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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ 1991 РОКУ: 
РЕТРОСПЕКТИВА ФАКТОРІВ ПРОГОЛОШЕННЯ 

ТА ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ СУВЕРЕНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ

У статті через ретроспективний підхід досліджується закономірність визріван-
ня та формування факторів суверенізації та проголошення незалежності України. 
Наголошується, що через зовнішні та внутрішні фактори український народ неодно-
разово втрачав свою національну державність, але тяглість державотворчого про-
цесу набувала реального втілення у високорозвиненій ранньофеодальній Руській імпе-
рії з центром у Києві, Руському королівстві періоду феодальної роздробленості, формах 
державно-національного життя Литовсько-Руської держави, в Українській Козацькій 
державі ХVII ст., Українській та Західно-Українській Народних Республіках початку 
ХХ ст., УРСР та незалежній Карпатській Україні 1939 р., що стали предтечею віднов-
лення Української незалежної держави 24 серпня 1991 р. Вітчизняна державницька думка 
протягом століть розвивала та обґрунтовувала ідею суверенітету та право українців на 
державне існування в межах незалежної самостійної суверенної соборної України.

У статті проаналізовано політичні, економічні, соціальні, адміністративно-орга-
нізаційні та національно-духовні причини та визрівання юридичних факторів проголо-
шення незалежності України. Особлива увага приділена етапам юридичної і практичної 
суверенізації в межах існування УРСР від ухвалення Декларації про державний суверені-
тет України до прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. 

Ключові слова: Україна, держава, незалежність, суверенітет, декларація, Акт 
проголошення незалежності, парламент, президент, конституційний розвиток, де-
мократія, праводержавність.
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Шемшученко Ю. С., Скрипнюк А. В. Независимость Украины 1991 года: ретро-
спектива факторов провозглашения и начального этапа суверенизации государства

В статье посредством ретроспективного подхода исследуется закономерность 
созревания и формирования факторов суверенизации и провозглашения независимости 
Украины. Отмечается, что в силу внешних и внутренних факторов украинский народ 
неоднократно терял свою национальную государственность, но преемственность го-
сударственного процесса обретала реальное воплощение в высокоразвитой раннефео-
дальной Русской империи с центром в Киеве, Русском королевстве периода феодальной 
раздробленности, формах государственно-национальной жизни Литовско-Русского госу-
дарства, Украинского Казацкого государства ХVII в., в Украинской и Западно-Украинской 
Народных Республиках начала ХХ в., УССР и независимой Карпатской Украине 1939 г., 
ставших предтечей восстановления Украинского независимого государства 24 августа 
1991 г. Отечественная государственная мысль на протяжении веков развивала и обо-
сновывала идею суверенитета и право украинцев на государственное существование в 
пределах независимой самостоятельной суверенной соборной Украины.

В статье проанализированы политические, экономические, социальные, админи-
стративно-организационные и национально-духовные причины вызревания юридических 
факторов провозглашения независимости Украины. Особое внимание уделено этапам 
юридической и практической суверенизации в пределах существования УССР от приня-
тия Декларации о государственном суверенитете Украины до принятия Акта провоз-
глашения независимости Украины 24 августа 1991 г.

Ключевые слова: Украина, государство, независимость, суверенитет, декларация, 
Акт провозглашения независимости, парламент, президент, конституционное разви-
тие, демократия, государственность.

Shemshuchenko Yurii, Skrypniuk Oleksandr. Independence of Ukraine in 1991: a 
retrospective of the factor of proclamation and the initial stage of state sovereignation

The article examines the regularity of maturation and formation of factors of sovereignty 
and declaration of independence of Ukraine through a retrospective approach. It is noted 
that due to external and internal factors the Ukrainian people repeatedly lost their national 
statehood, but the longevity of the state-building process was embodied in the highly developed 
early feudal Russian Empire centered in Kiev, the Russian kingdom of feudal fragmentation, 
forms of state-national life, the Ukrainian Cossack state of the 17th century, the Ukrainian and 
Western Ukrainian people’s republics of the early 20th century, the Ukrainian SSR and indepen-
dent Carpathian Ukraine in 1939, which were the forerunners of the restoration of the Ukrainian 
independent state on August 24, 1991. The idea of sovereignty and the rights of Ukrainians to 
state existence within the framework of an independent sovereign conciliar Ukraine.

The article analyzes the political, economic, social, administrative-organizational, and 
national-spiritual reasons and the maturation of the legal factors of Ukraine’s declaration 
of independence. Particular attention is paid to the stages of legal and practical sovereignty 
within the existence of the USSR from the adoption of the Declaration of State Sovereignty of 
Ukraine to the adoption of the Act of Independence of Ukraine on August 24, 1991.

Key words: Ukraine, state, independence, sovereignty, declaration, Act of independence, 
parliament, president, constitutional development, democracy, rule of law.

Минає 30 років відновлення державної незалежності України. І чим далі час 
відносить нас від події 24 серпня 1991 р. – прийняття Акта проголошення незалеж-
ності України, тим величнішою постає ця подія в державному розвитку України 
і для суспільства. Здобуття Україною державності стало однією з найважливіших 
подій багатотисячолітньої історії українського народу. Поява в центрі Європи неза-
лежної держави Україна створила нову геополітичну ситуацію в світі і стала подією 
планетарного масштабу другої половини ХХ ст. Це закономірний процес у розвитку 
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Української держави, що дуже активно заперечують наші вороги, лідери сучасної 
імперської Росії, яка анексувала та окупувала частину української території.

Державницька доля України  протягом тисячолітнього існування нашого на-
роду була складною. Україна в силу зовнішніх і внутрішніх обставин і факторів 
не раз втрачала свою державність. Руська держава з центром у Києві, Руське ко-
ролівство, форми державно-національного життя в Литовсько-Руський державі, 
Козацька держава XVII ст., Українська Народна та Західно-Українська Народна 
Республіки початку ХХ ст., незалежна Карпатська Україна 1939 р. – ось основні 
етапи існування національної державності українців, що засвідчує тяглість дер-
жавотворчого процесу протягом тисячолітньої історії українського народу та є 
предтечею відновлення Української незалежної держави 24 серпня 1991 р. Крім 
того, вітчизняна державницька, правова, політична та види суспільної думки 
протягом останніх століть послідовно розвивалися ідеєю суверенітету та ство-
рення незалежної, соборної, самостійної України.

Весь історичний розвиток нашого суспільства та українського народу є пе-
реконливим свідченням закономірності проголошення незалежності держави. 
Особливим підтвердженням тези є ХХ ст.

Українська революція 1917–1922 рр. та створена нею Українська Народна 
Республіка зазнали поразки в результаті російської більшовицької агресії. 
Встановлена в Україні диктатура пролетаріату у формі УСРР у програмних доку-
ментах створеної 1920 р. Української комуністичної партії визначала Україну як 
російську колонію і головним своїм завданням висувала декомунізацію України. 

