; в мережі Інтернет: «Відкритий Суд»/ «РИА Новости Украина», 
«Крим. Реалії»; газетах: «Тиждень», «Цензор.Нет», «Дзеркало тижня», «Юри-
дична газета», «Deutsche welle» та ін.

У 2017 р. у 9 наукових відділах та 8 госпрозрахункових наукових центрах 
Інс титуту працювало 99 співробітників, із них 83 науковці, в тому числі: 2 го-
ловних наукових співробітники, 9 провідних наукових співробітників, 39 стар-
ших наукових співробітників, 14 наукових співробітників, 7 молодших наукових 
співробітників. Загалом в Інституті працює 23 доктори наук та 56 кандидатів 
наук. Серед них: один академік (Ю. С. Шемшученко) та 1 член-кореспондент 
Національної академії наук України (В. Ф. Сіренко); 14 академіків та членів-ко-
респондентів Національної академії правових наук України (Ю. С. Шемшу-
ченко, О. В. Скрипнюк, В. Ф. Сіренко, В. П. Нагребельний, О. Ф. Андрійко, 
В. Н. Денисов, О. М. Костенко, Н. Р. Малишева, Г. О. Мурашин, Є. Б. Кубко, 
Н. М. Оніщенко, Н. М. Хуторян, І. О. Кресіна, П. Ф. Кулинич); член-корес-
пондент Національної академії педагогічних наук України (О. В. Скрипнюк). 
Крім того, серед працівників Інституту – 7 Заслужених діячів науки і техніки 
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України (академік НАН України Ю. С. Шемшученко, член-кор. НАН Украї-
ни В. Ф. Сіренко, В. Н. Денисов, В. Д. Бабкін, І. О. Кресіна, Н. М. Хуторян, 
О. М. Костенко) та 11 Заслужених юристів України (О. В. Скрипнюк, Н. Р. Ма-
лишева, Г. О. Мурашин, І. Б. Усенко, В. П. Нагребельний, Н. М. Оніщенко, 
О. Ф. Андрійко, Н. М. Пархоменко, Є. Б. Кубко, О. І. Ющик, В. І. Олещенко).

Протягом 2017 р. в докторантурі та аспірантурі Інституту навчалося 
116 осіб у т. ч. на умовах бюджетного фінансування – 20, за контрактами навча-
лося 82 аспіранти, з них 3 – іноземні громадяни, в тому числі – 35 з відривом 
від виробництва; за контрактами в докторантурі навчалося 14 осіб. З метою 
підготовки кандидатських та докторських дисертацій до наукових відділів Ін-
ституту прикріплено 4 здобувачі із різних регіонів України. Всього протягом 
звітного періоду готувало дисертації близько 15 здобувачів. 

У цьому році за значний особистий внесок у соціально-економічний, на-
уково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі 
трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю – к.ю.н., проф. І. Б. Усенка 
нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, почесною грамотою Служби 
безпеки України «За особливі заслуги у справі забезпечення державної безпеки 
України», подякою кафедри історії держави, права та політико-правових учень 
Львівського національного університету імені Івана Франка; за значні досяг-
нення у науковій та освітній діяльності, високий професіоналізм та сумлінну 
працю д.ю.н., проф. Н. М. Пархоменко нагороджено Подякою Прем’єр-міні-
стра України; д.ю.н., проф. О. І. Ющика та к.ю.н. Т. І. Бондарук – Почесною 
грамотою НАН України; к.ю.н. І. О. Музику – Відзнакою Національної акаде-
мії наук України «За професійні здобутки».

Лауреатами Премії НАН України ім. М. П. Василенка за цикл праць «За-
безпечення ефективності реалізації законодавства України: проблеми теорії і 
практики» у звітному році стали: В. І. Акуленко, М. О. Теплюк, М. І. Шумило. 

Таким чином у 2017 р. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України в цілому виконав поставлені перед ним завдання. Колективом Інсти-
туту було видано серію монографічних праць, розроблено і подано до органів 
влади низку заслуговуючих на увагу пропозицій і рекомендацій, спрямованих 
на удосконалення Конституції та законодавства України. 

З метою реалізації Угоди України про асоціацію з ЄС в подальшому важ-
ливою є активізація теоретичних і прикладних розробок з юридичного про-
гнозування і перспективного планування правотворення, подальший розвиток 
досліджень проблем 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 право-
вих аспектів децентралізації державного управління, державного регулювання 
та державно-приватного партнерства в сфері економіки і зовнішньоекономіч-
них відносин України в умовах сучасних світових фінансово-економічних про-
цесів, викликів та кризових явищ. 

З огляду на зазначене, у 2018 р. планується зосередити зусилля Інституту 
на такому: 

– відповідно до існуючих пріоритетних напрямів фундаментальних до-
сліджень Інституту поглибити наукові дослідження проблем демократичної 
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правової соціальної держави, здійснення конституційної, адміністративно-те-
риторіальної та судової реформ в Україні, децентралізації виконавчої влади, 
боротьби з корупцією, а також правових аспектів європейської та міжнародної 
інтеграції України;

– взяти активну участь у реалізації запланованих заходів до 100-річного 
ювілею НАН України;

– продовжити розвиток фундаментальних та прикладних наукових дослі-
джень у рамках цільових комплексних програм;

– активізувати на базі Інституту діяльність постійно діючого семінару щодо 
методології досліджень актуальних політико-правових проблем;

– поліпшити підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі 
та докторантурі;

– з метою посилення зв’язків юридичної науки з практикою науковим спів-
робітникам Інституту поглибити подальшу співпрацю з Верховною Радою 
України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, 
Міністерством юстиції України, Генеральною прокуратурою України, Консти-
туційним Судом України, Верховним Судом України;

– продовжувати заходи щодо розширення та постійного оновлення сайту 
Інституту у мережі Інтернет, активізувати популяризацію видань Інституту 
в засобах масової інформації та на електронних носіях; здійснити роботи по 
створенню електронного каталогу наукової бібліотеки Інституту в рамках реа-
лізації Програми інформатизації НАН України;

– вдосконалювати координацію фундаментальних правових досліджень. 
Провести у першому півріччі 2018 р. засідання Наукової ради НАН України з 
координації фундаментальних правових досліджень;

– розширити міжнародне наукове співробітництво у правовій сфері, зокре-
ма, з науковими установами Білорусі, Литви, Молдови, Польщі, Угорщини, Че-
хії тощо.

Завершити видання Енциклопедії міжнародного права в 3-х томах, акти-
візувати участь у підготовці національних енциклопедичних видань, зокрема: 
«Великої української юридичної енциклопедії».

М. М. ШУМИЛО, 
доктор юридичних наук;

Г. М. ГУРОВА, 
кандидат юридичних наук

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«ПРАВОВА РЕФОРМА: КОНЦЕПЦІЯ, МЕТА, ВПРОВАДЖЕННЯ» 

ДО 85-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА НАПрН УКРАЇНИ  
ЯРОСЛАВНИ ШЕВЧЕНКО

23 листопада 2017 р. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України, відбулася науково-практична конференція-зустріч українських та іно-
земних вчених-правників, представників різних галузей права для обговорення 
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актуальних тем сьогодення через призму правової реформи, її концепцій, цілей 
та шляхів впровадження. Організатором конференції є Рада молодих вчених 
Інституту. Метою конференції було не тільки підведення підсумків новочасних 
наукових пошуків, але і бажання відродити традиції наукового спілкування, 
знайомства молодих науковців із відомими вченими для подальшої співпраці.

Відкрив конференцію з вітальним словом академік НАПрН України, дирек-
тор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Ю. С. Шем-
шученко. Наукову доповідь щодо сучасних проблем конституційного права 
виголосив заступник директора Інституту О. В. Скрипнюк, у якій розкрив під-
стави та концепт поточної конституційної реформи. Голова Ради молодих вче-
них Інституту М. М. Шумило подякував учасникам конференції, підкреслив 
актуальність її цьогорічної теми та важливість наукової спадщини професора 
Ярославни Миколаївни для сучасної науки цивільного права, презентував збір-
ник, який вийшов друком і розданий учасникам. Збірник складається із трьох 
частин: (1) біографія та статті-розвідки на основі наукових праць Я. М. Шев-
ченко, (2) вибрані праці Я. М. Шевченко та (3) статей-наукових пошуків з про-
блеми правової реформи вчених з України, Литви, Естонії, Польщі, Білорусі, 
Росії, Молдови. 

Перша частина конференції була присвячена вшануванню пам’яті 
Я. М. Шевченко теплими словами. Зокрема, О. Молявко розповіла про наукову 
спадщину Я. М. Шевченко, її біографічні дані та особисті якості. Наголосила 
на активній участі Я. М. Шевченко у громадській діяльності як на виробни-
цтві, так і під час навчання в аспірантурі. Про її високі професійні здобутки 
свідчить робота над цивільним процесуальним кодексом, доповіддю від імені 
України про виконання Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації від-
носно жінок, яка виголошена на засіданні 2-ої сесії Комітету з ліквідації всіх 
форм дискримінації жінок ООН та іншими проектами. Донька Ярославни Ми-
колаївни О. Шевченко відмітила такі її риси, як перфекціонізм, гостинність, 
життєрадісність, активність; Р. Стефанчук, як її учень, розтлумачив наукову 
місію Я. М. Шевченко як побудову конкурентної наукової школи; Н. Оніщен-
ко згадала про співпрацю з Ярославною Миколаївною у сфері дослідження 
гендерної політики, яка втілилась у 3 монографіях, відзначила притаманну їй 
жіночність. І. Северюкова відзначила, що Я. М. Шевченко заклала основи су-
часного підходу до розуміння права власності в тій моделі, в якій він існує сьо-
годні, а саме як суб’єктивного права панування особи над річчю. І. Проценко 
доповіла про особливості закріплення права власності в Законі України «Про 
міжнародне приватне право» та висвітлення цього питання в працях Ярославни 
Миколаївни.

У другій частині конференції виступили науковці з провідних навчальних 
закладів та наукових центрів України, Білорусі, Молдови та Польщі, а також 
юристи практики з доповідями, присвяченими актуальним питання правово-
го реформування. Ярослав Нієсіловскі з університету м. Гданська (Польща) 
висвітлив питання сигналізації проблем революції та реформи в праві. Проа-
налізовано етапи змін, які пройшли в польській системі права після політичної 
трансформації у 1989 р. з особливою увагою щодо змін у праві, обумовлених 
вступом Польщі до Європейського Союзу. Основна ідея, висловлена в допові-
ді полягала в тому, що хоча революцію в праві можна оцінити позитивно або 
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негативно, еволюція права та відповідні реформи, якщо вони є соціально при-
йнятними, повинні оцінюватись позитивно. Інший гість із Гданського універ-
ситету, Бартош Шольц-Нартовскі виголосив доповідь, присвячену детальній 
характеристиці римського права щодо порядку спадкування. Наголосив, що 
динаміка розвитку спадкового права обумовлювалася співробітництвом спад-
кодавця і спадкоємця. Окрема увага в доповіді була приділена бенефіціарній 
комісії, яка брала участь у спадковому процесі. Особливо цікаво, що всі ви-
сновки доповідач робив на основі аналізу першоджерел. Цікавою в контексті 
перейняття практики імплементації права ЄС до національного правопорядку 
також була доповідь Кароля Закревські з гданського університету. Оскільки 
вступ до ЄС є важливим, але складним процесом, він супроводжується вчи-
ненням ряду правозабезпечувальних заходів, до яких належать: внесення мін 
до Конституції, проведення референдуму. Крім того, зазначив доповідач, під 
час реалізації імплементації права ЄС до національного, слід усвідомлювати 
факт, що з цього часу вводиться засада переваги європейського права над на-
ціональним, а у випадку колізії норм європейського права та Конституції, до 
останньої мають бути внесені відповідні зміни. Достатньо детально розглянуто 
також юридичне значення актів з імплементації європейського права, зокрема 
директив, розпоряджень і рекомендацій і висновків. Як висновок констатовано, 
що право ЄС проникло у регулювання у всіх суспільних відносин держави. Ок-
рім гостей з Польщі, конференцію відвідала Ірина Комоцька з Національного 
центру законодавства і правових досліджень Республіки Білорусь, яка розкри-
ла актуальні питання пенсійного забезпечення громадян України та Республіки 
Білорусь. В своїй доповіді вона відзначила, що останнім часом накреслилась 
тенденція збільшення міжнародної міграції населення, зокрема з України до 
Республіки Білорусь. Пенсійне забезпечення громадян України в Білорусії ре-
гулюється значною кількістю міжнародних договорів та національним законо-
давством Республіки Білорусь, при цьому перші мають вищу юридичну силу 
у випадку виникнення правової колізії. Доповідачка наголосила, що наразі іс-
нують проблеми підтвердження стажу громадян України, які здійснювали тру-
дову діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 
областей. Водночас, для інших громадян України, які опинилися в складній 
життєвій ситуації передбачено ряд пільг та гарантій в соціально-трудовій сфе-
рі, зокрема безоплатність медичного забезпечення, освіти та інші. Окремо було 
вказано на різницю в підрахунку трудового стажу за законодавствами України 
та Республіки Білорусь, згідно з якими для українських громадян передбачені 
пільгові умови підрахунку стажу при визначені права на пенсію та її розміру. 
Підсумувала І. Комоцька свою доповідь вказівкою на доцільність розширення 
взаємодії і співробітництві обох держав у сфері розробки і прийняття двохсто-
ронніх міжнародних угод з питань пенсійного забезпечення їх громадян, побу-
дованого на пропорційному принципі. Висловив свою думку з приводу концеп-
туальних засад правової реформи на прикладі цивільного законодавства також 
гість з Молдови О. Халабуденко. Вказав, що наразі відбувається реформування 
цивільного кодексу Молдови. За основу для його модифікації було взято поло-
ження Німецького, Французького, Італійського, Нідерландського, Румунсько-
го, Аргентинського, Російського цивільних кодексів, а також закону про при-
ватне право Естонії та окремих директив ЄС. До основних новел, які висвітлив 
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доповідач, належать: розкриття понять «добросовісність» та «розумність», 
доповнення базових принципів цивільного права таким як захист особистого 
приватного та сімейного життя, включення до тлумачення збитків біологічної 
шкоди, яка полягає у втраті чи зменшенні здатностей людського тіла, введення 
правила, згідно з яким керівник юридичної особи не несе відповідальності за 
управлінські рішення, якщо тільки він не прийняв їх умисно, знаючи про їх 
шкідливий характер та інші. О. Халабуденко в кінцевому рахунку констатував, 
що над системністю кодексу ще слід попрацювати.   

Спеціальним гостем на конференції був колишній викладач Національно-
го університету «Одеська юридична академія», а наразі суддя господарської 
палати новоствореного Верховного суду Є. Краснов. Він розповів про проце-
дуру відбору до Верховного суду та пов’язані з нею проблеми. Зазначив, що із 
116 суддів 26 взагалі не мають суддівського досвіду. Вказав, що науково-кон-
сультативна рада в поточному режимі не має можливості працювати, адже 
попри низьке фінансування перевантажена роботою. Цікавими була також 
міркування судді про подальші перспективи ефективного функціонування Вер-
ховного суду к касаційної інстанції.

Змогу висловитися з приводу актуальних питань правової реформи в Укра-
їні мали також науковці з різних навчальних та наукових закладів України, 
зокрема Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ-
ського університету права, Інституту законодавства Верховної Ради України, 
Національного університету «Одеська юридична академія», Харківського на-
ціонального педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Львівської філії 
Міжрегіональної Академії управління персоналом, Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого та інших. 