Політика керівництва СРСР щодо України полягала в цілеспрямованих діях 
на знищення України як етнополітичної  цілісності та українського народу як но-
сія національної свідомості. Головний удар більшовицький режим скерував проти 
національної інтелігенції як носія ідентичності. Під час більшовицького терору 
1918–1923 рр. були знищені сотні відомих діячів культури. На початок 1930-х ро-
ків в Україні було заарештовано та здебільшого розстріляно або відправлено в кон-
центраційні табори десятки тисяч представників інтелігенції. Насамперед терор 
спрямовувався проти провідників політики українізації, яку почали згортати на по-
чатку 30-х років. У цей період також цілеспрямовано були знищені тисячами уні-
кальні пам’ятки культової архітектури в Києві, Чернігові, Переяславі, Новгород-
Сіверському та інших містах. До 1937 р. була знищена Українська автокефальна 
церква. У 1937–1938 рр. молох репресій охопив партійний і радянсько-господар-
ський апарат України. Після обезголовлення української нації нищівного удару 
завдано по самому чисельному носію української ідентичності – селянському 
класові. У результаті штучно організованого тоталітарною владою голодомору в 
1932–1933 рр. було знищено від 7 до 10 мільйонів селян. 

Союзний центр протягом усього періоду існування по відношенню до України 
здійснював політику русифікації та витіснення української мови з провідних 
сфер життєдіяльності суспільства, а особливо у сферах освіти, науки і культу-
ри. Замість знятого з посади 1972 р. П. Ю. Шелеста був призначений першим 
секретарем КПУ В. В. Щербицький, який обіцяв русифікувати Україну протягом 
п’яти років. За час майже 20-річного його перебування при владі прагнення до 
вивчення рідної мови, розвитку національної культури та дотримання народних 
традицій як прояв українського буржуазного націоналізму всіляко переслідува-
лися комуністичним тоталітарним режимом. 
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Політика на національно-культурне гноблення союзним центром доповнюва-
лося економічним визиском та експлуатацією республіки. За класифікацією ООН 
у 1985 р. Україна досягла рівня надрозвинутої промислової держави, зрівнявшись 
з Францією, але економіка республіки на 80% була мілітаризованою, що не від-
повідало національним інтересам республіки та екологічній безпеці її населення. 
Відбувалася нещадна експлуатація ресурсів України. У республіці, на яку припа-
дало 2,6% території СРСР, було побудовано 40% усіх союзних атомних енергоб-
локів, які виробляли енергію не для України, а для європейських держав комуніс-
тичного блоку. Україна регулярно на 10% більше вносила до союзного бюджету, 
ніж отримувала з нього. На середину 1980-х з усіх підприємств, що знаходили-
ся на території України, тільки 22,5% належали республіці. Закупівельні ціни на 
одну й ту ж сільськогосподарську продукцію для України, сформовані центром, 
були на 30% нижчими, ніж у Латвії, Литві, Естонії та прикордонних з Україною 
областях Росії. Деформований характер економіки республіки спричинив наро-
стання економічних, соціальних, екологічних проблем. Техногенне навантаження 
на природу у республіці у 6–7 разів перевищувало загальносоюзний рівень. Про 
наростання кризових явищ у економіці УРСР і деформацію господарського життя 
яскраво свідчать такі показники. На 1985 р. республіка посідала в СРСР 15-е місце 
за темпами зростання основних виробничих фондів, 13-е – за темпами зростання 
загального обсягу промислової продукції, 13-е – за зростанням валової продукції 
сільського господарства; 13-е – за темпами зростання національного доходу1.

Колоніальний характер економіки республіки, експлуатація її національних 
багатств, нищення національного життя та насильницька русифікація спонукали 
національно-патріотичні сили до усвідомлення необхідності боротьби за ство-
рення незалежної держави. В умовах існування УРСР ця боротьба була багато-
факторною політичною боротьбою, яка відбувалася мирно і збройним шляхом.

Протягом десятиліть національне, економічне, соціальне та культурно-ду-
ховне гноблення сприяло формуванню в Україні факторів, спрямованих на здо-
буття Україною державної незалежності та її вільного розвитку. Ще від початку 
утворення УРСР розгорнулася ідеологічна (політична) та збройна боротьба проти 
радянського режиму. В надрах самого режиму представники українського націо-
нал-комунізму вказували вимоги здобуття реального суверенітету республікою. У 
період Другої світової війни та майже до середини 1950-х років за незалежність 
збройну боротьбу вели ОУН–УПА. У 50–60-х роках ХХ ст. почалося формуван-
ня антирадянських груп, які поруч з захистом прав і свобод людини висовували 
гасла досягнення Україною реального суверенітету й незалежності. Ця традиція 
набула подальшого розвитку в антирадянському дисидентському русі та створенні 
у 1977 р. Української Гельсінської спілки, яка головною метою декларувала бо-
ротьбу за права і свободи в тоталітарній державі та незалежну Українську державу.

На середину 1980-х років рух за суверенітет України почав набувати все-
осяжного характеру. Чорнобильська катастрофа, яка набула масштабу плане-
тарного лиха, в українському суспільстві концептуалізувалася як національна 
трагедія та заклала екологічні основи майбутнього масового системного націо-
нального антирадянського та антикомуністичного руху в Україні.

Аварія на Чорнобильській АЕС стала свідченням і символом системної 
кризи тоталітарної командно-адміністративної системи та імперської союзної 
державності. На цей період в українському суспільстві закономірно сформу-
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валися та визріли національні, політичні, економічні, соціальні, культурно-ду-
ховні фактори досягнення незалежності України.

Нове партійно-державне керівництво СРСР на чолі з М. С. Горбачовим 
з метою відвернення краху комуністичної системи та запобігання розпаду 
СРСР проголосило курс на реформу, метою якої була перебудова всіх сфер 
життя через політику демократизації, гласності та побудови правової держав-
ності в межах соціалістичного вибору.

В умовах демократизації в Україні пожвавився національно-визвольний 
рух. Він розпочався як рух української творчої інтелігенції за національне від-
родження. Виникають неформальні організації (Товариство української мови 
імені Т. Г. Шевченка, «Зелений світ», «Меморіал», Український культурологіч-
ний клуб та ін.), які вимагали забезпечення державно-конституційного статусу 
української мови, вивчення та дослідження історії України, зокрема періоду 
УНР, репресій тоталітарного режиму, Голодомору, участі України у Другій 
світовій війні, боротьби ОУН–УПА та ін. У 1989 р. в Україні виникає масова 
суспільно-політична організація – Народний Рух України за перебудову, діяль-
ність якого згодом радикалізувалася, набула антикомуністичного та антирадян-
ського характеру через вимоги створення незалежної України2.

У червні 1989 р. відбулася ХІХ партійна конференція КПРС яка проголосила курс 
на реформу політичної системи. У жовтні 1990 р. з Конституції УРСР були виключені 
статті про керівну і спрямовуючу роль комуністичної партії в державі та суспільстві. 
Це відкрило шлях для появи ідеологічного плюралізму та створення багатопартій-
ної системи. Протягом 1990 р. в Україні виникло 16 політичних партій. Більшість з 
цих партій вимагала виходу України з СРСР і проголошення незалежної держави. 
У Комуністичній партії України ортодоксальні комуністи, згуртувавшись, демонстру-
вали спротив, хоча й не послідовному, але демократичному горбачовському курсу. 
Компартія України виступала проти виходу України з СРСР і збереження Союзної 
держави на засадах оновленої федерації. Водночас у самій компартії зародилася течія 
«суверен-комуністів», які були прихильниками державного суверенітету України3. 

Процес суверенізації посилювався і наростав у інших союзних республі-
ках. Намагаючись не допустити виходу республік, в умовах демократизації в 
1989 р. був прийнятий відповідний союзний закон, який містив механізм, що 
здебільшого унеможливлював здобуття республіками незалежності. Водночас 
союзний центр здійснював цілеспрямовані дії на посилення централізації на-
родного господарства, заперечення необхідності передачі ряду галузей про-
мисловості і будівництва у безпосереднє відання республік, що спричинило 
посилення боротьби в республіках за вихід із СРСР. 

У березні – травні 1990 р. про відновлення своєї державної незалежності за-
явили Литва, Латвія та Естонія. Тиск імперського центру на ці республіки посилив 
відцентрові тенденції і вихід республік з СРСР. Розпочався «парад суверенітетів», 
що свідчило про незворотний процес розпаду союзної держави. 12 червня 1990 р. 
перший з’їзд народних депутатів РРФСР прийняв Декларацію про державний су-
веренітет. За цих умов союзне керівництво на чолі з М. С. Горбачовим вдалося до 
маневрів, спрямованих на збереження СРСР. Вони прагнули розв’язати цю пробле-
му через проведення союзного референдуму, сподіваючись досягти через різного 
роду маніпуляції бажаного результату. Особливим завданням центру було не допу-
стити виходу з СРСР України, без якої існування союзу було не можливе4.
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Антирадянські процеси та суспільно-політичний рух, які швидко розвива-
лися в Україні, починаючи з 1989 р., одночасно набули демократичного і націо-
нально-визвольного характеру та переросли в мирну національно-демократичну 
революцію. У квітні 1990 р. представники Народної ради у Верховній Раді УРСР 
поставили питання про необхідність ухвалення Декларації про державний сувере-
нітет. 16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР 357 голосами прийняла Декларацію 
про державний суверенітет України, яка створила правові основи досягнення 
Україною державної незалежності. На союзному референдумі про збереження 
союзної держави, який відбувся 17 березня 1991 р., 83,5% громадян України, які 
одержали бюлетені, висловилися, що Україна в складі майбутнього Союзу сувере-
нних держав може взяти участь на засадах Декларації про державний суверенітет 
України. Це було яскравим свідченням прагнення учасників до суверенітету.

16 липня 1990 р. після постатейного обговорення Декларація про державний 
суверенітет України була ухвалена. За проголосували 355 депутатів, проти – 4, 
утримався – 1. Згідно з уточненими даними за проголосували 357, проти – 3, 
утрималося – 0, не голосували 26. Пізніше 17 народних депутатів звернулися 
до Секретаріату Верховної Ради з офіційними заявами про зарахування їхнього 
голосу «за». Верховна Рада України цього ж дня встановила 16 липня Днем про-
голошення незалежності України. 

Декларація про державний суверенітет України складається з преамбули 
і десяти розділів: самовизначення української нації; народовладдя; державна 
влада; громадянство України; територіальне верховенство; економічна само-
стійність; економічна безпека; культурний розвиток; зовнішня і внутрішня без-
пека; міжнародні відносин. Розділи Декларації мають глибоке змістове напов-
нення і охоплюють всі основні сфери суспільної та державної життєдіяльності. 
Подібно статтям законодавчих актів, положення всіх її розділів були сформу-
льовані чітко, конкретно й однозначно.

У розділі І «Самовизначення української нації» зазначено: Українська РСР 
як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі 
здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення». У 
розділі ІІ «Народовладдя» проголошено основні засади реального народовладдя, 
зокрема, вказано, що громадяни республіки всіх національностей становлять на-
род України, який є єдиним джерелом державної влади в республіці: повновлад-
дя народу України реалізується на основі Конституції як безпосередньо, так і 
через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевої рад УРСР; від імені 
всього народу може виступати виключно ВР УРСР. Розділ ІІІ «Державна влада» 
містить головні засади організації і здійснення державної влади. Зокрема, зазна-
чається, що державна влада здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, 
виконавчу та судову, і це є першим офіційним визнанням в Україні принципу 
поділу влади. У розділі ІV «Громадянство Української РСР» громадянство УРСР 
проголошено як самостійне, а не похідне від союзного, громадянства. У розді-
лі V «Територіальне верховенство» утверджується територіальне верховенство 
УРСР, яке означає, що УРСР здійснює верховенство на всій своїй території. 

У розділі VI «Економічна самостійність» встановлено, що УРСР самостійно 
визначає свій економічний статус і закріплює його в законах, що народ України 
має виключне право володіння, користування і розпорядження національним 
багатством і що УРСР забезпечує захист усіх форм власності, тобто проголо-
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шується в повному обсязі суверенітет України в економічній сфері. У розділі VII 
«Екологічна безпека» утверджується державний суверенітет в екологічній сфері, а 
в розділі VIII «Культурний розвиток» – державний суверенітет у культурі, (духов-
ному) житті народу. Розділ IX «Зовнішня і внутрішня безпека» формує принципи 
безпеки. Розділ X «Міжнародні відносини» визначає основні засади цих відносин, 
визначає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загаль-
новизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішнього права5.

Ухвалення Декларації стало першим кроком до утвердження національної 
державності та створило правові засади для наступних кроків щодо досяг-
нення повної незалежності. 

Серед першочергових заходів у досягненні реального суверенітету було 
ухвалення Верховною Радою Закону «Про зміни і доповнення Конституції 
(Основного Закону) Української PCP» та прийняття інших законів. Ґрунтуючись 
на положеннях Декларації, парламент вніс низку радикальних змін до 
Основного Закону. У розділі І «Політична система» замість принципу демо-
кратичного централізму запроваджувався принцип розподілу повноважень 
державних органів, які формуються на засадах виборності за участю всіх полі-
тичних партій і громадських організацій республіки. Із глави VІІ «Українська 
PCP – союзна республіка у складі Союзу PCP» були вилучені положення, які 
обмежували державну владу УРСР повноваженнями СРСР. Замість положення 
ст. 71 про обов’язкові дії законів СРСР на території УРСР запроваджувалася 
норма: «На території Української PCP забезпечується верховенство респу-
бліки». Законом «Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного 
Закону) Української PCP від 19 червня 1991 р. парламент наділявся правом зу-
пиняти дії актів Кабінету Міністрів СРСР, міністерств СРСР, інших підвідом-
чих органів Кабінету Міністрів СРСР на території радянської України у разі 
їхньої невідповідності Конституції та законам Української PCP. Прийняті за-
кони були спрямовані на відновлення суверенних повноважень і утвердження 
пріоритету республіканської юрисдикції над союзним законодавством.

Наступним важливим кроком було забезпечення економічного суверенітету 
УРСР. У цьому контексті було прийнято ряд законів: «Про бюджетну систе-
му Української PCP», «Про власність», «Про підприємництво», «Про банки 
та банківську діяльність», «Про систему оподаткування» та ін. Ухвалення цих 
законів сприяло створенню Національного банку, республіканських акціонер-
них банків, запровадженню власного державного бюджету, визначенню джерел 
бюджетних надходжень, формуванню ринку цінних паперів та з часом – запро-
вадженню національної грошової одиниці – гривні.