Н. Воротіна відобразила значення децентралізації бюджетної системи для 
проведення правової реформи в Україні. Вказала, що за останні три роки на 
шляху до фінансової децентралізації здійснена значна кількість правових та 
практичних кроків. Одним із найбільших здобутків цього процесу є розши-
рення повноважень органів місцевого самоврядування щодо адміністрування 
та контролю за сплатою місцевих податків і зборів, що передбачає наділення 
місцевих рад правом на встановлення розмірів ставок у широких межах, реалі-
зацію принципу повсюдності щодо бази оподаткування, а також встановлення 
податкових пільг і преференцій. Є. Черняк присвятила свою доповідь інститу-
ту конституційної скарги, яка дає громадянам особисто ініціювати вилучення 
органом конституційної юрисдикції із системи законодавства неконституційні 
приписи, що, на її думку, сприятиме забезпеченню верховенства права і де-
мократії. Аналіз рішень Конституційного суду України дозволив їй зробити 
висновок про два найбільш поширені способи використання вже сформульо-
ваних ним правових позицій – використання існуючої правової позиції для об-
ґрунтування рішення при вирішенні по суті наступної справи або розширення 
змісту правової позиції шляхом розширення сфери її дії на інші відносини. До-
повідач також висловила думку про те, що важливим стимулювальним факто-
ром для органів конституційної юрисдикції можливість відновлення парламен-
том або іншим органом положень, безпідставно визнаних неконституційними. 
А. Чайковська розкрила тему правових механізмів запобігання та вирішення 
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корпоративних конфліктів в контексті  реформування корпоративного законо-
давства. На основі аналізу новел вітчизняного законодавства нею було виділе-
но такі перспективні нововведення: забезпечити учасникам господарського то-
вариства значний простір для врегулювання відносин за допомогою договорів, 
надати право міноритарним акціонерам вимагати від акціонера-власника 95 % 
акцій товариства обов’язково придбавати за справедливою ціною акції, що 
належать таким міноритарним акціонерам і кореспондуюче цьому обов’язку 
право вимагати обов’язкового продажу акцій міноритарних акціонерів, запо-
чаткування механізму рахунку умовного зберігання та інші. А. Гурова вказала 
на відсутність включення до об’єктів оцінки впливу на довкілля космічної ді-
яльності як на прогалину у відповідному законодавстві та накреслила модель 
її усунення. Запропоновано проводити оцінку впливу космічної діяльності на 
навколоземний космічний простір, результати якої повинні відобразитися на 
вдосконаленні ракетобудування в бік його екологізації, а також визначати роз-
мір сплачуваного екологічного податку, який спрямовуватиметься, серед іншо-
го, на очищення навколоземного космічного простору від продуктів космічної 
діяльності.

У цілому в межах конференції розглянуто найрізноманітніші аспекти пра-
вової реформи, а також закладено основу для подальших творчих зустрічей.

З. А. ЗАГИНЕЙ,
доктор юридичних наук,

О. О. КВАША,
доктор юридичних наук,

ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІЛОГ ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ: ОХОРОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

8 грудня 2017 р. Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН Укра-
їни (далі – Інститут) спільно з Національною академією прокуратури України 
(далі – НАПУ) та за підтримки Координатора проектів Організації з безпеки і 
співробітництва в Європі (далі – ОБСЄ) в Україні було проведено міжнародну 
науково-практичну конференцію на тему: «Національна безпека під охороною 
кримінальної юстиції: київський полілог». Робота традиційно проходила у да-
воському форматі. Дискусійними платформами конференції були: «Протидія 
злочинам проти основ національної безпеки як пріоритетний вектор держа-
ної політики України»; «Корупція як загроза національній безпеці України»; 
«Тероризм і кіберзлочинність: цивілізаційні виклики». Науково-практичний 
полілог дозволив учасникам заходу обговорити найбільш важливі дискусійні 
проблеми охорони національної безпеки засобами кримінальної юстиції.

Національними експертами першої дискусійної платформи «Протидія 
злочинам проти основ національної безпеки як пріоритетний вектор держа-
ної політики України» виступили: доктор юридичних наук, професор, академік 
НАПрН України, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології 
та судоустрою Інституту О. М. Костенко, доктор юридичних наук, професор, 
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член-кореспондент НАПрН України, декан юридичного факультету Львівсько-
го державного університету внутрішніх справ В. К. Грищук, доктор юридичних 
наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків Національного університету 
«Одеська юридична академія» В. О. Туляков, начальник відділу прокуратури 
Автономної Республіки Крим (АРК) З. У. Козлиєва, кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри кримінального права №1 Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого О. В. Харитонова.

У своєму виступі О. М. Костенко відзначив, що одним із найважливіших 
завдань Кримінального кодексу України (далі – КК України) є забезпечення 
охорони державного суверенітету засобами кримінальної юстиції з огляду на 
можливі способи злочинних посягань на державний суверенітет. До відповід-
них способів науковець відніс узурпацію державної влади, її ослаблення, а та-
кож зловживання державною владою. Експерт відзначив, що ураження держав-
ної влади кризою, яке призвело до таких подій в Україні, як «Майдан–2014», 
анексія Російською Федерацією АРК, збройний конфлікт на Донбасі, вказує 
на певні недоліки чинної системи кримінально-правової охорони державно-
го суверенітету. О. М. Костенко запропонував такі шляхи вдосконалення цієї 
системи: передбачити кримінальну відповідальність за умисні дії в інтересах 
іншої держави, що шкодять суверенітету України; по-друге, криміналізувати 
захоплення державної влади шляхом підкупу, обману чи зловживання довірою 
виборців; встановити кримінальну відповідальність за незаконне отримання 
повноважень на виконання державних функцій, відмову скласти такі повнова-
ження за наявності підстав для усунення з державної посади. Експерт вважає 
за доцільне передбачити у КК України норми такого змісту: «Не є злочином 
діяння, необхідне і достатнє для протидії зловживанню владою в результаті її 
узурпації». 

В. К. Грищук присвятив свій виступ питанням забезпечення якості кримі-
нально-правового регулювання і охорони національної безпеки, яку пропонує 
розглядати у таких площинах: 1) якість наукового забезпечення законодавчої 
бази; 2) якість законодавчої діяльності Верховної Ради України; 3) якість пра-
возастосовної діяльності. Якість кримінально-правового забезпечення регулю-
вання та охорони національної безпеки залежить від таких факторів соціальної 
дійсності, як політичні, економічні, національні, ідеологічні, зовнішньополі-
тичні. Найважливішою передумовою високої якості кримінально-правового 
регулювання і охорони національної безпеки є належний рівень наукового 
забезпечення розроблення, прийняття та застосування кримінального законо-
давства. В. К. Грищук слушно констатував, що потужна кримінально-правова 
і кримінологічна наука не є повноправним суб’єктом правотворчої діяльності. 
Наукова кримінально-правова та кримінологічна експертиза законопроектів, 
якими вносяться зміни до чинного кримінального законодавства, не прово-
диться. Українська законотворча практика йде переважно шляхом творення 
багатоманітних, нерідко суперечливих, окремих законів, якими вносяться бага-
точисельні зміни до чинного кримінального законодавства. Якість криміналь-
но-правового регулювання і охорони національної безпеки прямо залежить від 
якості законодавчого органу, сприйняття депутатами принципів права. Ситу-
ація ускладняється відсутністю обов’язкової наукової експертизи законопро-
ектів. Все це, на думку експерта, не дозволяє належним чином забезпечити 
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дотримання наукових засад законодавчої техніки, реалізацію в законодавстві 
принципів права. В. К. Грищук нагадав, що в українській доктрині права дав-
но дискутується питання про необхідність розроблення та прийняття такого 
спеціального закону, який би комплексно регулював питання законодавчої ді-
яльності. 

У своєму виступі В. О. Туляков зверув увагу на проблему суперечностей 
кримінально-правової протидії злочинам проти основ національної безпеки. 
Сучасне кримінальне право розглядалося експертом як необхідний інструмент 
забезпечення національної безпеки, який специфічними засобами охорони 
прав людини регулює антисоціальну поведінку суб’єктів кримінально-право-
вих відносин. Вчений звернув увагу, що кримінальне право, як і інші галузі 
публічного права, змушене поступово звільнятися від парадигм, які воно фор-
мувало протягом останніх двох століть. Така потреба обумовлена, на його дум-
ку, необхідністю переходу до ідеології метамодерну. З одного боку, це – перехід 
від позитивізму до констатації природного права як цінності. Основним сенсом 
цієї моделі є визначення прав і свобод людини, безпеки суспільства надсуве-
ренним напрямком забезпечення стабільності вільного руху осіб, капіталів, 
товарів тощо. В. О. Туляков підкреслив, що завдання кримінального права по-
лягає в адекватному визначенні кримінально-правових регуляторів та відпо-
відних державних реакцій на відповідні явища. Експерт звернув увагу на те, 
що центральною у кримінальному праві стає проблема національної безпеки, 
оскільки безпека людини та безпековий фактор громадянського суспільства як 
найвищі цінності не співпадають із спрямованістю норм розділу І Особливої 
частини КК України. Підсумовуючи виступ, експерт наголосив, що подальший 
розвиток системи злочинів проти національної безпеки залежить від послі-
довного розвитку нової доктрини та ідеології, яка ґрунтується на приматі при-
родного права, належній апроксимації норм міжнародних договорів та мовній 
якості чинного закону.

У виступі З. У. Козлиєва висвітлила особливості процесуальної діяльності 
прокуратури АРК після окупації Кримського півострову. Пріоритетами в ді-
яльності прокуратури АРК, зокрема, є збір доказів та розслідування воєнних 
злочинів, порушень норм міжнародного права, розслідування злочинів проти 
основ національної безпеки України, порушень порядку перетинання адміні-
стративного та державного кордонів України. Прокуратура АРК, як підкрес-
лила експерт, реагує на всі факти недотримання прав громадян України окупа-
ційною «владою» в Криму, відповідні відомості вносяться до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань. З. У. Козлиєва підкреслила, що у прокуратурі АРК ви-
роблена власна методика розслідування таких категорій злочинів. Зібрано ба-
гато фактів, які підпадають під статті Римського статуту: громадяни обмежені 
у праві розмовляти рідною мовою, відвідувати школу з цією мовою викладан-
ня тощо. Також прокуратурою АРК здійснюється процесуальне керівництво у 
кримінальних провадженнях щодо порушень права на свободу віросповідання. 
Всі такі факти розслідуються.

О. В. Харитонова наголосила на тому, що проблема національної безпеки 
має розглядатися з урахуванням того, що сучасний міжнародний правопорядок 
заснований на двох фундаментальних принципах: державного суверенітету/
невтручання з одного боку, та принципу гуманності та поваги до людської гід-
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ності, з іншого. Дуальність світового правопорядку знаходить вираз у дискусії 
навколо взаємодії етатизму та прав людини. Така дискусія, на думку експерта, 
може бути вирішена з позиції особи як кінцевого бенефіціара міжнародного 
правопорядку. О. В. Харитонова підкреслила, що Human Rights Culture має ста-
ти магістральним шляхом в практиці взаємодії сектора безпеки з державою. 
Безпековий сектор потребує зв’язку з образом мислення «Human Security». На 
думку науковця, громадський контроль за сектором безпеки є ключовим засо-
бом досягнення цієї мети. При цьому важливим компонентом національних 
безпекових стратегій має стати осмислення та впровадження механізмів, що 
існують на міжнародному рівні. Значущим акцентом таких стратегій є концепт 
«ефективного контролю» в питанні екстериторіальної юрисдикції. О. В. Хари-
тонова підкреслила, що наріжним каменем дискусії з відповідного питання 
є позитивні зобов’язання окупованих держав, з урахуванням «обсягів розум-
ності» та концепції прав людини на тлі територіальних ускладнень.

Друга дискусійна платформа була присвячена проблемі корупції як за-
грозі національній безпеці України. Її модератором виступила З. А. Загиней, 
доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу науково-методичного за-
безпечення прокурорської діяльності у сфері запобігання та протидії корупції 
Науково-дослідного інституту (далі – НДІ) НАПУ. Експертами на цій диску-
сійній платформі виступили: Ю. В. Кулікова, заступник начальника відділу ор-
ганізації діяльності прокурорів у сфері запобігання та протидії корупції Гене-
ральної прокуратури України (далі – ГПУ), О. З. Гладун, кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник, начальник відділу науково-методично-
го забезпечення участі прокурорів у кримінальному провадженні НДІ НАПУ, 
М. О. Грищук, перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури (далі – САП), Ярмиш Н.М., доктор юридичних наук, професор, 
старший викладач відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням 
законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях НАПУ. 

Ю. В. Кулікова висвітлила позитивні аспекти діяльності органів прокурату-
ри у сфері запобігання та протидії корупції. Зокрема, вона навела статистичні 
дані відносно кількості осіб, щодо яких було складено протокол про адміні-
стративне правопорушення, передбачене у ст. 172-6 «Порушення вимог фі-
нансового контролю» Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(далі – КУпАП) та вручення підозр особам за ст. 366-1 «Декларування недо-
стовірної інформації» КК України. Експерт наголосила, що у ГПУ затвердже-
но Антикорупційну програму на 2017 р., яка визнана однією з найкращих в 
Україні. Вона відзначила, що Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяль-
ності органів прокуратури напрацьований позитивний досвід виявлення та 
ідентифікації цих корупційних ризиків, а ГПУ вживаються необхідні заходи 
щодо їх мінімізації. Позитивним аспектом діяльності ГПУ у сфері запобігання 
та протидії корупції, як підкреслила експерт, є організація реалізації проекту 
«Запобігання та протидія корупції шляхом об’єднання зусиль органів прокура-
тури та громадськості». В рамках згаданого проекту налагоджено співпрацю з 
79 громадськими організаціями, які об’єднались у Всеукраїнський рух проти 
політичної корупції «Під контролем». Завдяки такій діяльності вдалось досяг-
нути численних результатів у боротьбі з корупцією. Ю. В. Кулікова звернулася 
до науковців з пропозицією зосередити свою наукову діяльність на висвітленні 
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у наукових публікаціях загальних та окремих питань запобігання та протидії 
корупції.

У своєму виступі О. З. Гладун звернув увагу на проблемі застосування 
ст. 366-1 «Декларування недостовірної інформації» КК України. Зокрема, екс-
перт звернув увагу на неефективності механізму контролю і перевірки своєчас-
ності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування. Це призводить до того, що з моменту набрання 
чинності ст. 366-1 КК України й до цього часу жодної особи не було засудже-
но за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, передбаченої 
Законом України «Про запобігання корупції», або за умисне неподання зазна-
ченої декларації. О. З. Гладун висвітлив проблемні аспекти кваліфікацій дій 
особи за ст. 366-1 КК України, розмежування відповідного складу злочину з 
адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, передбаченим 
у ч. 1 ст. 172-6 «Порушення вимог фінансового контролю» КУпАП. Експерт 
запропонував передбачити на законодавчому рівні чіткі ознаки, які дозволяють 
відмежувати умисне неподання суб’єктом декларування електронної деклара-
ції як діяння, передбаченого у ст. 366-1 КК України та несвоєчасне подання 
без поважних причин цієї декларації як діяння, передбаченого у ч. 1 ст. 172-6 
КУпАП. З цією метою на законодавчому рівні доцільно уповноважити Націо-
нальне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) звертатися до 
органів досудового розслідування з повідомленням про неподання суб’єктом 
декларування відповідної декларації на наступний день після того, як сплив 
десятиденний строк, що був наданий такому суб’єкту для її подання. Крім 
того, після закінчення зазначеного строку відповідний суб’єкт декларування 
має бути позбавлений технічної можливості подати декларацію через веб-сайт 
НАЗК.

М. О. Грищук у виступі зупинився на проблемі діяльності САП. Він від-
значив, що незважаючи на належні законодавчі механізми діяльності Націо-
нального антикорупційного бюро України та САП, все ж ефективність кри-
мінально-правового реагування держави на вчинення корупційних злочинів 
високопосадовцями є вкрай низькою. Це пов’язано, на думку експерта з тим, 
що в Україні досі не створено Антикорупційний суд. М. О. Грищук наголосив, 
що саме такі інституційні зміни є важливими та вкрай необхідними для Укра-
їни.

У виступі Н. М. Ярмиш зупинилася на якості кримінального законодавства 
України в частині встановлення відповідальності за злочини проти службової 
діяльності та професійної діяльності у сфері надання публічних послуг. Екс-
перт зосередила увагу на змістовних, технічних та граматичних помилках, які 
мають місце у диспозиціях статей та у примітках статей розділу XVII Осо-
бливої частини КК України. Зокрема, науковець відзначила, що законодавець, 
вносячи зміни у КК України, робить це вкрай непрофесійно, не маючи для 
цього необхідних, іноді навіть елементарних, знань. Адже будь-яке втручання 
у законодавчу матерію має бути гранично продуманим, враховувати систем-
ність цього Кодексу, взаємопов’язаність його Загальної та Особливої частин, 
узгодженість санкцій, єдність термінології тощо. Н. М. Ярмиш відзначила, що, 
наприклад, з моменту набрання чинності Законом України «Про запобігання 
корупції» втрачена можливість притягувати осіб до кримінальної відповідаль-
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ності ст. 369-2 «Зловживання впливом» КК України, оскільки її примітка від-
силає до нечинного Закону України «Про засади протидії та запобігання коруп-
ції». Ознака «прохання неправомірної вигоди» через неуважність законодавця 
потрапила у ті частини статей 368-3 та 368-4 КК України, що призначені для 
«хабародавця» а не «хабароодержувача». Перелік корупційних злочинів (при-
мітка ст. 45 КК України) містить вказівки на злочини, які не можуть бути ко-
рупційними за визначенням і, навпаки, – не вказує на однозначно корупційні 
злочини (наприклад, ст. 369-3 КК України «Протиправний вплив на результати 
офіційних спортивних змагань»). 