Для формування національної економіки та забезпечення економічного су-
веренітету республіки велике значення мали прийнятті закони «Про передачу 
підприємств і організацій металургійної та вугільної промисловості СРСР, що 
розташовані на території УРСР, у власність республіки», а згодом передачу ін-
ших підприємств важкої промисловості, що знаходились на території України. 
З часом були прийняті закони «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про 
митну справу Української PCP» та інші, які були спрямовані на реалізацію 
Декларації та створення самостійного національного економічного організму6.

Реальним кроком на шляху суверенізації України було прийняття законо-
давчих актів, спрямованих на створення органів державної влади, не залежних 
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від союзного центру, насамперед Ради Міністрів УРСР. Конституційні зміни 
від 24 жовтня 1990 р. виводили республіканський уряд у своїй діяльності з 
підпорядкування органів СРСР та виконання нею вимог Конституції СРСР. 
Законами України від 18 квітня та 13 травня 1991 р. в Україні утворювався 
Кабінет Міністрів УРСР. А конституційні зміни від 21 травня 1991 р. встанов-
лювали ст. 115, що «Кабінет Міністрів України є найвищим органом державно-
го управління в Українській PCP». Законом від 19 червня 1991 р. «Про вине-
сення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української PCP» 
уточнювався статус Верховної Ради – як найвищого законодавчого органу та 
Кабінету Міністрів – як найвищого органу державного управління Республіки.

19 червня 1991 р. Верховна Рада УРСР ухвалила концепцію нової Конституції 
України, яка орієнтувала на створення незалежної демократичної президентської 
республіки, що виключало участь України в оновленому Союзі як федеративно-
му утворенні та зумовило модальність самостійного вирішення нею питання про 
участь у формуванні Союзу Суверенних Держав.

Вагомим етапом у створенні ефективної системи органів державної вла-
ди стало прийняття 5 липня 1991 р. законів України «Про заснування поста 
президента Української PCP і внесення змін та доповнень до Конституції 
(Основного Закону) Української PCP», «Про президента Української PCP» та 
«Про вибори президента Української PCP», які створювали новий інститут 
державної влади – інститут президента як найвищу посадову особу України 
і главу її виконавчої влади. Президент наділявся широкими повноваженнями: 
правом видання указів, виконання яких було обов’язковим на всій території 
України; зупинення рішень органів виконавчої влади СРСР на території рес-
публіки, якщо вони суперечили республіканській Конституції та ін.

 Важливим напрямом суверенізації України, зміцнення національної дер-
жавності та її захисту стали заходи, спрямовані на створення власних Збройних 
Сил та правоохоронної системи. Відбулося оновлення ст. 162 Конституції 
УРСР, за якою прокурорський нагляд та органи прокуратури виводились з під-
порядкування генерального прокурора СРСР7. 

Декларація про державний суверенітет України стала основоположним ак-
том, визначила новий статус України: проголосила її державний суверенітет як 
верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в ме-
жах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах.

Без Декларації про державний суверенітет України, яка започаткувала найно-
вітніший етап державотворчого процесу, неможливими були б наступні кроки на 
цьому шляху. Декларація стала першим і визначальним чинником фактичного і 
юридичного утвердження суверенної і незалежної України. Програмні принципи 
і положення, втілені у ній, такі як самовизначення українського народу, утвер-
дження суверенітету, розвиток демократичного суспільства, всебічного забезпе-
чення прав і свобод людини, досягнення економічного і соціального добробуту 
суспільства, його культурного і духовного відродження на національних засадах, 
становлення суверенної державної влади в межах республіки, необхідність по-
будови правової держави і розвиток самоврядних засад народу, миролюбність 
зовнішньої політики України та інші принципи справили величезний вплив на 
цивілізаційний вибір та трансформацію українського суспільства.

Декларація стала політичним документом, який за силою свого впливу 
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на суспільні перетворення мав значення конституційного акта. Положення 
Декларації відповідали волевиявленню народу, акумулювали його віковічне праг-
нення та втілювали найкращі ідеї про організацію держави і суспільства, закладені 
в попередніх вітчизняних конституційних актах, декларували необхідність підго-
товки і прийняття нового Основного Закону України. Декларація заклала правові 
засади нашої суверенної державності: верховенство Конституції України та її за-
конів на території України, її право на власні Збройні Сили, органи безпеки, недо-
торканність її території, право мати власне громадянство, самостійно вирішувати 
державне і суспільне облаштування в усіх сферах, право вільного національного і 
духовного розвитку української нації та національних меншин, право самостійно 
визначати економічний статус, безпосередньо здійснювати рівноправні зносини з 
іншими державами та самостійно укладати міждержавні та міжнародні договори.

Декларація знаменувала зародження сучасного конституціоналізму в 
Україні і стала відліковою засадою формування правової моделі конституцій-
ного устрою незалежної держави, забезпечила істотні його трансформації та 
всієї правової системи України.

Декларація, як зазначається в її тексті, стала основою для розробки і при-
йняття нової Конституції і законів – не Української PCP, а України. У ній упер-
ше були задекларовані основоположні принципи, державно-правові ознаки, які 
визначили новий правовий статус України. Декларація про державний сувере-
нітет України за своїм змістом була стратегічним документом, закріплювала 
високий ступінь суверенізації України у складі союзної держави і наближала її 
до здобуття реальної незалежності. Реалізація Декларації свідчила про послі-
довний і закономірний рух України до реального суверенітету8.

За цих умов союзний центр на чолі з М. С. Горбачовим зробив останню спро-
бу зберегти Союз через підписання нового Союзного Договору, який закладав 
лібералізацію союзних відносин. Але реваншистські сили в центральному со-
юзному керівництві напередодні підписання Договору 19 серпня 1991 р. ство-
рили ДКНС та вдалися до антиконституційного, антидержавного перевороту, 
метою якого було збереження СРСР. Заколот ДКНС став точкою неповернення 
у попередній стан суспільного та державного існування України. 

Заколот ДКНС підштовхнув проукраїнські патріотичні сили у Верховній 
Раді України до відновлення державної незалежності України. Народні депута-
ти від Народної ради та ще кілька десятків депутатів, що перейшли на держав-
ницькі позиції, об’єдналися в парламенті. Згодом під тиском суспільства до них 
змушена була приєднатися частина колишніх прихильників збереження СРСР. 

24 серпня 1991 р. Верховна Рада УРСР 355 голосами народних депутатів 
прийняла Постанову «Про проголошення незалежності України» – Акт про-
голошення незалежності України. В Акті наголошувалося, що продовжуючи 
тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на само-
визначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими 
документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, 
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто про-
голошує незалежність України та створення самостійної української держави – 
України. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на тери-
торії України мають чинність виключно Конституція та закони України. Таким 
чином, де-юре Україна стала незалежною суверенною державою. Акт поклав 
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край юридичному існуванню УРСР9. Законом від 17 вересня 1991 р. назву УРСР 
було замінено на споконвічну назву держави – Україна.

1 грудня 1991 р. понад 90% учасників республіканського референдуму висло-
вилися за підтвердження Акта проголошення незалежності України. 7–8 груд-
ня 1991 р. керівники України, Росії та Білорусії підписали Угоду про створення 
Співдружності Незалежних Держав. 21 грудня 1991 р. до перших держав – під-
писантів Угоди приєдналися ще вісім колишніх союзних республік (відмовили-
ся брати участь Естонія, Латвія, Литва та Грузія). Це означало, що Союз РСР 
як суб’єкт міжнародного права і геополітична реальність перестав існувати. 
Здійснилось тисячолітнє прагнення українського народу мати свою національ-
ну державу. Україні відкрилась перспектива національного державотворення та 
побудови незалежної суверенної, демократичної, правової соціальної держави10. 
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З часом інтерес до життя та діяльності людей, які своєю cамовідданою пра-
цею зробили чимало корисного для своєї країни і залишили в її історії своєрід-
ний слід, не тільки не зменшується, а ще більше зростає. Справді, на відстані 
подій, до яких ці особистості були так або інакше причетні, їхнє житіє розкрива-
ється новими гранями, як і роль у них. Більше того, висвітлення життя та творчої 
праці таких людей може сприяти кращому розумінню сучасної картини світу, 
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яка багато в чому нагадує катастрофи, з якими зіткнувся світ у першій половині 
ХХ століття, і уроки, подані ними людству, як ніколи залишаються актуальними.

Саме такою особистістю є Володимир Михайлович Корецький, життя і 
діяльність якого слугує яскравим прикладом відданого служіння науці, вихо-
дячи з вимог історичних подій воістину епохального значення, участь у яких 
стала його візитівкою. Події ці пов’язані зі створенням у 1945 р. Організації 
Об’єднаних Націй в результаті перемоги Антигітлерівської коаліції над на-
цистською Німеччиною разом з її союзниками та мілітаристською Японією у 
Другій світовій війні 1939–1945 рр. З цього часу В. М. Корецький активно за-
лучається до участі в роботі ряду органів ООН з кодифікації та прогресивного 
розвитку міжнародного права, представляючи в них Україну та СРСР. У складі 
делегацій України він також брав участь у ряді міжнародних конференцій, у 
яких розглядалися важливі питання розвитку міжнародного права.

Харківський період життя та діяльності В. М. Корецького
(кінець XIX – перша половина XX століть)

Володимир Михайлович Корецький народився 18 лютого 1890 р. в 
м. Катеринославі (тепер – Дніпро). У 1910 р. із золотою медаллю закінчив 
катеринославську гімназію і  того ж року поступив на юридичний факультет 
Московського університету. Провчившись у Москві рік, за сімейними обста-
винами, переїхав до Харкова і продовжив навчання на юридичному факуль-
теті Харківського університету, який закінчив у 1916 р., отримавши диплом 
1-го ступеня, і як стипендіат був залишений для підготовки до професорсько-
го звання по кафедрі цивільного права і судочинства. У 1919 р. він склав ма-
гістерський іспит з історії та догми римського права і в тому ж Харківському 
університеті почав читати лекції з всесвітньої історії держави і права.

Автору цього нарису про Володимира Михайловича Корецького долею 
було даровано духовне спілкування, майже чверть століття, з цією ще за  життя 
легендарною особистістю, і при мені він не раз називав себе людиною ХІХ сто-
ліття. Кращі люди, виховані в цей час, увібрали в себе нестримний дух цієї 
епохи з її невідворотним прагненням до прогресу в науці та техніці, досягши в 
цьому величезних здобутків, які багато в чому змінили соціальне життя різних 
верств населення в Європі та світі. У всесвітньо-історичному значенні це був 
час найвищого розвитку передових країн Європи і світу, що свідчив про оста-
точну перемогу капіталістичних відносин над феодальними. Цей розвиток су-
проводжувався найвищим піднесенням інтелектуалізму у всіх сферах людської 
діяльності, включаючи філософію, історію, право, літературу та мистецтво.

Пріоритет віддавався розуму, утверджуючи в суспільстві високе значен-
ня його розвинутості разом зі спроможністю людини до осягання складних 
процесів пізнання в поєднанні з високою моральністю. Все це й сформувало 
особистість В. М. Корецького з усією його своєрідністю як людини і вченого. 
Водночас він був свідком краху цього видимого благополуччя, з якого народи 
й людство до цього часу не можуть знайти вихід, що також вплинуло на його 
свідомість та вибір власного місця в наступну буремну епоху.

В умовах катастрофи Першої світової війни та породжених нею революцій у 
Європі та Росії, які мали шокуючий ефект на свідомість людей та зміну звичного 
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способу їх життя, В. М. Корецький зміг обрати для себе зрозумілий, але непростий на 
ті часи шлях добросовісного служіння науці, що було найвищим для нього мораль-
ним імперативом. Як історик права, він зміг побачити об’єктивний характер цих про-
цесів, піднявшись над суб’єктивними судженнями стосовно революційних подій, що 
відбувалися в цей час у світі. Саме відчуття закономірного ходу історії в цьому, здава-
лося б, немислимому хаосі, в якому опинилося суспільство і весь світ, демонструючи 
крайню ворожнечу, непримиренність і шаленість людських пристрастей, допомогло 
В. М. Корецькому не загубитися в цьому вирі історичних подій та спрямувати свій 
талант на благо науки, поклавши на її олтар всі свої духовні та фізичні сили.

Після Жовтневої революції в Росії 1917 р. В. М. Корецький узяв участь у 
створенні у 1920 р. Харківського інституту народного господарства та його 
правового факультету. Був проректором Інституту та заступником декана цьо-
го факультету, читав лекції із загальної історії держави і права, міжнародного 
приватного права та міжнародного господарського права. У 1930 р. правовий 
факультет був перетворений на окремий інститут, назва якого в різні часи змі-
нювалася й у 1937 р. він отримав ще відому нам назву – Харківський юридич-
ний інститут (нині  – Харківський національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого). З 1920 по 1941 р. В. М. Корецький обіймав там посади про-
фесора та керівника (з 1937) кафедри історії держави і права.

У 1939 р. В. М. Корецький в Інституті права АН СРСР захистив докторську 
дисертацію з міжнародного приватного права, отримавши диплом доктора юри-
дичних наук за номером 3. І того ж року він отримав вчене звання професора.

З початком Великої Вітчизняної війни за розпорядженням Уряду України 
В. М. Корецький, разом з іншими викладачами Харківського юридичного інституту, 
був евакуйований до м. Ташкента (Узбекистан) і у створеному там Ташкентському 
юридичному інституті викладав всесвітню історію держави і права.

На початку війни під час оборони Києва від нацистських загарбників заги-
нув його єдиний син Юрій Володимирович Корецький, який пішов на фронт 
добровольцем і був військовим кореспондентом. За своїм характером Юрій 
Володимирович був творчою людиною, поетом та знаним перекладачем на 
українську мову відомих творів зарубіжних авторів. Належав до творчого кола 
М. Т. Рильського, з яким особисто дружив. В. М. Корецький, у бесіді зі мною, 
згадуючи свого сина, відзначав його природну схильність до гуманітарних 
наук та феноменальні здібності у вивченні іноземних мов. Він навів приклад 
як під час перебування з ним у період літньої відпустки в Середній Азії Юрій 
Володимирович буквально за два-три місяці навчився читати й писати турець-
кою мовою. Напередодні війни у 1941 р. він захистив у Києві кандидатську 
дисертацію з філології, що в ті часи було подією в науковому житті України.