З. А. Загиней, підводячи підсумки другої панельної дискусії, відзначила, 
що проблема запобігання та протидії корупції є вкрай важливою та водночас 
складною, що обумовлено, зокрема, невизначеністю окремих понять, що вжи-
ваються в антикорупційному законодавстві України, неврегульованістю окре-
мих питань у Законі України «Про запобігання корупції», прийняттям НАЗК 
тих нормативних актів, роз’яснень, які не узгоджуються з вказаним вище за-
коном, що ставить під сумнів правильність кваліфікації окремих корупційних 
злочинів та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Науковець звернула увагу 
на те, що у вищих навчальних закладах доцільно впроваджувати у навчальний 
процес спеціальні дисципліни, які стосуються запобігання та протидії корупції.

Третя дискусійна платформа на тему: «Тероризм і кіберзлочинність: ци-
вілізаційні виклики» відбулася за участі модератора В. О. Гацелюка, кандида-
та юридичних наук, старшого наукового співробітника відділу проблем кри-
мінального права, кримінології та судоустрою Інституту, а також експертів: 
Б. Д. Леонова, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника, 
провідного наукового співробітника Міжвідомчого науково-дослідного центру 
з проблем боротьби з організованою злочинністю при Ради національної безпе-
ки і оборони України (далі – РНБО), Н. А. Савінової, доктора юридичних наук, 
декана факультету морського права та менеджменту Національного універси-
тету «Одеська морська академія», В. Н. Кубальського, кандидата юридичних 
наук, доцента, наукового співробітника відділу проблем кримінального права, 
кримінології та судоустрою Інституту та Д. О. Кобзіна, директора Харківського 
інституту соціальних досліджень.

Б. Д. Леонов присвятив свій виступ перспективам реалізації досвіду Євро-
пейського Союзу (далі – ЄС) у протидії тероризму в Україні. Політика більшо-
сті країн ЄС виходить із необхідності створення комплексної системи протидії 
тероризму з боку світової спільноти, що включає: удосконалення норматив-
но-правової бази з питань боротьби з тероризмом; посилення взаємодії пра-
воохоронних органів, надання допомоги та сприяння в боротьбі з тероризмом; 
налагодження співпраці оперативних та розвідувальних органів; максималь-
ний тиск на країни, які підтримують тероризм, використовуючи комплексні 
засоби протидії, в тому числі й військові; відмова в задоволенні вимог терорис-
тів; активізація діяльності силових структур та інші антитерористичні заходи. 
На думку експерта, сучасна міжнародна політика боротьби з тероризмом характери-
зується прийняттям актів, які враховують необхідність криміналізації всіх суспільно 
небезпечних проявів терористичної діяльності. Науковець відзначив, що на підставі 
аналізу законодавчих ініціатив і практичних заходів ЄС у контексті імплемен-
тації кращих світових практик доцільно: створити повноцінний міжвідомчий 
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інформаційний банк даних про злочини, раніше вчинені терористичними гру-
пами та організаціями, а також їх учасників, із збереженням дактилоскопічної 
інформації про терористів, що забезпечить можливість отримання в установле-
ному порядку та використання для цілей кримінального переслідування і запо-
бігання тероризму інформації усіх правоохоронних органів; створення центру 
боротьби з тероризмом та радикалізацією в мережі Інтернет; встановлення на 
вулицях (у місцях масового скупчення людей) бетонних блоків, пам’ятників, а 
також висадку зелених насаджень (дерев) для зупинення руху небезпечних ав-
томобілів. На думку Б. Д. Леонова, доцільно криміналізувати у розділі Х Осо-
бливої частини КК України проходження навчання тероризму, виїзд за кордон 
з терористичною метою, фінансування виїзду за кордон з метою здійснення 
терористичної діяльності, організацію чи сприяння іншим способом виїзду за 
кордон з вказаною вище метою.

Н. А. Савінова виклала учасникам конференція свій погляд на деконструк-
цію кримінально-правової комунікації як кроку до безпеки людини нової доби. 
Експерт відзначила, що така комунікація, метою якої є досягнення взаємодії 
заради забезпечення безпеки в суспільстві, останнім часом, перетворюється на 
зброю держави проти людини, що викликає зневіру населення у криміналь-
но-правове регулювання. Причинами цього також є маніпулювання законотвор-
чістю щодо криміналізації, вибірковість застосування положень кримінального 
права, неадекватність міри кримінальної відповідальності. Н. А. Савінова під-
креслила, що у разі несприйнятного суспільною думкою впливу кримінального 
права у свідомості людини формується уява про типовий неналежний вплив 
кримінального права як у цілому, так і в конкретних випадках. Такі конкретні 
приклади певною мірою перетворюються на колективні уявлення та форму-
ють спільні емоції. Експерт вважає, що психологічною причиною відповідних 
перетворень у суспільстві є система наративів кожної людини, яку вивчає пси-
хологічна наука. Як відзначила Н. А. Савінова, на сьогодні доцільно шукати 
альтернативні заходи, прийнятні для суспільства, спрямовані на реконструк-
цію кримінального права. Відповідні механізми пропонує, зокрема, теорія со-
ціального натуралізму в кримінальному праві через повернення до основних 
природних цінностей, які й відображаються у рішеннях Європейського Суду 
з прав людини.

В. Н. Кубальський висвітлив проблеми співвідношення терористичних 
злочинів та злочинів проти державного суверенітету. Експерт відзначив, що в 
Україні органами державної влади найвищого рівня ухвалена ціла низка доку-
ментів, а судами – вироків, згідно з якими «ДНР» та «ЛНР» визнані терорис-
тичними організаціями. Численними вироками судів в Україні встановлено, що 
у березні–квітні 2014 р. на території Донецької та Луганської областей ство-
рено стійкі ієрархічні об’єднання терористичні організації – «ДНР» і «ЛНР», 
учасники якої в Україні вчиняють передусім терористичні акти. Основною 
метою діяльності вказаних терористичних організацій є насильницька зміна 
та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а 
також зміна меж території і державного кордону України у спосіб, що супе-
речить порядку, встановленому Конституцією України. Отже, діяльність цих 
організацій спрямована насамперед проти державного суверенітету України. 
Науковець підкреслив, що як терористичні злочини, так і злочини проти дер-
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жавного суверенітету характеризуються переважно політичним контекстом. 
При цьому, на думку науковця, злочини проти державного суверенітету спря-
мовані на підрив чи ослаблення державного суверенітету у всіх його формах та 
проявах. Зазначені злочини можуть охоплювати терористичні посягання у разі, 
коли вчинення останніх виступає способом підриву чи ослаблення державного 
суверенітету. 

На завершення третьої панельної дискусії з презентацію проведеного со-
ціологічного дослідження на тему: «Безпека громад Донецької та Луганської 
областей: результати соціологічного моніторингу» виступив Д. О. Кобзін. Він 
вказав на такі загальні висновки дослідження: 1) загалом жителі регіону поча-
ли почуватися безпечніше, що частково пов’язано зі зміною загроз у регіоні, 
зменшенням інтенсивності бойових дій, їх переходом до відбудови; 2) змен-
шення злочинності, спрямованої проти особи та майна; 3) зростання занепо-
коєності населення Донецької та Луганської областей стати жертвою злочин-
ності; 4) більша доступність зброї у регіоні порівняно з 2016 р.; 5) найбільш 
важливими проблемами, які турбують мешканців регіону, є ті, що пов’язані 
зі стабільністю та можливістю вирішувати повсякденні проблеми; 6) повільне 
зростання активності жителів регіонів щодо підтримання безпеки в їхніх насе-
лених пунктах. 

У конференції також взяли участь представники державних органів, на-
вчальних закладів, наукових установ, громадських організацій. Зокрема, ГПУ, 
Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, 
РНБО, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримі-
нальних справ, Верховного суду України, Національного юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого, Національного університету «Києво-Моги-
лянська академія», Львівського національного університету ім. Івана Франка, 
Львівського державного університету внутрішніх справ, Національного уні-
верситету «Одеська юридична академія», Національної академії внутрішніх 
справ, Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 
Національного університету біоресурсів і природокористування. 

У процесі дискусії учасники проаналізували сучасний стан і проблеми 
діяльності кримінальної юстиції у сфері забезпечення національної безпеки 
України і сформулювали конкретні пропозиції щодо вдосконалення національ-
ного законодавства у цій сфері, у тому числі − антикорупційного. 

О. О. МЕРЕЖКО,
доктор юридичних наук, професор

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СУЧАСНИЙ СТАН  
ТОРГОВОГО ПРАВА НІМЕЧЧИНИ*

У 2017 р. вийшла друком монографія наукової співробітниці Інституту дер-
жави і права ім. В. М. Корецького НАН України, кандидата юридичних наук 

*Рецензія на працю: Проценко І. М. Торгове право Німеччини: історія становлення та 
сучасний стан: монографія / за наук. ред. В. Н. Денисова. Одеса: Фенікс, 2017. 280 с.
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І. М. Проценко. Ця робота є результатом багатолітньої праці авторки, в якій 
вона змогла повною мірою втілити свій задум – розкрити в багатоаспектному 
плані сутність торгового права Німеччини.

Причини обрання торгового права Німеччини як предмета дослідження є 
зрозумілими всім, хто цікавиться цією галуззю права та приватним правом за-
рубіжних країн загалом. Адже Німеччина є класичним представником дуаліс-
тичної системи приватного права, однак її торгове право на відміну, скажімо, 
від французького має одну особливість – воно будується на основі суб’єктив-
ного критерію. Незважаючи на те, що приватне право Німеччини знає поняття 
«підприємець» (й це показано в монографії І. М. Проценко), у сфері її торго-
вого права збережено середньовічну традицію виділяти комерсанта як основ-
ного суб’єкта й регулювати його правовий статус та діяльність нормами цієї 
галузі права. У зв’язку з цим авторка приділила увагу розкриттю змісту тих 
критичних зауважень, що висловлюються сучасними німецькими науковцями 
стосовно поняття «комерсант» як центральної фігури торгового права ФРН, й 
це є одним із найцінніших аспектів даної праці. 

Також значний інтерес становить розкрита в роботі І. М. Проценко пози-
ція ряду німецьких науковців щодо реформи торгового права, зокрема, шляхом 
перетворення його з права комерсантів на право підприємств. У зв’язку з цим 
І. М. Проценко приділяє увагу розкриттю ще одного важливого для України 
питання – співвідношення торгового права з господарським правом. Провівши 
дослідження вчена доволі обґрунтовано довела, що торгове право, побудоване 
за німецькою моделлю, не є галуззю права, яку б можна було ототожнити з 
господарським правом, а тому українським фахівцям варто бути обережними, 
намагаючись обґрунтовувати свої позиції щодо структури та змісту господар-
ського права України прикладами із торгового права ФРН. 

Головною позитивною ознакою монографії І. М. Проценко є те, що авторка 
досліджує не тільки зміст та структуру сучасного торгового права Німеччини. 
Вона цілком виправдано приділила значну увагу історичним умовам станов-
лення та розвитку як самої галузі, так і торгівлі. Вона показала, як зміни того 
чи іншого періоду вплинули на зміну торгового права: формування централізо-
ваних держав і запровадження в них меркантилізму призвели до націоналіза-
ції торгового права, Велика французька революція вплинула на лібералізацію 
торгової професії і т. ін. Отже, використання такого підходу дало можливість 
знайти відповіді на багато питань, пов’язаних зі змістом і структурою сучасно-
го торгового права ФРН.

Загалом можна підсумувати, що І. М. Проценко розкрила ряд аспектів, ці-
кавих не тільки фахівцям у сфері приватного права, а й у сфері історії права 
і навіть міжнародного права. Наприклад, для істориків права становлять зна-
чний інтерес висвітлені авторкою ознаки jus mercatorum як попередника сучас-
ного торгового права й зроблені нею цікаві висновки щодо тих засад, на яких 
будувалися відносини між купцями у відповідний історичний період: рівність 
учасників торгового обігу (в монографії справедливо вказано на те, що вона 
не була всеохопною і діяла в обмеженому вигляді), свобода підприємництва 
(також поширювалася не на всіх), довіра між партнерами, безпека торгового 
обігу, усунення зайвого формалізму, можливість швидкого розв’язання спорів 
у спеціальних судах. 
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Проведене І. М. Проценко дослідження правових засад і наслідків функціо-

нування Німецького митного союзу, безумовно, будуть цікавими для фахівців у 
сфері міжнародного економічного права. Тож можна підсумувати, що моногра-
фія І. М. Проценко спрямована на широке коло фахівців з різних сфер юридич-
них знань і водночас побажати авторці подальших плідних наукових звершень.

Є. О. ХАРИТОНОВ, 
доктор юридичних наук

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК 
ПРАВОТВОРЧОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА»*

Монографічна робота є комплексним науково-теоретичним дослідженням, 
у межах якого були розглянуті проблеми та сучасні концепції правотворення, 
формування і розвиток сучасної правотворчості, теоретико-методологічні заса-
ди оптимізації законотворчості. Аналізуючи монографічне дослідження треба 
відмітити його структуру, яка має логічний та послідовний характер.

Методологічна база дослідження включає низку визнаних методів науко-
вого пізнання. Повно і аргументовано викладена наукова новизна результатів, 
що одержані автором. Розкривається широкий спектр проблем, які безпосе-
редньо відносяться  до теми монографічного дослідження та підтверджують 
її теоретико-правовий та філософсько-методологічний аналіз. У монографії 
аналізуються проблеми обґрунтування сучасного законодавства. Проведення 
дослідження, як випливає з представленої монографії, здійснено на сучасній 
методологічній основі, достатній теоретичній базі знань загальної теорій дер-
жави і права, філософії права та на основі ґрунтовного аналізу теоретико-при-
кладних проблем, у ході вирішення яких забезпечується стабільність законо-
давства, підвищується його соціальна ефективність.

Важливо підкреслити, що дослідження проблем сучасної правотворчості, 
її особливостей, тенденцій розвитку під кутом зору демократичної трансфор-
мації українського суспільства належить до фундаментальних проблем вітчиз-
няної правової науки. У монографії досліджується сучасна правотворчість, її 
особливості формування і розвитку в умовах трансформації соціуму. Предме-
том наукового аналізу колективу авторів є визначення правотворчості, її осо-
бливостей, розвитку і оптимізації в сучасних умовах.

Обґрунтована необхідність нової парадигми розвитку права, доведено, що 
сьогодні теорія і філософія права потребують дослідницького методологічно-
го антропоцентризму. Залежно від праворозуміння складається і існує правова 
реальність. Визначено, що в правотворчості беруть участь не тільки знання і 
мислення, але й уява і воля, почуття і вся людська душа. Наголошено, що піз-
навальні тенденції сучасної правотворчості можуть реалізуватись виключно в 
системному зв’язку.

* Формування і розвиток правотворчості в умовах трансформації суспільства: 
монографія / за ред. д.філос.н., к.ю.н., проф. Плавича В. П. Одеса: Фенікс, 2018. 348 с.
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Авторами порушено низку цікавих проблем, складних як для теоретичного 
осмислення, так и для практики, запропоновано власні шляхи їх вирішення, 
сформульовано пропозиції, які визначаються науковою новизною.

Зокрема, в монографії ґрунтовно відображено процес вироблення опти-
мальних моделей правотворчості, трансформація методології сучасної юри-
спруденції та вироблення вітчизняної правової доктрини. Розглядаються 
проблеми використання міжнародного права у внутрішньому правопорядку 
України. Усі матеріали монографії підкоряються єдиній логіці дослідження, 
аргументовані та доведені.

Структура праці чітко теоретично й методологічно виправдана. Автором 
розкрита методологія герменевтичного аналізу правових текстів. Обґрунтова-
на можливість створення експертних систем, здатних прораховувати можливі 
траєкторії руху діючого суб’єкта від тієї чи іншої цілі у заданому нормативно-
му просторі.

Для сучасної України це актуальна проблема, оскільки вона безпосередньо 
стосується правової реформи, без якої навряд чи можлива побудова демокра-
тичної, соціальної, правової держави, подолання кризових ситуацій в суспіль-
стві. Переконливо обґрунтовано наукове і практичне значення роботи. Немає 
сумнівів і у тому, що теоретичні узагальнення та практичні рекомендації, пред-
ставлені автором, можуть послугувати для подальшого дослідження інших ас-
пектів виокремленої проблеми. 

С. В. РУДНИЦЬКИЙ,
доктор політичних наук

МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ І ЄВРАЗІЄЮ

23–24 листопада 2017 р. у місті Кракові (Польща) Польська академія наук і 
мистецтв, Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти у Кракові, 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та МГО «Польське 
наукове товариство у Житомирі» спільно провели міжнародну наукову конфе-
ренцію під назвою «Між Європейським Союзом і Євразією. Пострадянський 
простір: шанси і загрози».