За яких обставин загинув на фронті Юрій Володимирович – невідомо. Він 
зник безвісти, і єдине повідомлення про нього Володимир Михайлович отри-
мав вже після війни від знайомого свого сина, теж військового кореспондента, 
який бачив і розмовляв з ним, зустрівши неподалік Києва, в Голосіївському 
лісі. Після війни Володимир Михайлович багато разів зв’язувався з відповід-
ними органами, сподіваючись хоча б на якусь звістку про сина з надією, що він 
ще живий. Але жодних відомостей про нього він так і не отримав.

Загибель сина на війні нила в серці Володимира Михайловича незагойною 
раною, з якою він мусив жити далі. З болем він говорив мені, що втрата сина 
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призвела до передчасної смерті у 1953 р. його дружини, Анни Ананіївни. На 
все життя Володимир Михайлович залишився одинокою людиною, і благом 
для нього була наука, якій він міг цілком себе присвятити.

Цікавою була історія кохання Володимира Михайловича до Анни Ананіївни, 
з якою він побрався всупереч волі батьків, коли йому було лише 18 років, що 
позбавило молоду сім’ю матеріальної підтримки від суворого за своїм харак-
тером його батька. За словами Володимира Михайловича, матеріальні мірку-
вання змусили його перевестися з Московського до Харківського університету. 
В Харкові, де життя було значно дешевшим порівняно з московським, легше 
було утримувати сім’ю, в якій вже народився син Юрій. У цей час у Харкові 
мешкали двоє його братів – старший брат, Михайло Михайлович, який став 
лікарем і все своє життя працював у одному з санаторіїв Кисловодська, та мо-
лодший брат, Леонід Михайлович, який, працюючи директором картин на кіно-
студії імені Олександра Довженка, був яскравою особистістю, маючи великий 
авторитет серед кінематографістів України.

Під час навчання в гімназії Володимир Михайлович Корецький проявив 
великі здібності й до математики, чим скористався в студентські роки, даю-
чи приватні уроки з цієї дисципліни, і це допомагало йому утримувати сім’ю. 
Володимир Михайлович як великий трудівник, довівши це всім своїм життям 
та діяльністю, поважав чесну працю інших людей, незалежно від того, хто пе-
ред ним – професор чи прибиральниця приміщення, де він працював. Він був 
людиною середнього зросту, з незмінно осяйним обличчям, що свідчило про 
високу духовність та розум, і люди, зустрічаючись з ним, волею-неволею вну-
трішньо підтягувалися, щоб якось відповідати цьому його образу.

Необхідно сказати й про оптимізм Володимира Михайловича як рису його 
характеру, що також притягувало до нього людей. Незважаючи на будь-які не-
сприятливі обставини життя та праці, він ніколи не втрачав оптимізму, вселяючи 
в людей, які його оточували, віру в краще. І цей образ Володимира Михайловича 
і мені завжди додає сили долати випробування, які час від часу підносить буття.

Після трагедії, пов’язаної з відходом із життя Анни Ананіївни, Володимир 
Михайлович звернувся до скульптора Сергія Тимофійовича Коненкова 
(Москва) з проханням зробити скульптурне зображення його дружини для 
установки пам’ятника на її могилі на Лук’янівському кладовищі. Він показав 
йому світлину дружини, що в ті часи була звичайно у чорно-білому виконанні, 
і образ Анни Ананіївни на ній настільки зачарував скульптора, що він одразу 
погодився виконати це замовлення, незважаючи на свою надзвичайну заванта-
женість урядовими та іншими проєктами.

Володимир Михайлович, розповідаючи мені цю історію, сказав, що 
С. Т. Коненков у образі Анни Ананіївни побачив для себе нове і так цим захо-
пився, що рішуче відмовився взяти плату за свою роботу, обмежившись лише 
витратами на матеріал (білий мармур) та працю робітників.

Мені здається, що це була зустріч двох видатних людей, які отримали од-
накове виховання у ХІХ столітті, названому істориками «творчим століттям». 
С. Т. Коненков своє художнє навчання завершив у 1902 р. у Петербурзькій ім-
ператорській академії мистецтв, і обрання ним після революції в Росії 1917 р. 
життєвого шляху на ниві культурного мистецтва та графіки було схожим з об-
ранням В. М. Корецьким власного шляху в науці.
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Натхнення С. Т. Коненкова образом Анни Ананіївни було невипадковим, 
маючи глибокий естетичний і навіть філософський сенс. Вона була надзвичай-
но красивою жінкою, в якій він побачив істинно жіночу натуру. І саме такою 
відтворив її  в погрудді з білого мармуру. Якщо дивитися прямо, то скульптор 
геніально вловив жіночу красу Анни Ананіївни, зафіксувавши її образ у знай-
деному ним моменті повороту ліворуч її чарівного обличчя, обрамленого роз-
кішним волоссям, у гармонійному поєднанні з моментом нахилу голови вгору.

Зацікавленість С.Т. Коненкова образом Анни Ананіївни пояснювалася та-
кож тим, що він був одним з перших серед російських скульпторів на рубежі 
ХІХ – початку ХХ століть, хто звернувся до зображення оголеної жіночої на-
тури. З першого погляду може здатися, що цей шедевр творіння С.Т. Коненкова 
нагадує давньогрецьку скульптуру з її ідеалізацією жіночої краси в плато-
нівському дусі. Це, однак, не так. У С.Т. Коненкова жіноча краса дається як 
реальність буття, що струменіє з очей Анни Ананіївни і говорить, що життя 
прекрасне. І нам явлено диво гармонії цього життя. Але вздовж і вгору голови 
Анни Ананіївни скульптор зобразив змію як символ тлінності життя, що може 
бути перерване будь-якої миті. Таким мені уявляється образ Анни Ананіївни у 
виконанні великого скульптора С. Т. Коненкова.

Копія погруддя Анни Ананіївни знаходилася в кабінеті київської кварти-
ри, в якій довгі роки мешкав Володимир Михайлович. Мистецьке творіння 
С. Т. Коненкова височіло праворуч перед великим письмовим столом, за яким 
він щоденно працював і час від часу міг підвести очі й дивитися на образ своєї 
дружини, подумки спілкуючись з нею. Пам’ять про Анну Ананіївну та свого 
сина Юрія Володимировича він зворушливо проніс через усе своє життя, що 
також було яскравим свідченням його високої духовності.

Після визволення Харкова від нацистських загарбників і відновлення у 1944 р. 
діяльності Харківського юридичного інституту В. М. Корецький обіймає в ньому 
посаду професора та керівника курсу міжнародного права, а в 1947 р. створює ка-
федру міжнародного права. У цей час тут навчалися І. І. Лукашук і В. С. Семенов, 
які були учасниками Великої Вітчизняної війни і зазнали тяжких поранень, які 
давалися взнаки усе життя. Після закінчення Інституту вони навчалися в аспіран-
турі у В. М. Корецького, який був їх науковим керівником. У 1951 р. І. І. Лукашук і 
В. С. Семенов захистили кандидатські дисертації й стали знаними представника-
ми вітчизняної науки міжнародного права. Та й у статусі професорів вони завжди 
пам’ятали свого вчителя, який відкрив для них шлях до науки.

Отже, для В. М. Корецького харківський період життя та діяльності мав 
визначальне значення, адже саме в цей час у нього сформувались як мораль-
ні якості відданого служіння науці, так і високий рівень професійних знань, 
які, відзначаючись своєрідністю, притаманною лише йому, вже тоді поставили 
його ім’я в один ряд з іменами найбільш освічених людей цього часу. І в на-
ступний київський період своєї діяльності В. М. Корецький виступає як знаний 
фахівець права з необхідними якостями виконання завдань, пов’язаних з роз-
витком в Україні юридичної науки і особливо міжнародного права, яке після 
Другої світової війни набуло нового змісту та значення у долях народів і дер-
жав, виходячи з історичної необхідності їх співробітництва на взаємній основі 
для підтримання загального миру і безпеки1.
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Членство України в Організації Об’єднаних Націй і створення 
В. М. Корецьким академічної установи з юридичних досліджень

Перед Україною, яка з-поміж 51 держави стала однією із засновниць 
Організації Об’єднаних Націй, постало невідкладне завдання належної її уча-
сті в діяльності цієї Організації, включаючи таку надзвичайно важливу сферу, 
як кодифікація та прогресивний розвиток міжнародного права. Ця лінія співро-
бітництва держав мала розвивати принципи і норми міжнародного права від-
повідно до Статуту ООН, зміцнюючи тим самим новий міжнародний правопо-
рядок, встановлений за підсумками Другої світової війни.

У зв’язку з цим за ініціативою відомого державного діяча України 
Д. З. Мануїльського перед Академією наук України було поставлено завдання 
створити в її складі юридичну установу, в якій поряд з розробкою ряду напрямів 
внутрішнього права мали проводитися дослідження з актуальних проблем між-
народного права. Виконання цього завдання було покладено на В. М. Корецького 
як визнаного історика права, цивіліста та фахівця з міжнародного права, який 
уже певний час співпрацював з Д. З. Мануїльським, уперше представляючи 
Україну на ряді сесій Генеральної Асамблеї ООН та  міжнародних конференціях.

У 1947 р. В. М. Корецькому було присвоєно звання заслуженого діяча науки 
України, що стало визнанням науковою громадськістю його заслуг.

У 1948 р. В. М. Корецького обирають академіком АН УРСР і в наступ-
ному 1949 р. він створює в Києві Сектор держави і права АН УРСР, у яко-
му проводяться дослідження з актуальних проблем міжнародного права та 
підготовка з цієї дисципліни наукових кадрів, яких на той час в Україні май-
же не було. З’явилася нова когорта таких імен, як: М. К. Михайловський, 
Н. М. Ульянова, В. І. Сапожников та Г. Ю. Бувайлик, які під науковим керівниц-
твом В. М. Корецького захистили кандидатські дисертації, а згодом стали док-
торами наук, посівши гідне місце у вітчизняній науці міжнародного права2.

У цей період В. М. Корецький багато уваги приділяє дослідженню приро-
ди міжнародної правосуб’єктності України, в якій була виражена об’єктив-
на суть підсумків Другої світової війни, а саме участь у ній України на боці 
Антигітлерівської коаліції, відповідаючи формі та змісту міжнародного право-
порядку, заснованого на Статуті ООН3.

Водночас міжнародна правосуб’єктність України як категорія міжнародно-
го права була предметом критики представників західної науки міжнародного 
права, які, виходячи з суто ідеологічних міркувань, намагалися заперечити її з 
точки зору міжнародного права4. Але діалектика міжнародно-правової реаль-
ності, врешті-решт, остаточно спростувала цей підхід, коли в процесі розпаду 
СРСР Україна у 1991 р. стала суверенною, незалежною державою в кордонах, 
визнаних у міжнародному праві ще в період існування її як союзної республіки 
з усіма ознаками суверенності як у внутрішньому, так і зовнішньому вимірі. 

Так, Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною 
Радою України у 1990 р., проголосила ряд принципів, серед яких такі: 
«Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих 
кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права 
на самовизначення» і «територія Української РСР в існуючих кордонах є не-
доторканною і не може бути змінена та використана без її згоди»5. Ці прин-
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ципи, які цілком узгоджуються з міжнародним правом, були підтверджені й 
у самому Акті проголошення незалежності України, прийнятому Верховною 
Радою України 24 серпня 1991 р. Цей Акт базується на таких приписах, як про-
довження «тисячолітньої традиції державності України»; здійснення «права на 
самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-право-
вими актами»; та виконання принципів Декларації про державний суверенітет 
України. Виходячи з цих приписів та принципів, Верховна Рада України прого-
лосила, що «територія України є неподільною і недоторканною» і «віднині на 
території України мають чинність виключно Конституція і закони України»6.

Символічно, що цей нарис про життя та діяльність В. М. Корецького, в якому 
висвітлюється також його роль у обстоюванні в науці та на практиці суверенітету 
України, збігається з відзначенням у 2021 році 30-річчя проголошення України не-
залежною державою, і враховуючи нинішній стан міжнародних відносин, який ха-
рактеризується високим рівнем нестабільності, перед суспільством постала справді 
шекспірівська дилема «бути чи не бути», пов’язана з нагальною необхідністю від-
новлення суверенних прав країни як у внутрішньому, так і зовнішньому аспектах. 

Під керівництвом В. М. Корецького Сектор держави і права став визнаним 
центром розвитку юридичної науки не лише в Україні, а й у колишньому СРСР. 
Дослідження, які проводилися його науковцями, були добре відомі в країнах 
Східної Європи, з якими підтримувалися тісні зв’язки, а також у країнах Заходу, 
які зі своїх міркувань слідкували за станом розвитку в Україні юридичної науки.

Настав, однак, час, коли організаційні рамки Сектору держави і права АН 
УРСР уже стримували розвиток в Україні правових досліджень, включаючи 
міжнародне право, і у 1969 р. він перетворюється на Інститут держави і пра-
ва на чолі з В. М. Корецьким, авторитет якого і тут мав вирішальне значення. 
Організація і проведення наукових досліджень здійснювалися вже структур-
ними підрозділами з відповідних напрямів юридичної науки, у тому числі був 
створений відділ міжнародного права та порівняльного правознавства, який 
також очолив В. М. Корецький. З появою нових можливостей було розширено 
тематику правових досліджень, що сприяло розв’язанню масштабних проблем, 
у тому числі з міжнародного права. У цей час та наступний період, пов’язаний 
з проголошенням у 1991 р. незалежності України, з’явилися такі нові імена, як: 
В. І. Акуленко, О. Ф. Висоцький та В. І. Євінтов, які поповнили когорту відомих 
представників вітчизняної міжнародно-правової науки7.

У 1980 р. В. М. Корецькому присвоюється звання Героя Соціалістичної Праці. 
Це був безпрецедентний випадок нагороди вченого-юриста, засвідчивши фено-
менальність його особистих заслуг.