Під час відкриття конференції виступили: доктор габілітований, професор, 
керівник Центральноєвропейської комісії Польської академії наук і мистецтв 
Ірена Ставови-Кавка; доктор габілітований, професор, декан факультету полі-
тології Педагогічного університету ім. Комісії національної освіти у Кракові 
Анджей Козера; доктор політичних наук, професор, провідний науковий спів-
робітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Володи-
мир Горбатенко; доктор політичних наук, доцент, голова Польського наукового 
товариства у Житомирі Сергій Рудницький. У привітаннях ініціатори від укра-
їнської сторони подякували головному організатору – Польській академії наук і 
мистецтв, особливо пані Ірені Ставови-Кавці, яка упродовж кількох місяців ра-
зом зі своїми помічниками забезпечувала процес підготовки конференції. Док-
тор політичних наук, доцент Сергій Рудницький презентував сьомий випуск 



РОЗДІЛ 11 • Наукове життя  557
щорічного журналу з політичних наук «Studia Politologica Ucraino-Polona», а 
також збірник наукових праць, приурочений до ювілею доктора політичних 
наук, професора В. П. Горбатенка – «Політологічні та правничі студії суспіль-
но-політичних процесів ХХ – початку ХХІ ст.».

Засідання відбувалися у конференц-залі Польської академії наук і мис-
тецтв і тривали два дні. Українські учасники, які представляли наукові осе-
редки з різних міст, презентували змістовні й актуальні доповіді. Зокрема, 
доктор політичних наук, професор Володимир Горбатенко (Інститут держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України, м. Київ) зосередив увагу нау-
ковців на джерелах і методології сучасних досліджень польсько-українських 
відносин; доктор політичних наук, професор Борис Дем’яненко (ДВНЗ «Пе-
реяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький) проаналізував «путінізм» як полі-
тичний феномен і непривабливу російську дійсність; доктор політичних наук, 
професор Анатолій Романюк (Львівський національний університет імені 
Івана Франка, м. Львів) розглянув стан внутрішньої партійної демократії як 
чинник модернізації українського суспільства; доктор політичних наук, про-
фесор Галина Зеленько (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 
імені І. Ф. Кураса НАН України, м. Київ) висвітлила міжнародний контекст 
демократизації в пост комуністичних державах на прикладі Польщі й України; 
доктор політичних наук, професор Олена Новакова (Національний педагогіч-
ний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) звернула увагу на зовнішні 
і внутрішні дилеми сучасної української державності; доктор політичних наук, 
доцент Сергій Рудницький (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка, м. Житомир) проаналізував український політичний дискурс у форму-
ванні польсько-українських відносин після 1989 р.; кандидат політичних наук 
Оксана Кукуруз (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН Украї-
ни, м. Київ) акцентувала увагу на інформаційній політиці Росії і Польщі щодо 
України.

Польську сторону представляли науковці й викладачі з Польської академії 
наук і мистецтв (м. Краків), Педагогічного університету ім. Комісії національ-
ної освіти у Кракові, Ягеллонського університету (м. Краків), Академії ім. Яна 
Длугоша в Ченстохові, Університету Миколая Коперника в Торуні, Польської 
академії наук (м. Варшава), Краківської академії ім. Анджея Фрича Моджев-
ського, Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, Вищої школи еко-
номіки, права та медичних наук у Кельцах, Вищої школи готельного бізнесу та 
громадського харчування в Познані, Папського університету Іоанна Павла ІІ у 
Кракові, Сілезького університету в Катовіцах. Доповіді польських учасників 
стосувалися актуальних наукових проблем із багатьох сфер, зокрема: розвит-
ку громадянського суспільства в Росії після 1991 р., можливості революції в 
Росії, російської євразійської концепції, форм і методів діяльності сучасних 
російських спецслужб, пострадянського простору в політиці безпеки Німеч-
чини, позиції Німеччини щодо проблем співпраці з Росією, пострадянського 
простору в політиці Європейського Союзу і НАТО, ідеї євразійської системи 
повітряно-космічної оборони, відносин Москви і Мінська у сфері енергетич-
ного сектору, релігійного виміру інтеграції України з Європейським Союзом, 



558 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 29

економіки України після революції на Майдані, сучасної історичної політики 
України та її впливу на майбутнє польсько-українських відносин.

Жваві дискусії розгорнулися навколо питань історичної політики, історич-
ної пам’яті України і Польщі, медійного простору України, інформаційної по-
літики Польщі та Росії. Учасники конференції намагалися дати відповіді на 
актуальні для нашого сьогодення питання, такі як: відповідність медійного 
дискурсу реальному стану двосторонніх відносин України і Польщі; вплив 
російської пропаганди на формування іміджу України і Польщі; героїзація на 
рівні офіційної української влади Української Повстанської Армії, націоналіс-
тичних угруповань та їх представників.

Високий рівень конференції одностайно визнали як українські, так і поль-
ські учасники. Конрад Свідер з Інституту політичних досліджень Польської 
академії наук у Варшаві відзначив глибокий зміст доповідей учасників конфе-
ренції, активність під час обговорення дискусійних питань, а також забезпечен-
ня синхронним перекладом, що дало змогу подолати мовний бар’єр у процесі 
спілкування.

Після завершення конференції відбулося засідання редакційної колегії що-
річного журналу з політичних наук «Studia Politologica Ucraino-Polona». На за-
сіданні було підбито підсумки роботи редакції у 2017 р. й обговорено питання 
підготовки і розвитку видання у 2018 р.

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ, ПРОВЕДЕНОГО  
ВІДДІЛОМ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ  
ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ

27 жовтня 2017 р. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України відбувся круглий стіл: «Розвиток адміністративного законодавства в 
умовах реформаційних процесів в Україні», організований відділом проблем 
державного управління та адміністративного права. У роботі круглого сто-
лу взяли участь співробітники Інституту, представники навчальних закладів 
юридичного та державно-управлінського профілю різних міст України, юрис-
ти-практики. Робота круглого столу відбувалася за такими напрямами: 1) стан 
українського адміністративного законодавства та перспективи його розвитку; 
2) законодавче забезпечення інститутів адміністративного права: організація та 
діяльність органів виконавчої влади, державна служба, адміністративні проце-
дури, адміністративні послуги, адміністративна відповідальність.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся директор Інсти-
туту держави і права ім. В. М. Корецького, академік НАН України Ю. С. Шем-
шученко.

Він відзначив значну роль відділу проблем державного управління та ад-
міністративного права в розвитку наукового забезпечення державно-управлін-
ських процесів в Україні, а також спинився на деяких вагомих аспектах ста-
ну адміністративного законодавства України, наголосивши, що воно вимагає 
системних змін на основі Конституції. Розвиток адміністративного права знач-
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ною мірою пов’язаний з удосконаленням Конституції. Основний Закон не мож-
на змінювати точково. А починати варто саме з удосконалення конституційного 
регулювання державної влади.

Адміністративне законодавство, враховуючи європейський досвід, має роз-
робляти Кабінет Міністрів України. На жаль, Уряд поки що не став тим ос-
новним суб’єктом, що готує проекти законів. Крім цього, проблемою є і слабка 
зацікавленість держави в проведенні наукових експертиз законодавчих актів, а 
отже, в їх якості.

Розпочинаючи обговорення питань першого напряму роботи круглого сто-
лу, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного пра-
ва Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юри-
дичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України О. Ф. Андрійко 
наголосила на важливості розвитку адміністративного законодавства в умовах 
зміни державної політики в усіх сферах розвитку нашого суспільства і держа-
ви. За час проголошення незалежності ми стали учасниками тих стрімких змін, 
що відбулися і відбуваються в нашому суспільстві. Нові виклики, що постають 
перед державою, вимагають і нових підходів до формування адміністративного 
законодавства та його ролі у регулюванні відносин, що виникають. Сьогодні 
нормативно-правові акти, що були розроблені наприкінці ХХ століття, потре-
бують детального переосмислення перед викликами ХХІ століття, як і в цілому 
концептуальні засади та зміст адміністративно-правового регулювання, а отже, 
і законодавчого забезпечення розвитку адміністративно-правових відносин.

Обговорення питань розвитку адміністративного законодавства є лише пер-
шими кроками на шляху теоретичного переосмислення та практичного втілен-
ня його реформування та становлення в напрямі побудови демократичної та 
вільної держави. Можливо, таке спілкування сприятиме і налагодженню співп-
раці законодавців з науковцями, оскільки ми єдині в досягненні мети – побудо-
ви демократичної, правової держави.

У своєму виступі заступник директора Інституту, член-кореспондент НА-
ПрН України В. П. Нагребельний акцентував увагу на необхідності оновлення 
концептуальних підходів до українського адміністративного законодавства як 
важливої умови реформаційних процесів. Сучасний стан вітчизняного адмі-
ністративного законодавства, зазначив він, недостатньо відповідає потребам 
динамічного соціально-економічного і державно-правового розвитку країни, а 
тому потребує власного реформування, яке неможливе без уточнення концеп-
туальних засад. Передусім важливо адаптувати до сучасних умов окремі тради-
ційні теоретичні конструкції адміністративно-правового регулювання. Вихідне 
значення для цього має аксіологічний (ціннісний) аспект адміністративного 
права як класичного зразка фундаментальної (профілюючої) галузі публічного 
права, чітке визначення предмета і методу адміністративного права з урахуван-
ням конвергенції усіх складових елементів правової системи України, а також 
надбань європейського правового простору.

І. П. Голосніченко, доктор юридичних наук, професор зосередив увагу на 
важливості розмежування термінів «державне управління» та «адмініструван-
ня». На його думку, адміністрування потрібно визначати, відштовхуючись від 
змісту діяльності, а не суб’єкта, який його здійснює. Крім цього, він звернув 
увагу, що потрібен єдиний центр управління, а не парламентсько-президент-
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ська чи президентсько-парламентська форма правління. У питанні організації 
та діяльності органів виконавчої влади він звернув увагу на необхідність чіт-
кого визначення завдань, які виконує міністерство, адже саме цим завданням 
мають відповідати функції міністерства.

Жваве обговорення серед учасників Круглого столу отримали проблемні 
питання законодавчого забезпечення організації та діяльності органів виконав-
чої влади, державної служби та адміністративних послуг.

В. А. Дерець, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України у своєму виступі зазна-
чила, що одним із завдань реформи державного управління є «створення» мі-
ністерств, що повністю реалізовуватимуть своє призначення, займуть дійсно 
провідне місце в системі центральних органів виконавчої влади. Тому черговий 
етап реформи державного управління передбачає подальшу зміну філософії їх 
діяльності та організаційної структури, а також залучення на державну службу 
нової генерації управлінців, здатних забезпечити нову якість діяльності мініс-
терств. Зміни в організації та діяльності міністерств стануть поштовхом для 
оптимізації діяльності всієї системи органів виконавчої влади. На сьогодні важ-
ливим є внесення змін до Законів України «Про Кабінет Міністрів України», 
«Про центральні органи виконавчої влади», розробка підзаконної нормативної 
бази діяльності структурних підрозділів міністерств, посадових інструкцій.

І. Б. Коліушко, голова Правління Центру політико-правових реформ, спи-
нився, зокрема, на питаннях необхідності зміни організаційної структури мі-
ністерств, повноважень міністра щодо координації діяльності центральних ор-
ганів виконавчої влади, співвідношенні контролю та інспекційної діяльності, 
важливості внесення змін до Законів України «Про Кабінет Міністрів Украї-
ни», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про державну службу».

Р. А. Усенко, кандидат юридичних наук, радник міністра юстиції України, 
підтримав ідею створення директоратів у міністерствах, наголосив на важли-
вості зв’язку науки і практики, а також взаємодії реформаторських кадрів мі-
ністерств і практичних працівників.

В обговоренні проблематики організації та діяльності органів виконавчої 
влади взяли участь доктор юридичних наук Ж. В. Завальна, доктор юридичних 
наук М. В. Старинський, доктор юридичних наук Н. І. Кудерська, доктор юри-
дичних наук С. В. Пєтков, кандидат юридичних наук Л. Є. Кисіль, кандидат 
юридичних наук Т. В. Корнєва, кандидат юридичних наук В. Л. Наумов, кан-
дидат юридичних наук М. В. Плотнікова, кандидат юридичних наук О. Л. Бо-
гініч, аспірант А. А. Грінь, аспірант Є. О. Романенко та ін.

Обговорення адміністративного забезпечення інституту державної служби 
розпочав В. П. Тимощук, кандидат юридичних наук, старший науковий спів-
робітник відділу проблем державного управління та адміністративного права 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, який у своє-
му виступі наголосив на позитивних аспектах прийняття та застосування на 
практиці Закону України «Про державну службу». Він також звернув увагу на 
ряд колізій у правовому регулюванні інституту державної служби (наприклад, 
із Законом України «Про Національну поліцію») та спинився, зокрема, на пи-
таннях необхідності зміни процедури відбору представників громадськості до 
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складу конкурсної комісії, розв’язання проблеми участі державних службовців 
у виборчому процесі, недосконалості дисциплінарної процедури, важливості 
наукових досліджень такої категорії, як «комплексний» суб’єкт призначення.

О. А. Банчук, кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу 
проблем державного управління та адміністративного права Інституту держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України відзначив, що наразі низка орга-
нів виконавчої влади виведені (чи намагаються вийти) з-під дії Закону України 
«Про державну службу», що категорично негативно оцінюється як науковця-
ми, так і практиками. Тому подальша робота по приведенню законодавства про 
державну службу у відповідність до вимог сьогодення має враховувати пози-
тиви і ризики часу.

Н. О. Армаш, доктор юридичних наук, професор кафедри господарського, 
повітряного та космічного права Навчально-наукового Юридичного інститу-
ту Національної авіаційного університету, доцент запропонувала розпочинати 
процес реформування адміністративного законодавства з підготовки певних 
основ законодавства про публічну службу, а далі – розробити правове регулю-
вання видів державної служби. Але загальні засади для всіх видів публічної 
служби повинні бути обов’язково.

В. І. Мельниченко, кандидат історичних наук, доцент кафедри державоз-
навства і права Національної академії державного управління при Президен-
тові України вказав на необхідність вдосконалення кваліфікаційних вимог до 
державних службовців, перегляду віднесення окремих посад до категорії «А», 
спинився на питаннях складу та громадських засад діяльності Комісії з питань 
вищого корпусу державної служби, позитивно оцінив відкритість і публічність 
її роботи.

Н. В. Воротіна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробіт-
ник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інсти-
туту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, приділила увагу про-
блемним питанням здійснення контролю з боку громадянського суспільства за 
діяльністю органів публічної адміністрації в умовах децентралізації бюджетної 
системи України. Зокрема, були висвітлені новітні тенденції правового регулю-
вання цих питань в Україні та зосереджена увага на досягненнях позитивних 
результатів у цій сфері протягом останніх трьох років.

Також в обговоренні законодавчого забезпечення інституту державної служ-
би взяли участь доктор юридичних наук Ж. В. Завальна, кандидат юридичних 
наук М. В. Кунцевич, кандидат юридичних наук Н. Г. Плахотнюк, кандидат 
юридичних наук Л. М. Дорофєєва, аспіранти Т. І. Демченко, М. І. Поворознюк.

Щодо законодавчого забезпечення інститутів адміністративних послуг та 
адміністративної процедури, то В. П. Тимощук наголосив, що інститут адмі-
ністративних послуг – це суттєве досягнення держави. Поряд з цим має місце 
і ряд проблем, що потребують розв’язання (наприклад, проблема відсутності 
критеріїв платності адміністративних послуг). А також акцентував увагу на по-
требі поглиблення дослідження проблематики адміністративної процедури та 
прийняття Закону про адміністративну процедуру. 

В обговоренні проблеми законодавчого регулювання адміністративних про-
цедур залучилися майже всі учасники круглого столу.
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Учасники круглого столу прийняли рекомендації, відповідно до яких ви-
значили подальший розвиток досліджень вітчизняного адміністративного за-
конодавства одним із пріоритетних завдань науки адміністративного права, яка 
має на меті поглиблення принципових засад адміністративно-правового забез-
печення відносин за участю органів публічної адміністрації. У зв’язку з цим 
учасники круглого столу вважають за доцільне:

1. Розширити фундаментальні дослідження проблем формування та роз-
витку відповідних інститутів адміністративного права: організації та діяльно-
сті органів виконавчої влади, державної служби, адміністративних процедур, 
адміністративних послуг, адміністративної відповідальності та ін. Визначити 
пріоритетні напрями наукових досліджень (теми і окремі питання), в яких ана-
лізується адміністративно-правове забезпечення реформаційних процесів в 
Україні.

2. Підготувати словник-довідник основних термінів адміністративного пра-
ва.

3. Започаткувати підготовку та публікацію в науковій періодиці статей, при-
свячених проблематиці юридичної термінології в цілому і термінології адміні-
стративного права зокрема.

4. Продовжити реформу міністерств, утверджувати їх призначення як про-
відних органів у системі центральних органів виконавчої влади, що формують 
державну політику. Внести зміни до Законів України «Про Кабінет Міністрів 
України» та «Про центральні органи виконавчої влади», спрямовані на оптимі-
зацію діяльності Уряду та центральних органів виконавчої влади.

З огляду на значення правового регулювання в діяльності органів вико-
навчої влади необхідним є прийняття Закону України «Про закони та інші 
нормативно-правові акти», де слід передбачити обмеження кола суб’єктів, 
уповноважених приймати нормативно-правові акти, та дотримання принципу 
прозорості при їх розробці та прийнятті.

Визначити порядок делегування повноважень органів виконавчої влади 
органам місцевого самоврядування та удосконалити процедуру контролю за 
їх здійсненням, передбачену постановою Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самовря-
дування делегованих повноважень органів виконавчої влади» від 09 березня 
1999 р. № 339.

5. В окремих статусних законах слід передбачити порядок залучення при-
ватних суб’єктів до виконання завдань і окремих повноважень органів публіч-
ної адміністрації в контексті децентралізації виконавчої влади.

6. Наука адміністративного права повинна надати належні відповіді на пи-
тання статусу керівника державної служби (насамперед у місцевих державних 
адміністраціях), «суб’єкта призначення» при вирішенні службових питань 
щодо посад державної служби категорії «А» тощо.

7. Міністерству юстиції України доцільно сформувати робочу групу для 
підготовки проекту Закону про загальну адміністративну процедуру. Важли-
вою роботою є також популяризація та просвіта у питанні загальної адміні-
стративної процедури викладачів юридичних вузів.

8. Потрібно продовжити подальшу розробку питань щодо делегування/пе-
редачі повноважень з надання адміністративних послуг органам місцевого са-
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моврядування, зокрема, у сферах РАЦС, реєстрації земельних ділянок, реєстра-
ції транспортних засобів та видачі посвідчень водія та ін. Особливо гострим 
залишається питання неурегульованості відносин щодо оплати адміністратив-
них послуг (критерії платності/безоплатності, порядку визначення розмірів 
плати за платні адмінпослуги тощо). У цій частині доцільними є розробка та 
ухвалення закону про адміністративний збір, що потребує наукової підтримки.

9. Потребує суттєвого оновлення законодавство України про адміністратив-
ну відповідальність, у тому числі в частині його уніфікації і поширення лише 
на адміністративні за своїм змістом правопорушення. Законодавство про ад-
міністративні правопорушення на сьогодні залишається найбільш застарілою 
частиною адміністративного законодавства України, основні засади якого за-
лишаються без суттєвих змін з 1984 р. (часу ухвалення Кодексу України про 
адміністративні правопорушення).

10. У законодавчому порядку потребує вирішення питання визнання юри-
дичних осіб повноцінними суб’єктами адміністративної відповідальності, 
оскільки існуюче законодавство передбачає застосування заходів адміністра-
тивної відповідальності за вчинення цивільно-правових деліктів, дисциплінар-
них проступків державних службовців і службовців місцевого самоврядуван-
ня, порушень з боку суб’єктів владних повноважень, які є предметом розгляду 
адміністративної юстиції, а також кримінальних за своєю правовою природою 
правопорушень. А адміністративні санкції і відповідні протиправні діяння роз-
порошені у 60-ти законодавчих актах.

11. Ініціювати проведення систематизації адміністративного законодавства, 
яке потребує узгодження та вилучення норм, що втратили чинність.

12. Опублікувати матеріали круглого столу окремим виданням.

Г. І. ЧАНИШЕВА,
доктор юридичних наук

РЕЦЕНЗІЯ НА КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ  
«ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА БІЛОРУСІ:  

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»,  
ЩО ПІДГОТОВЛЕНА ЗА РЕДАКЦІЄЮ  

М. ШУМИЛА ТА І. КОМОЦЬКОЇ

Монографія «Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі: історія станов-
лення та перспективи розвитку» є першим науковим дослідженням україн-
ських і білоруських учених проблем пенсійного забезпечення. Оригінальність 
проекту полягає також у тому, що авторські наукові колективи, маючи подібні 
плани, працювали окремо один від одного з позицій власного законодавства, 
розвитку теоретичних пошуків у цій сфері. Окремо слід зазначити, що авто-
рами є не просто науковці зі спеціальності 12.00.05 трудове право; право со-
ціального забезпечення, а провідні вчені, предметом дослідження яких є саме 
пенсійне і соціальне забезпечення.
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Окремо необхідно спинитися на логічності та послідовності змісту на-
укового дослідження. Так, перший розділ цілком присвячений історичному 
розвитку пенсійного законодавства на території сучасної України, до яких би 
держав вона не належала в попередні історичні періоди. Такий же підхід за-
стосували білоруські вчені. Цікаво ознайомлюватися з висновками науковців 
з України та Білорусі про розвиток того чи іншого законодавства на їх терито-
ріях. У дослідженні суттєво поглиблено історичне знання про пенсійне забез-
печення в період існування Російської імперії, особливо в частині заснування 
та функціонування приватно-публічних фондів соціального страхування, які 
поширювалися на працівників саме приватного сектору економіки. 

Вперше в історії науки права соціального забезпечення було проведено 
дослідження становлення та розвитку пенсійного забезпечення в період іс-
нування Австро-Угорської монархії, до складу якої входили українські землі 
Галичини, Буковини та Закарпаття. Ще одним вагомим кроком у напрямі за-
повнення білих плям історії пенсійного забезпечення є ґрунтовний аналіз нор-
мативно-правового матеріалу та доктринальних питань у цій сфері в період 
існування Другої Речі Посполитої Польської. Саме завдяки рецензованому до-
слідженню було доведено, що на території Галичини та Волині до 1939 р. діяло 
необісмарківське законодавство.

По-новому проаналізовано та дано оцінку ранньорадянському пенсійному 
законодавству, новизна критичного аналізу тогочасної політики дала можли-
вість сформулювати висновок, що в перші роки радянської влади пенсійне за-
конодавство вперше в історії людства почало виконувати як каральну функцію, 
тобто його не призначали або позбавляти усіх, хто відмовлявся підтримувати 
встановлення радянської влади. У післявоєнний період відкритих проявів ка-
ральності вже не спостерігалося, проте законодавство мало дискримінаційний 
характер, особливо щодо пенсіонування працівників сільського господарства.

Розкрито також основні етапи реформування пенсійної системи України з 
моменту проголошення незалежності, зосереджено увагу на ключових аспек-
тах пенсійної реформи 2017 р. 

Окремо в монографії досліджується проблема застосування пенсійного за-
конодавства. Так, висвітлені практичні та теоретичні питання правозастосов-
ної функції управлінь Пенсійного фонду України, а також питання відповідаль-
ності за порушення пенсійного законодавства. Осібно наголошується на тому, 
що особливої уваги потребує не тільки вивчення проблеми відповідальності 
пенсіонерів, а й представників управлінь Пенсійного фонду, діяльність яких 
може призвести до порушення права на пенсію.

Особливе місце в дослідженні займає питання застосування міждержавного 
договору між Україною та Білорусю у сфері пенсійного забезпечення. Розкрито 
та проаналізовано положення цієї угоди і зроблено висновок, що вона потребує 
суттєвого оновлення або підписання нової угоди у цій сфері. У цьому контек-
сті досліджуються також питання пенсійного забезпечення громадян України, 
які бажають отримувати пенсію в Білорусі, кількість яких суттєво збільшилася 
після 2014 р.

Цікавим як з теоретичного, так і практичного погляду є дослідження автор-
ських колективів перспектив розвитку пенсійних систем України та Білорусі. 
Так, українські науковці розгорнуто розкрили питання впливу євроінтеграцій-
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них процесів на реформування пенсійної сфери. Окремим питання, яке було 
досліджене – це рішення Європейського суду з прав людини та його значення 
для подолання прогалин і колізій в українському законодавстві. Натомість бі-
лоруські вчені розкрили питання впливу євроазійської інтеграції Білорусі на 
формування сучасної пенсійної системи.

Не залишилася без уваги і проблематика форми пенсійного законодавства. 
Так, автори наводять аналіз світового досвіду в цьому аспекті, а також історія 
кодифікації соціального законодавства починаючи з 1928 р. У дослідженні роз-
крито наукову дискусію щодо кодифікації соціального законодавства на рівні 
кандидатських і докторських дисертацій. Погоджуємося із підсумком науково-
го пошуку, що для України найбільш прийнятною є німецька модель кодифі-
кації.

Монографічне дослідження виконане на високому наукову рівні, розв’язує 
низку історичних, теоретичних і практичних проблем, висновки містять науко-
ву новизну, є комплексним і унікальним пошуком.

Т. І. БОНДАРУК, 
кандидат юридичних наук. 

РЕФОРМАЦІЯ І ПРАВО: ВИКЛИКИ, ВПЛИВИ, ЗНАЧЕННЯ  
(за історико-правовими методологічними семінарами)

У 2017 р. в Україні на державному рівні відзначалася 500-та річниця 
початку Реформації. Саме 31 жовтня 1517 р. німецький чернець Мартін Лютер 
прибив свої 95 тез до брами собору у Віттенберзі. Реформація як велетенський 
«антропологічний переворот», що розпочався з революційного оновлення 
найбільш глибоких і фундаментальних уявлень про сутність людини1, призвела 
до суттєвих трансформацій в усіх сферах життя,  зокрема й у праві.  

Реформаційний процес відзначався багатофакторністю, різними часто 
опозиційними підходами, розтягненістю в часі, нерівномірністю тощо. Він має 
свою періодизацію, термінологію, проблемне коло, що не знайшло достатньої 
відображення в царині історико-правової науки. Це зумовлює необхідність як 
поглибленого змістовного, так і методологічного аналізу основних проблем 
сучасного реформаційного дискурсу. Власне з’ясуванню деяких з них було 
присвячено цикл методологічних семінарів «Реформація і право», проведених 
у відділі історико-правових досліджень протягом 2017 року. 

Так, 20 квітня 2017 р. з доповіддю «Реформація церкви і реформація права» 
виступила завідувач кафедри теорії та історії держави і права Міжнародного 
гуманітарного університету (Одеса), доктор юридичних наук, професор 
Н. М. Крестовська. Доповідачка  проаналізувала правові та політичні складові 
частини вчення Мартина Лютера та простежила їхній вплив на становлення 
модерної держави та сучасного права.

Відзначивши, що Мартин Лютер, як і його послідовники, небагато уваги 
приділяв власне правовим питанням, доповідач констатувала, що жоден 
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теологічний дискурс не мав настільки великого значення для історичної долі 
права та держави, як той, що розпочався з оприлюднення 95 тез.

Серед них тези про співвідношення свободи та обов’язку в його 
християнському розумінні (розуміння свободи як блага та можливості, 
зворотнім боком чого є відповідальність); про всесвященство, тобто можли-
вість і право кожного християнина на спілкування з Богом і отримання благода-
ті від Нього ж без посередників у вигляді церкви та духовенства (попри нібито 
суто теологічний зміст цієї тези, вона мала значення і для права: теза «Кожен 
сам собі священик» трансформувалася у Джеремі Бентама на тезу «Кожен сам 
собі юрист», отже кожен має право захищати себе за допомогою закону); про 
необхідність світського права з властивим йому механізмом примусу: адже 
примус світської влади потрібен та необхідний для охорони миру, покарання 
гріха, захисту від зла; про перевагу світського права над канонічним, оскільки 
воно «набагато краще, майстерніше, справедливіше за духовне, в якому, окрім 
назви, немає нічого цінного», а у світському праві переважне значення має 
земське право і місцеві звичаї – перед імперським загальним правом.

Важливими, на думку професорки, є міркування М. Лютера щодо державної 
влади і вимог до неї та її носіїв. Так він  висуває ідею розмежування світської та 
духовної влади. З погляду Лютера, християнський правитель має вважати себе 
слугою Божим, а не господарем народу. Державна влада – не привілей, а тягар, 
покладений на нього Богом. Політика, як і ремесло, вимагає умінь. Зокрема, 
правитель мусить знати реальну обстановку в країні, планувати свої дії і, 
погоджуючись із голосом розуму (і волею Бога), визначати, в яких випадках 
слід застосовувати заходи примусу або переконання. Правитель зобов’язаний 
пам’ятати про те, що його влада не безмежна. 

На думку доповідачки, якщо говорити про безпосередній вплив ідей 
Лютера (а якщо ширше, то Реформації загалом) на розвиток держави і права, 
то варто виокремити такі його напрями: 1) вплив на правову і ще більше – на 
політичну теорію (ідеї народного суверенітету та договірної держави). Варто 
відмітити, що в цьому ж договірному руслі мислив і українсько-польський 
філософ Станіслав Оріховський; 2) вплив на теорію і практику прав людини 
та найважливіших прав людини – свободу світогляду; 3) піднесення світсько-
го права; 4) секуляризація держави (аргументована апологія державної влади 
з вуст Лютера значною мірою сприяла піднесенню авторитету європейських 
державців перед авторитетом Папи, що своєю чергою заклало підвалини для 
формування ідеї державного суверенітету та секулярної реформи. 

Отже, Реформацію можна визнати другим, поряд із ренесансною філосо-
фією права, витком модерного права та держави, в чому й полягає всесвітнє 
значення Лютерових Віттенберзьких тез.

Керівник Центру порівняльного правознавства Інституту держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, доцент, 
член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права О. В. Кресін 
виступив з доповіддю «Вплив Реформації на розвиток правової думки: деякі 
міркування», в якій акцентував увагу на започаткованій Реформацією зміні 
концепції світського права.  

Так, реформатори церкви, зокрема, Лютер, у своїх вченнях представили 
виправдання світського права, що ніколи не відповідатиме Божественому 
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(природному) праву, адже вони мають різну природу; і саме світське 
позитивне право є власне правом, земним інструментом служіння людському 
благу і справедливості. Фактично проголошувалася автономія людської 
індивідуальної й колективної волі у правовій сфері. До сфери світського права 
увійшов надзвичайно широкий масив правовідносин, що раніше регулювалися 
канонічним правом.

У лютерівській концепції «світського покликання» як професії державне 
управління перетворюється з напівсакрального феномену на сферу людської 
активності й волі, що залежить від розуму, психологічних якостей і 
професіоналізму. В ідеї служіння священика громаді її члени перетворюються 
з пастви на громадян, священик стає виборним і десакралізованим наставником 
– надавачем духовних послуг, руйнується всесвітня ієрократична ідея і церква 
подається як інтегрована до суспільства структура. Послідовники Лютера 
як громадянське розглядали і соціально-політичне життя, а держави – як 
суверенні й рівні між собою макрогромади, влада в яких є публічною, походить 
від народу і має бути спрямована на благо громадян.

Аугсбурзький мир 1555 р. до певної міри визнав релігійний і політичний 
плюралізм у Європі, позбавляв Священну Римську імперію та католицизм їх 
універсальності та сакральності, посилював теоретичні підвалини ідеї світської 
держави, конструював широку і важливу сферу, в якій визнавалася автономія 
людської волі. Міжнародне право починає розглядатися як соціальна та 
позитивно-правова сфера – сфера не лише вертикальної, а й горизонтальної 
взаємодії суб’єктивних прав соціальних спільнот.

Обговорення проблем Реформації продовжилося 11 травня 2017 року. 
Старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корець-
кого НАН України, кандидат юридичних наук, доцент І. В. Музика виступила 
з доповіддю «Юридична проблематика в науковій спадщині представників 
української Реформації (по двом її напрямам)» 

Вона відзначила, що спеціальних юридичних праць у сучасному розумінні 
тоді українськими мислителями створено не було, оскільки юридична наука ще 
тільки зароджувалася, виокремлюючись з теології та філософії. Утім, відома 
низка праць чіткого юридичного спрямування, написаних представниками 
реформації або носіями реформаторських ідей у Великому князівстві 
Литовському, Речі Посполитій та в Україні козацьких часів. 

Насамперед, це праця Симона Будного «Про світську владу» (1583), у якій 
він, дещо з поміркованішої позиції, критикував феодальний лад, засуджував 
несправедливі загарбницькі війни, обстоював принципи віротерпіння і свободи 
совісті та ратував за демократизацію й гуманізацію суспільних відносин. 
Значну популярність на той час серед українського населення здобули праці 
Андрія Волана (Воляна) – політичного і громадського діяча Великого князівства 
Литовського, філософа, правознавця, одного з основоположників світського 
напряму в суспільно-політичній думці «Про політичну або громадянську сво-
боди» (1572), «Промова до сенату» (1572), «Про державу та її особисті якості» 
(1574), «Про щасливе життя, або найвище людське благо», «Про государя і його 
особисті чесноти» і ін. (всього відомо 28 трактатів), в яких втілена ідея, що 
держава – це союз людей, які мають на меті загальну користь його громадян з 
охорони їх життя і майна. 
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Важливе значення мали відомі праці Івана Вишенського, Христофора 
Філалета, Станіслава Оріховського. Братські школи виховали для української 
суспільної думки нову плеяду мислителів. Йов Борецький – автор «Аполлії 
апології», Захарія Копистенський – автор «Палінодії», «Книги про віру», 
«Книги про правдиву єдність», одними з перших почали осмислювати кате-
горію етнічної свободи українства, шукати шляхи звільнення з-під польського 
гніту. Брати Степан та Лаврентій Зизанії, Кирило Транквіліон-Ставровецький 
виступали за природну рівність людей, відокремлення церкви від держави, 
свободу совісті тощо. Вагомий внесок у вітчизняну державно-правову думку 
зробили науковці й громадські діячі, об’єднані навколо Острозької академії. 
Її засновники – князь Кирило Острозький, Герасим  та Мелетій Смотрицькі.

Старший науковий співробітник Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук  О. О. Малишев 
у доповіді «Гуманізм, Ренесанс, Реформація як процес» зазначив, що юридичне 
мислення прагне до формалізації оцінок історичних процесів. Натомість, за 
влучним висловом Ж. Лакутюра у XIV столітті можна спостерігати перших 
провісників Ренесансу, а в XVI столітті – останні відлуння Середньовіччя. 
Німецька Реформація, яку подекуди називають північним Ренесансом, водночас 
заперечувала цінності італійського Ренесансу, була свого роду реакцією на 
нього. Надто на українських землях Ренесанс, Реформація та Контрреформація 
переплелися дуже сильно, але потрібно прискіпливо досліджувати релігійний 
чинник, характеризуючи юриспруденцію та законодавство відповідної доби. 

Доповідач привернув увагу до однієї з центральних постатей Ренесансу 
у Великому князівстві Литовському – іспанського юриста і поета-гуманіста 
Петра Роізія – одного з упорядників Другого Литовського статуту, автора 
фундаментального трактату «Decisiones de rebus in Sacro Auditorio Lituanico 
ex appellatione iudicatis». П. Роізій, будучи переконаним католиком, тривалий 
час у Вільні перебував у підпорядкуванні головного вітчизняного поборника 
Реформації – Радзівіла Чорного. Належність до католицизму іншого видатного 
діяча тієї доби – С. Оріховського не заважала йому вести полеміку щодо 
неприпустимості целібату та боротися з рецепцією у Польщі римського права. 
П. Роізій був прихильником римського права і з цього приводу між двома 
яскравими особистостями виникла ворожнеча і полеміка, яку Т. Фіалковський 
назвав поєдинком поезії П. Роізія та прози С. Оріховського, а наслідки якої 
стали вагомою складовою і українського інтелектуального руху.

 31 жовтня 2017 року  з доповіддю «Основні причини та наслідки Реформа-
ції» виступила відомий фахівець з історії Реформації кандидат історичних наук 
В. В. Крижанівська. 

Так, серед визначальних чинників, що мали вплив на весь реформаторський 
процес нею було акцентована увага на його інтелектуальних передумовах – 
зокрема на ренесансному гуманізмі, вченні Яна Гуса, реформаційних проектах 
папи Р. Борджіа, Джироламо Савонарола і його соратників, фра Доменіко і фра 
Сильвестро. Причини Реформації мали як об’єктивний, так і суб’єктивний ха-
рактер. 

До перших можна віднести корупцію в церкві і в світській владі в країнах 
Західної Європи, які стали глобальними і переплелися (за гроші можна було 
купити все, навіть прощення найтяжчих гріхів); та розвиток капіталістичних 
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відносин, зокрема розвиток металообробної галузі (наприклад, у Німеччині, 
де існувало понад 100 копалень); третина ж усіх земель в Німеччині належала 
католицькій церкві, яка отримувала третину прибутків, що гальмувало 
розвиток виробничих відносин і не влаштовувало буржуазію. Важливим 
наслідком розвитку виробництва було книгодрукування, що робило знання 
доступнішим – так «Тези» М. Лютера облетіли Німеччину за 12 днів. 

Суб’єктивний чинник початку Реформації пов’язаний насамперед з 
непересічною особистістю Мартина Лютера, який з дитинства вирішував  
дилему – Бог жорстокий чи добрий, згодом болісно переживав непорядки у 
Церкві. Як поборник очищення віри від спотворень і захисник римського папи 
від помилкових виконавців його наказів, розробив програму необхідних для 
католицької Церкви змін. Його 95 тез стали предметом широкої дискусії в усій 
країні, спричинили великий розкол в Церкві, хвилю релігійних конфліктів і 
воєн в Західній Європі, а Мартин Лютер був відлучений від Католицької Цер-
кви рішенням Папи Римського.  

Вихідними у програмі М. Лютера було названо тези про джерело релігійних 
істин, яким Лютер вважав Біблію, а не папські постанови, про виправдання вірою 
(«праведний вірою жити буде», а свобода християнина - жити у відповідності 
з тим, як ти молишся), які заклали підвалини протестантизму і в широкому 
розумінні переформатували світобачення тодішньої людини. Розвитку зазнала 
ідея гуманіста Еразма Ротердамського про те, що між народженням і смертю 
людина має свободу волі. 

Подальший розвиток реформаційного процесу був пов’язаний зі 
становленням соціальної основи реформації – бюргерства і соціального 
експерименту Т. Мюнцера, який проповідував ідею абсолютної рівності. 

Апогей Реформації як руху пов’язаний з Жаном Кальвіном. Базуючись 
на положеннях Старого Заповіту, він пропагував ідею Божественного 
передвизначення. На відміну від Лютера він вважав, що доля людини 
абсолютно визначена Богом, людина не може нічого змінити. Він заперечував 
свободу волі і свободу вибору й сповідував ідею: «живи бідно, але помирай 
багатим». У «Катехізисі», написаному Кальвіном, його вчення набуло 
популярності у швейцарських общинах. Основними його положеннями можна 
назвати такі: влада – інструмент боротьби зі злом у людині і тому має жорстко 
контролювати членів громад («людині не можна давати свободи»); заборона 
на всілякі розваги; доносительство; держава – це установа через яку Бог 
керує особистістю; право на супротив тиранії мають органи влади, церква і 
представницькі установи, і лише згодом можлива непокора і повалення тирана; 
доктрина морально-юридичної диктатури – насильно робити людям добро. 

Наостанок доповідачка підкреслила, що Реформація як процес відзначала-
ся множинністю пропозицій перебудови суспільства, різні вектори якого пре-
зентували Лютер і Кальвін, щодо яких можна застосувати біблійне порівняння 
Авеля і Каїна. Адже, якщо для Лютера насамперед «людина для Бога», то для 
«женевського Папи» Кальвіна – «Бог над усім».

***
Підсумовуючи розмаїття думок, висловлених учасниками семінару, можна 

зазначити, що Реформація, як і гуманізм, була цивілізаційно детермінованим 
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процесом на теренах західного світу. Тотальність, на відміну від гуманізму 
як вузькоінтелектуального руху, започаткованих Реформацією процесів, 
зумовила зміни фактично всього західного світу – і, залучаючи/адаптуючи 
гуманістичні ідеї, мала визначальний вплив на його подальший суспільний, 
державний і правовий розвиток. 

Попри те, що з Реформацією пов’язані й такі радикальні її прояви, як  
інквізиція, сакралізація монархів, диктатура суспільної (як державної, так і 
громадської) влади тощо, нові обґрунтовуванні реформаторами світоглядні 
ідеї призвели до модернізації людини і середовища її життя. 

Серед них ідея вільного вибору віри (віра перестала бути успадкованою); 
ідея праці як покликання; ідея особистої відповідальності перед Богом за своє 
спасіння, на противагу дореформаційній відповідальності за таке спасіння 
Церкви тощо. Спричинила Реформація й культурні процеси: як-то читання 
Біблії національними мовами, розвиток загальної освіти тощо. 

Очевидно, все це мало значний вплив на право, насамперед як на 
культурний феномен. Лютерівська формула «свобода і відповідальність», яка 
поширилась і на стосунки людини з людиною, а не лише людини з Богом, 
вимагала свідомого встановлення меж свободи і умов відповідальності.  
Стимульована вірою необхідність дотримання біблійного закону на життєвому 
шляху людини, формувало сталу суспільну правосвідомість з уявленням про 
закон як цінність. 

Що стосується православ’я, якої дотримувалася значна частина мешканців 
українських земель, то очевидно, що реформаційні процеси його не торкнулися, 
і  через це не могли мати тут поширення, так само, як і серед тих, хто сповідував 
католицизм, насамперед через порівняно повільний розвиток міст і специфіку 
формування міщанського стану (бюргерства) як соціальної основи Реформації.  

Постачальниками реформаційних і сприйнятих нею гуманістичних ідей 
виступили інтелектуали, які навчалися у європейських університетах, а також 
протестантські, аріанські та інші «єретичні» осередки, значну кількість яких 
фіксують дослідники на теренах Східної Європи й України. 

Більш того, якщо говорити про вплив Реформації на право, то саме на 
теренах Речі Посполитої, до якої входили польські, литовські, білоруські та 
українські землі, було прийнято Литовський статут 1588 р. – визначну правову 
пам’ятку. Активна участь у його підготовці відомих правознавців, серед яких 
значна частина сповідувала реформаторські ідеї, забезпечила їх безпосередню 
присутність у цьому законодавчому акті2. Беручи ж до уваги тривалу дію Ста-
туту (до середини ХІХ ст.), ставлення до нього як до «свого» права, можна 
говорити щонайменше про залученість українського суспільства до європей-
ського реформаційного процесу. 

1. Дятлов В. О. Реформи і Реформація в Німеччині (XV–XVI століття). Чернігів: 
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2010. 
С. 26. 2. Бондарук Т. І. Другий Литовський статут у контексті 450-літнього ювілею 
// Нормотворення і систематизація в праві: до 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя 
Другого (Волинського) статуту Великого князівства Литовського: матеріали XXХV 
Міжнародної історико-правової конференції 22–25 вересня 2016 р., м. Дубно / ред. 
колегія: І. Б. Усенко (голова), О. О. Малишев (відп. секр.), А. Ю. Іванова та ін. Київ; 
Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2016. С. 147–151.



НАШІ ЮВІЛЯРИ

ЮВІЛЕЙ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАПрН УКРАЇНИ  
ГЕННАДІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА МУРАШИНА 

 (ДО 85-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Геннадій Олександрович Мурашин – один із знаних юристів нашої країни 
та організатор вітчизняної юридичної науки. Він народився 29 червня 1932 р. у 
м. Ленінграді (нині – Санкт-Петербург). У 1955 р. закінчив юридичний факуль-
тет Львівського державного університету ім. І. Я. Франка (нині – Львівський 
національний університет імені Івана Франка). З 1955 р. по 1962 р. працював у 
партійних органах. З 1962 р. по 1967 р. – прокурор Ленінського району м. Киє-
ва й водночас аспірант Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка 
(тепер – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) на ка-
федрі теорії держави і права. Г. О. Мурашин належить до когорти фундаторів 
Інституту держави і права. З 1968 р. він працює в Секторі держави і права 
(нині – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України) на поса-
дах наукового працівника, заступника директора з наукової роботи, завідувача 
відділу конституційного права і місцевого самоврядування, сьогодні – провід-
ний науковий співробітник відділу конституційного права і місцевого самовря-
дування інституту.

У 1973 р. Г. О. Мурашин захистив кандидатську дисертацію: «Органи про-
куратури у механізмі Радянської держави» (спеціальність 12.00.01). Має вчене 
звання старшого наукового співробітника. У 1993 р. обраний членом-корес-
пондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія пра-
вових наук України), у 2006 р. – дійсним членом (академіком) Міжнародної 
академії інформатизації. 

Основні напрями наукової діяльності Геннадія Олександровича – консти-
туційне право, проблеми організації і діяльності правоохоронних органів, суду 
і прокуратури. Він опублікував понад 250 праць. Серед них: «Конституційне 
право України» (у співавт., 1999), «Судова влада у конституційному аспекті 
розподілу влад» (2000), «Статусу суддів – європейські стандарти» (2000), «Кон-
ституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні» (у співавт., 
2001), «Органи державної влади в Україні» (у співавт., 2002), «Проблеми реа-
лізації Конституції України: теорія і практика» (у співавт., 2003), Конституцій-
но-правові гарантії політичної системи України» (2005), «Модельна законотво-
рчість та її застосування на пострадянському просторі» (2006), «Конституційне 
право України: Академічний курс» (у співавт., 2007), «Законодавча діяльність 
в Україні: стан, пріоритети, шляхи вдосконалення» (у співавт., 2007), «Консти-
туційно-правовий статус прокуратури України та проблеми його вдосконален-
ня» (2008), «Прокуратура України в системі міжнародного співробітництва» 
(2009), «Референдумні акти як акти безпосереднього народовладдя» (2010). 

Розділ 12
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Опублікував багато статей в Українській радянській енциклопедії, у Юридич-
ній енциклопедії, інших енциклопедичних виданнях. 

Геннадій Олександрович брав участь у підготовці важливих для країни 
законодавчих актів: Декларації про державний суверенітет України, проектів 
Конституції України, законів «Про Конституційний Суд України», «Про су-
доустрій», «Про прокуратуру», «Про профспілки», «Про столицю України – 
місто-герой Київ» та ін. У 1993 р. Верховною Радою України таємним голо-
суванням був обраний членом Конституційного Суду України, але Суд на той 
час не було остаточно сформовано. Протягом 1976–2001 рр. – заступник голови 
Всеукраїнської координаційно-методичної ради з правової освіти населення, 
до 2005 р. входив до складу науково-методичної ради при Генеральній про-
куратурі України, був членом Республіканської комісії у справах депортованих 
народів Криму. Він є незалежним експертом Міжнародної європейської орга-
нізації з вивчення економічних, політичних та інших питань СНД (ІNТАS, м. 
Брюссель, Бельгія). Активно співпрацював зі структурами Міжпарламентської 
асамблеї СНД, брав участь у засіданнях її комітетів, конференціях, друкував-
ся у періодичних виданнях Асамблеї. Ряд його праць опубліковано в Канаді, 
Югославії, Чехії, Словаччині, Польщі, Росії, Білорусі, Таджикистані. Багато 
досліджень провадить спільно з зарубіжними вченими. Учасник багатьох всес-
вітніх та міжнародних наукових конгресів, конференцій, симпозіумів, що про-
водилися у США, Німеччині, Алжирі, Польщі, Чехії, Словаччині, Югославії, 
Латвії, Росії, Білорусі, Узбекистані, Україні. Президент Київського товариства 
дружби з народом Іраку.

Г. О. Мурашин підготував 8 кандидатів юридичних наук. Є почесним докто-
ром Київського університету права Національної академії наук України.

Г. О. Мурашин – учасник Великої Вітчизняної війни. Він є заслуженим 
юристом України (1993), почесним членом Спілки юристів України (1994), 
відзначений вищою нагородою Спілки «Видатний юрист України» (2007). На-
городжений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (2000), 11 медалями, 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1999), Грамотою та Почес-
ною грамотою Верховної Ради України (2002, 2004), Почесний працівник Про-
куратури України (2002). Має орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2007) та інші 
вітчизняні й зарубіжні нагороди та відзнаки.

Редакційна колегія збірника «Правова держава» щиросердно вітає Геннадія 
Олександровича зі славним ювілеєм, бажає йому міцного здоров’я,  добра і 
щастя, родинного затишку і всіх земних щедрот! 

ДО 80-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА  
ВОЛОДИМИРА НАУМОВИЧА ДЕНИСОВА

25 грудня 2017 р. відзначив свій 80-річний ювілей видатний український 
юрист-міжнародник і фахівець у сфері порівняльного правознавства, доктор 
юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії право-
вих наук України, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Наумо-
вич Денисов.
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Понад п’ятдесятирічний науковий шлях професора В. Н. Денисова пов’яза-

ний із Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. У його 
стінах Володимир Наумович пройшов усі сходинки кар’єри науковця. Вступив-
ши у 1964 р. до аспірантури Інституту, він продовжив працювати тут молодшим 
науковим співробітником, ученим секретарем, старшим науковим співробітни-
ком, а з 1984 р. – завідувачем відділу міжнародного права та порівняльного 
правознавства Інституту, продовжуючи обіймати цю посаду по цей день.

Роки його роботи в Інституті охопили ряд знакових історичних періодів, 
які поставили нові виклики та завдання перед правовою наукою і, безумов-
но, сприяли зростанню В. Н. Денисова як науковця. Так, у середині 20 ст. із 
піднесенням у світі національного визвольного руху народів Азії та Африки, 
основу якого становила їхня боротьба за здійснення права на самовизначення, 
в Інституті розгорнулися фундаментальні дослідження з порівняльного правоз-
навства, предметом яких були держава і право країн, що визволилися від коло-
ніалізму. В. Н. Денисов увійшов до кола науковців, які стали займатися цими 
проблемами й у 1967 р. захистив кандидатську дисертацію: «Становлення та 
розвиток національної державності Об’єднаної Республіки Танзанія». Надалі 
В. Н. Денисов, продовжуючи дослідження правових проблем африканських 
держав, які прагнули позбутися свого колоніального минулого, звернувся до 
вивчення їх правових систем, що було на той час новою проблематикою не 
тільки для вітчизняної юридичної науки, а й певною мірою й для порівняль-
ного правознавства західних країн. У результаті цієї роботи В. Н. Денисов у 
1981 р. захистив докторську дисертацію: «Правові системи країн Тропічної 
Африки, що звільнилися від британської колоніальної залежності», яка стала 
першою в СРСР працею, присвяченою правовим системам незалежних країн 
Африки. Монографія В. Н. Денисова «Системы права развивающихся стран», 
яка була покладена в основу його докторської дисертації, здобула високу оцін-
ку у вітчизняній та зарубіжній юридичній науці й у 1981 р. була видана ні-
мецькою мовою в НДР. Також у цей період наукової діяльності він займався 
дослідженням методологічних питань, пов’язаних із природою порівняльного 
правознавства.

Після призначення В. Н. Денисова на посаду завідувача відділу міжнарод-
ного права та порівняльного правознавства Інституту він зосередив наукову ді-
яльність на проблемах міжнародного права, включивши до сфери своїх науко-
вих інтересів питання: розвитку теорії та історії міжнародного права; взаємодії 
міжнародного права з внутрішнім правом держав; роззброєння; з’ясування спе-
цифіки соціальних та економічних прав людини як другого покоління прав лю-
дини; кодифікації міжнародної відповідальності держав; розвитку права між-
народної безпеки та міжнародного гуманітарного права. Після проголошення 
незалежності України науковий пошук В. Н. Денисова зосереджувався також 
на проблемі входження України у світовий та європейський правові простори, 
обстоювання її суверенітету та законних прав.

Під керівництвом та за участю В. Н. Денисова побачили світ такі праці: 
«Международное сотрудничество государств в области прав человека» (1987); 
«Избранные труды В. М. Корецкого» (у двох томах, голова редколегії та автор 
нарису про вченого, 1989); «Злочини нацистів на Україні. 1941–1944: збірник 
документів» (англ. мовою, відп. ред. та автор вступної статті 1989); «Идеи мира 
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и сотрудничества в современном международном праве: сборник трудов, по-
священных 100-летию со дня рождения В. М. Корецкого» (1990); «Реализа-
ция международно-правовых норм во внутреннем праве» (1992); «Суверенітет 
України і міжнародне право» (1995); «Правова охорона культурних цінностей: 
збірник міжнародних документів» (один з упорядників, 1997); «Права людини: 
підручник» (один з авторів, 1997); «Взаємодія міжнародного права з внутріш-
нім правом України» (2006), в яких ґрунтовно на високому науковому рівні роз-
глянуто ряд найактуальніших питань міжнародного права.

Нині наукова робота професора В. Н. Денисова зосереджена на керівництві 
підготовкою тритомної «Енциклопедії міжнародного права», яка є безпреце-
дентним науково-довідковим виданням академічного рівня. Вона складається 
з приблизно 1500 статей-термінів і в ній висвітлюється своєрідність природи 
та сутності міжнародного права в його еволюційному розвитку, спрямованого 
на створення необхідних умов та гарантій для спільного життя всіх народів у 
міжнародному співтоваристві. 

За наукову діяльність В. Н. Денисов був відзначений рядом премій. Він є 
лауреатом премії НАН України ім. М. П. Василенка за цикл праць: «Міжна-
родне право і світовий порядок: пошук моделей розвитку» (1992); Державної 
премії України в галузі науки і техніки за участь у створенні багатотомної 
«Юридичної енциклопедії» (2004) та премії Ярослава Мудрого НАПрН Укра-
їни за участь у роботі над восьмим томом «Міжнародне право» багатотомної 
«Антології української юридичної думки» (2005).

Невтомна праця В. Н. Денисова на ниві науки міжнародного права сприя-
ла збереженню відділом свого значення як одного з провідних в Україні цен-
трів у сфері міжнародного права та порівняльного правознавства. Професор 
В. Н. Денисов, як науковець, викладач, науковий керівник та консультант кан-
дидатських та докторських дисертацій, є мудрим наставником для кількох по-
колінь українських юристів-міжнародників, які гідно представляють Україну 
та українську науку міжнародного права у світі. 

Працівники Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 
щиро вітають високошанованого друга та колегу Володимира Наумовича Де-
нисова із ювілеєм і бажають міцного здоров’я, творчого натхнення та реалізації 
всіх задумів!

ДО ЮВІЛЕЮ ВІДОМОГО ПРАВНИКА  
ОЛЕКСІЯ ІВАНОВИЧА ЮЩИКА

27 жовтня 2017 р. видатному українському науковцю, доктору юридичних 
наук, професору Олексію Івановичу Ющику виповнилося 70 років. 

Ім’я Олексія Івановича Ющика знає і шанує громадськість країни як вче-
ного з незалежним мисленням, спрямованим на розв’язання складних проблем 
правотворення і державотворення в Україні.  

Народився Олексій Іванович Ющик у селі Радичів Коропського району 
Чернігівської області. У 1975 р. закінчив юридичний факультет Ленінград-
ського державного університету імені А. О. Жданова. Пройшов славний трудо-
вий шлях: юрисконсульта Києво-Святошинського райоб’єднання і Київського 
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 облоб’єднання «Сільгосптехніка», помічника прокурора Подільського, Ленін-
градського районів м. Києва, начальника юридичного відділу Київського ВО 
«Електромаш». У 1992–1994 рр. – старший консультант, головний консультант 
Секретаріату Комісії Верховної Ради України з питань законодавства і закон-
ності, з 1994 р. по 1998 р. – радник із правових питань Голови Верховної Ради 
України. О. І. Ющик був обраний народним депутатом Верховної Ради України 
3-го скликання (1998–2002), працював першим заступником Голови Комітету з 
питань правової реформи та членом Комітету Верховної Ради України з питань 
правової політики. 

Нині Олексій Іванович Ющик є керівником Центру теоретичних проблем 
законотворчості при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН Укра-
їни, провідним науковим співробітником відділу конституційного права та міс-
цевого самоврядування цього Інституту. 

Наукову діяльність О. І. Ющик пов’язав з Інститутом держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України. У 1996 р. він захистив кандидатську дис-
ертацію «Правова реформа як спосіб перетворення (реорганізації) інститутів 
держави», а у 2005 р. – докторську дисертацію «Теоретичні проблеми законо-
давчого процесу». Вчене звання професора йому присвоєно у 2013 р.

Олексій Іванович Ющик знаний фахівець у галузі теорії держави і права, 
конституційного права. Він є автором (співавтором) понад 150 наукових праць, 
серед яких, зокрема: «Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснен-
ня в Україні» (1997); «Галузі та інститути правової системи: міфи і реальність» 
(2002); «Теоретичні основи законодавчого процесу» (2004); «Кодифікація за-
конодавства України: теорія, методологія, техніка» (2007); «Джерела консти-
туційного права України» (2010); «Введення в дію законів України: питання 
теорії та практики» (2011); «Проблеми теорії конституційного права України 
(2013); «Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства Украї-
ни на сучасному етапі» (2014); «Конституційні основи розвитку законодавства 
України» (2015); «Формула демократії: Народ – Конституція – влада. 20-річчю 
Конституції України присвячується» (2016); «Актуальні проблеми конститу-
ційного права України» (2016). Особливо знаковою у доробку Олексія Іванови-
ча є фундаментальна праця «Диалектика права» – Кн. 1 «Общее учение о праве 
(Критический анализ общеправовых понятий» (2013), яку юридична спільнота 
сприйняла як свідчення високого академічного потенціалу вченого.

Олексій Іванович Ющик брав активну участь у підготовці проекту чинної 
Конституції України, розробці Концепції організації та діяльності Конститу-
ційної Асамблеї, членом якої був та очолював підкомісію з питань основ кон-
ституційного ладу, підготовці Концепції оновлення Конституції України. 

Тривалий час Олексій Іванович Ющик входить до складу редакційних ко-
легій фахових видань Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України «Правова держава» і «Держава і право». Він також є членом редколегії 
загальноукраїнського видання – журналу «Право України». 

Олексій Іванович приділяє значну увагу підготовці наукових кадрів, фор-
муванню їх методологічної культури, розвитку творчого правового мислення.

Наукова праця Олексія Івановича Ющика високо поцінована державою та 
громадськістю. Указом Президента України від 12 травня 2009 р. йому присво-
єно почесне звання «Заслужений юрист України». Він нагороджений медаллю 
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«Трудова слава» ІІ ступеня МАРТІС «Золота Фортуна», володарями премій 
якої є видатні особистості з понад 60 країн світу. У 2016 р. став лауреатом Пре-
мії імені Ярослава Мудрого у номінації «За видатні досягнення в науково-до-
слідницькій діяльності з проблем правознавства».

Олексій Іванович Ющик – вчений, який послідовно обстоює свою прин-
ципову наукову позицію; є взірцем високого професіоналізму, працездатності, 
відданості улюбленій справі; знаним фахівцем, якого цінують за глибоку еру-
дицію та мудрі настанови.

Зичимо Вам, шановний Олексію Івановичу, міцного здоров’я на довгі роки, 
невичерпної енергії і творчого натхнення, добра, радості, нових життєвих успі-
хів і звершень. Нехай усе задумане і заплановане буде успішно втілене в життя, 
а янгол-охоронець завжди оберігає Вас від усіх незгод і негараздів!   

ЮВІЛЕЙ НАТАЛІЇ РАФАЕЛІВНИ МАЛИШЕВОЇ

25 квітня 2017 р. відзначила свій ювілей добре знана в Україні та за її межа-
ми правознавець, визнаний фахівець у галузі міжнародного та національного 
екологічного та космічного права, європейського права та порівняльного пра-
вознавства, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії 
правових наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки, заслужений юрист України Малишева Наталія Рафаелівна.

Н. Р. Малишева народилася в Києві, у родині відомого юриста Рафаеля 
Гевондовича Кочар’янца, який майже 30 років очолював юридичну службу 
Академії наук України. Тому з дитинства Наталія Рафаелівна мала можливість 
спілкуватись з багатьма провідними вченими, а також юристами-практиками, 
що і вплинуло значною мірою на вибір її життєвого шляху. У 1974 р. вона з 
відзнакою закінчила юридичний факультет Київського державного універси-
тету імені Т. Г. Шевченка і пов’язала свою професійну та наукову діяльність 
з Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, пройшов-
ши послідовно усі етапи зростання: стажист-дослідник, молодший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник, докторант, провідний науковий 
співробітник, а з 2011 р. – завідувач відділу проблем аграрного, земельного, 
екологічного та космічного права. У 1998 р. вона стала одним з організаторів 
Міжнародного центру космічного права при цьому ж Інституті, який невдовзі 
став визнаним у світі науковим осередком розвитку нового напряму юридичної 
науки, правового забезпечення відповідної практики. Від часу заснування цьо-
го Центру вона працює заступником його директора. 

Захистивши у 1981 р. кандидатську дисертацію «Охорона навколишнього 
середовища від шумового впливу (правові та організаційні питання)», вона зо-
середилась на проблемах екологічного права. У 1993 р. прослухала курс пра-
ва та політики ЄС у галузі навколишнього середовища в Католицькому уні-
верситеті Лувен-ла-Нев (Бельгія), отримала відповідний сертифікат. Тоді ж в 
якості запрошеного професора розпочала співпрацю з Університетом Пуатьє, 
який є одним з найстаріших у Європі, виконання наукових проектів з Ліон-
ським університетом (Франція). У 1994 р. протягом трьох місяців працювала 
у складі міжнародної експертної групи Академії міжнародного права (Гаага, 
Нідерланди), за результатами виконаного дослідження підготувала наукову до-
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повідь «Гармонізація та диференціація національних правових систем у галузі 
охорони навколишнього середовища», яка викликала значний інтерес серед 
правознавців. Спираючись на ці здобутки, у 1996 р. Н. Р Малишева. успішно 
захистила докторську дисертацію «Гармонізація екологічного законодавства 
в Європі», сформулювавши найважливіші засади подальшого розвитку цієї 
сфери, адаптації відповідного законодавства України до права ЄС. Визнан-
ням наукових здобутків стало обрання її у 2000 р. членом-кореспондентом, а у 
2008-му – дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук 
України. У 2001 році. їй було присвоєно вчене звання професора.

Науковий доробок Н. Р. Малишевої – понад 500 наукових праць, серед яких: 
монографії «Охрана окружающей среды от шумового воздействия (правовые 
и организационные вопросы)» (1981), «Гармонизация экологического зако-
нодательства в Европе» (1996), «Законодавство: проблеми ефективності» (у 
співавт., 1995), «Економіко-правові питання екології» (у співавт., 1996), «Соб-
ственность граждан» (у співавт., 1997), «Біорізноманіття Карпатського біос-
ферного заповідника» (у співавт., 1997), «Екологічний контроль: питання теорії 
та практики» (у співавт., 1999), «Судовий захист екологічних прав громадян» (у 
співавт., 2001), «Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біоріз-
номаніття» (у співавт., 2003), «Нариси з космічного права» (2010), «Міжнарод-
не право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку» (2010), 
«Зміцнення фінансової стійкості природоохоронних територій України» (у спі-
вавт., 2011), «Космические путешествия» (у співавт., 2012), «Теорія і практи-
ка конституціоналізації галузевого законодавства України» (у співавт., 2013), 
«Політика енергоефективного розвитку в контексті зміни клімату» (у співавт., 
2014); колективно підготовлені підручники: «Земельне право» (2001), «Еколо-
гічне право України» (2001), «Заповідна справа в Україні» (2003), «Екологічне 
право України: Академічний курс» (2005, 2008); «Проблеми права екологічної 
безпеки» (2016), численні коментарі законодавства. Вона є автором першого 
Французько-українського та українсько-французького юридичного словника 
(60 000 слів та словосполучень, 2017). 

Низку наукових робіт з міжнародного та порівняльного космічного права 
підготовлено нею у складі міжнародних творчих колективів і видано у про-
відних зарубіжних виданнях. Це, зокрема, колективна монографія «National 
Regulation of Space Activities». – Springer Science+Business Media B.V. – 2010 
(англійською), що отримала першу премію Міжнародної академії астронавти-
ки у 2011,  «Cologne Commentary on Space Law (у трьох томах). Volume ІІ «The 
1975 Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (REG)» – 
Cologne. – 2013 (англійською), «Аналіз і пілотаж публічної політики», 2010 (у 
співавторстві з науковцями Франції, Бельгії та Швейцарії). Щойно до видавни-
цтва «ELEVEN» (Німеччина, Голландія) передана індивідуальна монографія 
“Space Policy and Space Law in the Post-Soviet States” (передбачається опубліку-
вання у березні 2018 р.).  

Н. Р. Малишева брала активну участь у розробленні проектів багатьох 
найважливіших законів України, що сформували основу сучасного правового 
регулювання в екологічній та космічній сферах, серед яких: «Про охорону на-
вколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», 
«Про природно-заповідний фонд України», «Про відходи», «Про мисливське 
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господарство та полювання», «Про питну воду та питне водопостачання», 
«Про екологічний аудит», Водного, Лісового кодексів України, а також Закону 
України «Про космічну діяльність», низка міжнародно-правових документів у 
цих сферах права. Зокрема, у 2016–2017 рр. у складі міжнародної робочої гру-
пи ЮНЕСКО Н. Р. Малишева плідно працювала над розробленням Декларації 
щодо етичних принципів, пов’язаних зі зміною клімату, яка позитивно сприй-
нята міжнародною спільнотою. Неодноразово представляла Україну в міжна-
родних організаціях, зокрема, у Комітеті ООН з цивільної відповідальності за 
ядерну шкоду,  Комітеті ООН з мирного використання космічного простору 
та його Юридичному підкомітеті. Брала активну участь у численних міжна-
родних, зокрема європейських, наукових проектах з екологічної та космічної 
проблематики, очолювала напрям «Правові та політичні аспекти активного ви-
далення космічного сміття» в європейсько-українському проекті LEOSWEEP 
«Зміцнення безпеки на низькій навколоземній орбіті з розширеною елек-
тричною установкою», який було успішно виконано і прийнято Єврокомісією 
(2013–2016 рр.).

Значним є внесок Н. Р. Малишевої і у підготовку науковців вищої кваліфі-
кації. Вона є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту доктор-
ських дисертацій Д 26.236.02 при Інституті держави і права ім. В. М. Корець-
кого НАН України, була науковим консультантом по докторських дисертаціях 
А. М. Мірошниченка, В. М. Комарницького, П. О. Гвоздика, Н. В. Барбашової, 
Н. Р. Кобецької, а також науковим керівником з понад 20 кандидатських дисер-
тацій з міжнародного та екологічного права, надаючи дієву підтримку та доро-
говкази наукових пошуків багатьом тепер знаним ученим.

Про авторитетність Н. Р. Малишевої у науковій спільності свідчить запро-
шення її до складу редколегій багатьох провідних видань, зокрема таких, як: 
«Правова держава», «Держава і право», «Судова апеляція», «Космічна наука і 
технологія», «Екологічне право України». Міжнародне визнання засвідчується 
обранням її членом Міжнародного інституту космічного права Міжнародної 
астронавтичної федерації (з 2003), членом-кореспондентом Міжнародної ака-
демії астронавтики (з 2007), запрошенням до складу експертів Міжнародної 
спілки права навколишнього середовища, Міжнародного союзу збереження 
природи (IUCN), до викладацької діяльності у провідних вищих навчальних 
закладах.

Наукові здобутки, активна громадська та педагогічна діяльність Н. Р. Ма-
лишевої відзначені різноманітними нагородами. У 1992 р. за заслуги в розбу-
дові української державності, участь у створенні екологічного законодавства 
України їй було присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України», за 
цикл наукових праць «Розроблення наукових засад і практичних рекомендацій 
збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку України» у складі ко-
лективу науковців їй було присуджено Державну премію України в галузі науки 
і техніки (2005). Відзначена вона також численними академічними нагородами.

Н. Р. Малишева вирізняється особливим творчим потенціалом, людяністю 
та принциповістю, готовністю до співпраці, постійно перебуває у науковому 
пошуку, самовдосконаленні. Натхненно працюючи на науковій, викладацькій 
та громадській нивах, Наталія Рафаелівна завжди залишається доброю дружи-



РОЗДІЛ 12 • Наші ювіляри  579
ною, мамою, бабусею, мудрою порадницею та надійним другом для колег, усіх, 
хто потребує її підтримки та допомоги.

Дирекція Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
колеги, друзі щиро вітають глибокошановану Наталію Рафаелівну Малишеву 
та щиро бажають активного творчого довголіття, нових звершень, міцного здо-
ров’я та сімейного благополуччя.

ДО ЮВІЛЕЮ ЗАСНОВНИЦІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ  
ПРАВОВОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ І. О. КРЕСІНОЇ

10 серпня 2017 р. свій 65-літній ювілей відзначила Ірина Олексіївна Кре-
сіна – широковідомий в Україні та поза її межами вчений, етнополітолог, 
засновниця української школи правової політології, яка разом зі своїми чис-
ленними учнями досліджує політико-правові засади державотворчих, суспіль-
но-політичних процесів. 

Народилася Ірина Олексіївна 10 серпня 1952 р. у місті Києві. У 1974 р. за-
кінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). У 1974–1975 рр. вона пра-
цювала вчителькою у середній школі у м. Києві, у 1975–1992 рр. – науковим 
редактором, завідувачем редакції суспільно-політичної літератури правління 
Товариства «Знання» України. З 1984 по 1988 р. навчалася в аспірантурі Ки-
ївського національного університету ім. Тараса Шевченка, у 1990 р. захистила 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. У 
1994 р. їй було присвоєно вчене звання доцента.

У 1990–2001 рр. І. О. Кресіна працювала за сумісництвом доцентом кафедри 
політичних наук Київського національного університету будівництва і архітек-
тури. У 1992–1995 рр. – доцент кафедри українознавства Київського інституту 
сухопутних військ, у 1995–1999 рр. – доцент кафедри політології Київського 
інституту «Слов’янський університет». У 1995–1998 рр. Ірина Олексіївна на-
вчалася у докторантурі на кафедрі політичних наук Київського національно-
го університету будівництва і архітектури. У 1999 р. захистила дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Українська на-
ціональна свідомість у контексті сучасних політичних процесів». Саме з цієї 
фундаментальної праці розпочалося її становлення як відомого етнополітоло-
га. Вчене звання професора було присвоєно Ірині Олексіївні у 2001 р. 

З 1999 р. І. О. Кресіна присвятила себе роботі в Інституті держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, де спочатку працювала завідувачем Центру 
з підготовки 6-томної «Юридичної енциклопедії», а з 2002 р. очолила створе-
ний нею відділ правових проблем політології. При цьому Ірина Олексіївна про-
довжувала, за сумісництвом, викладацьку діяльність – на посаді професора ка-
федри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
(з 1999 по 2006 р.), кафедри політичних наук Київського національного уні-
верситету будівництва і архітектури (2001–2008 рр.). Поза тим у 2003–2004 рр. 
вона була головним редактором Видавничого Дому «Ін Юре». У 2003 р. Ірину 
Олексіївну було обрано академіком Української академії політичних наук, у 
2006 р. їй було присуджено почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 
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України», а в 2009 р. обрано членом-кореспондентом Національної академії 
правових наук України. 

З 2000 р. Ірина Олексіївна є членом Експертної ради МОН (ВАК) України 
з філософських, політичних та соціологічних наук, членом Наукової ради Дер-
жавного комітету України у справах національностей та релігій, вченим секре-
тарем Експертної ради з історії, філософії і політології та Науково-методичної 
комісії з політології Міністерства освіти і науки України. Також з 2000 р. Ірина 
Олексіївна є членом (з 2014 р. – заступник голови) Спеціалізованої вченої ради 
із захисту докторських дисертацій з політичних наук в Інституті держави і пра-
ва ім. В. М. Корецького НАН України. 

Протягом багатьох років Ірина Олексіївна є головним редактором збірника 
наукових праць «Держава і право». Під її керівництвом це видання стало вихо-
дити регулярно, набуло статусу фахового, досягло рівня одного з найпрестиж-
ніших періодичних юридичних і політологічних видань країни. Також вона є 
заступником головного редактора фахового наукового журналу «Судова апеля-
ція», який видається щокварталу з 2005 р. Інститутом та Апеляційним судом 
м. Києва і який зусиллями Ірини Олексіївни став широкознаним і цікавим для 
науковців.

Ірина Олексіївна – не лише видатний академічний вчений, вона практикую-
чий політолог і юрист, відомий своєю небайдужістю до долі України, її іміджу 
за кордоном. У 2006–2010 рр. вона представляла Україну в Комітеті Ради Євро-
пи з питань захисту національних меншин; була членом Ради з етнонаціональ-
ної політики при Президентові України; у 2007–2010 рр. – членом Міжвідомчої 
робочої групи з питань протидії ксенофобії, міжетнічній та расовій нетерпи-
мості; у 2007–2010 рр. працювала в складі робочої групи з підготовки щоріч-
них Послань Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє 
і зовнішнє становище України». Вона також була членом Міжвідомчої робочої 
групи з розробки законодавства України з етнонаціональної політики Міністер-
ства юстиції України та Держкомнацрелігій. З 2016 р. Ірина Олексіївна – член 
Експертної ради при Міністерстві культури України з питань дотримання прав 
представників національних меншин. Також І. О. Кресіна є членом Науково-ко-
ординаційної ради з фундаментальних досліджень НАН України; членом По-
стійної комісії за науковими напрямами при Секції суспільних і гуманітарних 
наук НАН України. 

І. О. Кресіна – організатор багатьох методологічних семінарів, наукових 
конференцій, «круглих столів», автор понад 400 наукових праць, у тому чис-
лі монографічних, з проблем державного будівництва, розвитку політичної і 
правової систем, конституційної і судової реформ, захисту прав людини і на-
ціональних меншин, адміністративно-територіального устрою України, ре-
формування публічної влади, державної етнонаціональної політики, розвитку 
громадянського суспільства. Повна бібліографія праць та основні досягнення 
науковця зафіксовані у виданій до її ювілею книзі (Кресіна Ірина Олексіївна: до 
65-річчя від дня народження / Упорядники: В. А. Явір, О. М. Стойко. Київ: Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. 160 с.).

Ірині Олексіївні небайдужа доля України, вона бере активну участь в її роз-
будові. Вона є авторкою законопроектів щодо змін до законодавства України, 
зокрема до Конституції України, до партійного, етнонаціонального, кримі-
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нального, адміністративного законодавства, здійснює експертну діяльність на 
запити органів державної влади, громадських організацій, бере участь у під-
готовці аналітичних матеріалів для органів державної влади України. Резуль-
татом активної участі І. О. Кресіної у законотворчій роботі стали підготовлені 
нею в співавторстві із науковими співробітниками відділу законопроекти «Про 
Концепцію державної етнонаціональної політики України», «Про сучасну мо-
дель адміністративно-територіального устрою України», «Про національні 
меншини в Україні», «Концепція гуманітарного розвитку України на період до 
2020 року» та ін. Також вона здійснювала наукову експертизу численних нор-
мативно-правових актів, законопроектів. Під керівництвом Ірини Олексіївни 
було виконано низку важливих і актуальних наукових проектів з проблематики 
запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві (2014), етнополітичної 
безпеки України та протидії дезінтеграції держави (2015), вироблення моделі 
політики реінтеграції Донбасу і Криму (2016), деокупації та відновлення тери-
торіальної цілісності держави (2017). 

Досягнення Ірини Олексіївни – це результат її багаторічної систематичної 
напруженої праці. Вона належить до непересічних особистостей з великої лі-
тери, які самі себе створили, проклали власний шлях важкою, наполегливою, 
невтомною працею і стали дороговказом для цілої плеяди науковців. Тож не 
випадково, поряд з вагомими, загальновизнаними досягненнями в галузі етно-
політології, вона створила власну наукову школу правової політології з високи-
ми стандартами і вимогами до якості наукових досліджень. Під її керівництвом 
17 здобувачів захистили докторські дисертації, 28 – кандидатські дисертації з 
політичних та юридичних наук. 

За високі досягнення в розвитку науки, підготовку наукових кадрів і ак-
тивну громадську діяльність Ірині Олексіївні було присвоєно почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України» (2006) та нагороджено Орденом 
княгині Ольги ІІІ ступеня (2012). Також її відзначено низкою інших державних 
та відомчих нагород і премій, що є гідним підтвердженням і визнанням ваго-
мості наукових здобутків відомого вченого, успіхів у викладацькій діяльності, 
плідної громадської роботи на благо та процвітання України.

ДО ЮВІЛЕЮ ВІДОМОГО ПОЛІТОЛОГА І ПРАВОЗНАВЦЯ 
В. П. ГОРБАТЕНКА

60-річчя від дня народження і 30-ліття науково-педагогічної діяльності від-
значив у 2017 р. відомий політолог і правознавець, доктор політичних наук, 
професор, академік Української академії політичних наук, академік Академії 
наук вищої освіти України, лауреат премії імені Ярослава Мудрого Академії 
правових наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки, лауреат Премії НАН України імені М. П. Василенка, провідний науковий 
співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України Володимир Павлович Горбатенко.

Народився Володимир Павлович 9 липня 1957 р. на Чернігівщині, у ста-
ровинному селищі Варва. У 1984 р. закінчив історичний факультет Київсько-
го державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (тепер – Націо-
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нальний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). У 1990–2000 рр. 
працював у цьому університеті на посадах асистента, старшого викладача, до-
цента, докторанта, професора, завідувача кафедри політології і соціології. У 
2000–2002 рр. – науковий консультант судді Конституційного Суду України. З 
1995 р. Володимир Павлович за сумісництвом, а з 2002 р. на постійній основі 
працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Вагомим є внесок В. П. Горбатенка у становлення енциклопедичної літе-
ратури – забезпечення процесу підготовки та видання шеститомної «Юри-
дичної енциклопедії», «Великого енциклопедичного юридичного словника», 
«Політологічного енциклопедичного словника», «Політичної енциклопедії», 
«Енциклопедії міжнародного права». Результатом наукових досліджень вчено-
го є численні статті у понад 20 юридичних і політологічних енциклопедичних 
виданнях. Добре відомі в Україні також його монографії, наукові записки до 
органів державної влади, статті й публічні виступи на наукових конференці-
ях. Його науковим працям незмінно властиві актуальність, нові методологічні 
підходи, теоретична глибина, ґрунтовність наукових висновків. Свої знання 
він із задоволенням передає студентам Національного педагогічного універ-
ситету імені М. П. Драгоманова, Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, Національного авіаційного університету. За час перебування 
В. П. Горбатенка на посаді вченого секретаря (1995–2004), а з 2004 р. – голови 
Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового сту-
пеня доктора (кандидата) політичних наук захищено близько 200 дисертацій. 
Особисто він підготував 9 докторів, 23 кандидатів політичних наук та 2 канди-
датів юридичних наук.

Володимир Павлович зробив значний внесок у становлення політології як 
науки та навчальної дисципліни в Україні. На початку 90-х років ХХ століт-
тя він брав активну участь у розробці концептуально-методологічних засад на 
той час нової для України наукової галузі. Володимир Павлович є співавтором 
одних із перших українських підручників, навчальних посібників, програм з 
політології. На окрему увагу заслуговує його участь у підготовці підручників 
з історії політичних і правових учень, оскільки в них уперше були зібрані й 
проаналізовані ідеї українських філософів, правників, державних діячів. Саме 
під його керівництвом було видано перший в Україні ґрунтовний навчальний 
посібник з прикладної політології.

Вчений є членом редакційних колегій багатьох поважних наукових видань, 
таких як «Нова парадигма», «Політологічний вісник», «Правова держава», 
«Держава і право», «Проблеми філософії права» та ін. Володимир Павлович є 
одним із співорганізаторів українсько-польських наукових заходів, які щорічно 
з метою обговорення найбільш актуальних політологічних проблем проводять 
Польське наукове товариство у Житомирі, Польська академія наук і мистецтв 
(м. Краків) та Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 
За їх результатами з 2011 р. виходить друком українсько-польський журнал 
«Studia Politologica Ucraino-Polona». Головою редакційної колегії цього журна-
лу від української сторони є Володимир Павлович.

Крім науково-організаційної діяльності, вчений цікавиться художньою лі-
тературою, культурними надбаннями людства. Його перу належать цікаві літе-
ратурні, мистецькі, науково-публіцистичні праці, зокрема: «Одержимость по-
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летом (Этот загадочный Хорхе Луис Борхес)», «Нас лякали війною і “чорним 
вороном”», «Искушение пророчеством: Иосиф Бродский о будущем России», 
«Бабуся Хведоська», «Україна: погляд з неба», «Усе відбувається вперше (до 
осягнення творчості Петра Бевзи)», «Туган-Барановський і Україна», «Мы по-
стоянно опаздываем к будущему», «Ангели і сновидіння».

Освітянські та наукові співтовариства України добре знають, цінують і пова-
жають особистість Володимира Павловича. Свідченням цього є понад 50 допи-
сів від його друзів, колег, учнів, надрукованих Інститутом у виданні, приуроче-
ному до ювілею вченого (Горбатенко Володимир Павлович: до 60-річчя від дня 
народження і 30-ліття науково-педагогічної діяльності / упорядник О. В. Ку-
куруз; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. Київ: ВЦ «Академія», 2017. 144 с.). У цій 
книзі колеги охарактеризували його як «непересічного ученого – політолога 
і правознавця» (Ю. С. Шемшученко), «речника сучасного і провісника май-
бутнього» (Б. І. Андрусишин), як ученого, «який піднявся на науково-творчу 
вершину свого 60-літнього життя – Говерлу і на якого попереду чекає Еверест 
наукового і літературно-мистецького піднесення» (В. І. Акуленко). Колективи 
редакційних колегій таких відомих українських юридичних наукових журна-
лів, як «Право України», «Часопис Київського університету права» та поль-
ського щорічного журналу з політичних наук – «Studia Politologica Ukraino-
Polona» – також надрукували статті з нагоди ювілею Володимира Павловича.

Глибокі наукові знання, організаторські й творчі успіхи, високі мораль-
ні якості Володимира Павловича цінує колектив Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України. Дорогий Володимире Павловичу, щиро 
вітаємо Вас з ювілеєм, бажаємо міцного здоров’я, нових творчих успіхів, тала-
новитих учнів, плідної праці на благо нашого Інституту, нашої держави, укра-
їнського суспільства!
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