Необхідно сказати ще про одну важливу деталь, пов’язану з життям та ді-
яльністю В. М. Корецького, яка також характеризує його як своєрідну у багатьох 
відношеннях особистість. Обіймаючи тривалий час посаду керівника наукової 
установи гуманітарного напряму, він не був членом партії та ніколи не намагав-
ся вступити до неї – ні в харківський, ні в наступний київський період. Таким 
чином, наукова кар’єра В. М. Корецького не була пов’язана з членством у партії, 
вона склалась завдяки затребуваності його особистих морально-професійних яко-
стей. Протягом чверті століття В. М. Корецький очолював Інститут, і коли йому 
у 1972 р. минав уже 85-й рік, посаду директора обійняв його багаторічний за-
ступник академік АН СРСР Б. М. Бабій, який також був біля витоків створення 
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цієї наукової установи. Він продовжив справу В. М. Корецького на розвиток 
наукових досліджень в Інституті, виходячи з вимог свого часу, примноживши 
авторитет в суспільстві академічної науки. За рішенням Президії АН України 
В. М. Корецький став Почесним директором Інституту, залишаючись завідува-
чем відділу міжнародного права та порівняльного правознавства. 

Володимир Михайлович Корецький пішов з життя 26 липня 1984 р., і це 
було величезною втратою для вітчизняної юридичної науки, якій він віддано 
служив усе своє життя. 

Нинішній директор Інституту академік Ю. С. Шемшученко, який у 1988 р. 
прийняв від своїх видатних попередників естафету відповідальності за діяль-
ність цієї академічної установи, не тільки продовжив кращі традиції, закладені 
В. М. Корецьким і підтримані його наступником Б. М. Бабієм, а й значно збагатив їх 
у нових умовах існування України як незалежної суверенної держави. Необхідною 
стала перебудова всього соціально-економічного та політичного устрою України 
на нових демократичних засадах конституціоналізму, відкривши шлях до її суве-
ренного розвитку як у внутрішньому аспекті, так і на міжнародній арені. І в цілому 
Інститут на чолі з Ю. С. Шемшученком протягом трьох десятиліть незалежності 
України продемонстрував свої можливості та ефективність відповідати завданням 
часу, піднявши правові дослідження на новий рівень знань8.

У 1990 р. у зв’язку зі 100-літтям від дня народження В. М. Корецького Уряд 
України присвоїв його ім’я Інституту держави і права, що зробило цей академіч-
ний заклад ще більш пізнаваним у країні та світі. Водночас ім’я В. М. Корецького, 
яке відтоді носить Інститут, зобов’язує його науковців бути на рівні вимог часу 
і досягати у своїх дослідженнях високих зразків висвітлення сучасних проблем 
теорії і практики юридичної науки, пам’ятаючи завжди, що їх дослідження ма-
ють слугувати насущним потребам розвитку України як суверенної держави в 
інтересах широких верств її населення.

Діяльність В. М. Корецького в органах ООН з кодифікації і прогресивного 
розвитку міжнародного права та участь у міжнародних конференціях

Діяльність В. М. Корецького в Організації Об’єднаних Націй припадає на іс-
торичний період небувалого піднесення розвитку міжнародних відносин і від-
повідно міжнародного права, який не мав прецедентів у минулому. Особливістю 
цього історичного періоду було те, що він проходив як еволюційний за своїм 
характером процес, у якому міжнародні актори, насамперед держави, макси-
мально використовували високий інтелект своїх представників для досягнення 
компромісних рішень між ними, що було притаманним для цього періоду. Тому 
представництво держав в органах ООН з кодифікації та прогресивного розвитку 
міжнародного права здійснювали, як правило, визнані в усьому світі авторитети 
з міжнародного права, які мали не лише глибокі теоретичні знання в цій сфері, а 
й нерідко були відомими практиками. 

Новий міжнародний правопорядок, встановлений в Статуті ООН, докорінно 
відрізнявся від правопорядку Ліги Націй, який майже від початку свого існуван-
ня виявив свою неефективність і був приречений на неуспіх. Так, принципово 
важливою відмінністю його від Статуту Ліги Націй є те, що він прийнятий від 
імені «народів Об’єднаних Націй»9 і його «необхідно розуміти не тільки як до-
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говір, що охоплює максимум обмежень стосовно свободи дії держави внаслідок 
того, що нації на цій стадії історії, виходячи з власного досвіду, виявили готов-
ність визнати ці обмеження сумісними з їх національними інтересами; але також 
як конституційний документ, що встановлює зовні основоположні принципи 
майбутнього розвитку… Статут таким чином забезпечив конституційну основу 
для досягнення міжнародного миру, безпеки та благополуччя, визнавши для цьо-
го конкретний шлях, хоча останній вердикт був покладений на самих акторів»10.

Отже, від початку створення ООН успіх її діяльності в рамках нового 
міжнародного правопорядку, встановленого в Статуті ООН, було поставлено 
в залежність від існування балансу світових сил, що склався під час Другої 
світової війни між головними учасниками Антигітлерівської коаліції та їх пе-
ремоги в ній. Передусім цей баланс сил представляли такі держави, як СРСР, 
США, Китайська Республіка (згодом Китайська Народна Республіка), Велика 
Британія та Франція. Згідно зі Статутом ООН ці держави набули статусу по-
стійних членів Ради Безпеки ООН11 з правом вето і відповідно рішення Ради 
«вважаються прийнятими, якщо за них подані голоси дев’яти членів (з 15 чле-
нів з її складу – В. Д.), включаючи голоси, що збігаються, всіх постійних чле-
нів Ради…»12. Це не стосується питань процедури, рішення з яких вважаються 
прийнятими, якщо за них подані голоси дев’яти членів Ради13. 

Зазначена процедура голосування в Раді Безпеки була запропонована пре-
зидентом США Ф. Рузвельтом на Кримській (Ялтинській) конференції у січні 
1945 р. як баланс основних сил у світі, визнаний її учасниками, а саме США, 
СРСР та Великою Британією. В історії міжнародних відносин ця процедура 
відома під назвою «ялтинської формули», яка була інкорпорована в пропозиції 
Думбартон-Окської конференції 1944 р., на якій її учасники СРСР, США, Велика 
Британія та Китай намагалися узгодити найбільш дискусійні питання, що сто-
сувалися розробки статуту нової організації, включаючи наділення так званих 
великих держав правом вето. Остаточно «ялтинська формула» увійшла в текст 
проєкту цього статуту на Сан-Франциській конференції 1945 р., хоча і там мала 
місце серйозна її критика з боку інших держав. Згода держав – учасниць цієї 
конференції щодо даної формули була досягнута лише після заяви делегацій чо-
тирьох держав-ініціаторок процедури голосування в Раді Безпеки, поданої деле-
гатом США, в якій містилися з цього питання необхідні пояснення14.

В «ялтинський формулі» набуло вираження визнання головними акторами 
Антигітлерівської коаліції балансу сил між ними, означаючи, що даний баланс 
набув світового значення, поширившись на всіх інших акторів та міжнародне 
співтовариство в цілому. І так або інакше він підтримувався основними ак-
торами навіть в умовах «холодної війни», що розпочалася з відомої промови 
У. Черчилля у Вестмінстерському коледжі в Фултоні, штат Міссурі, США 5 бе-
резня 1946 р. Для такої стабільності міжнародних відносин, хоча й відносної, 
існували необхідні фактори соціологічного характеру, що історично склалися 
на цей час, і жодна зі сторін, втягнута в протистояння, не могла цілком ігнору-
вати жодну з них. До них насамперед належать такі:
– спадщина спільної боротьби Об’єднаних Націй проти нацистської Німеччини 

та її союзників; 
– покарання головних та інших німецьких і японських злочинців за скоєння ними 

безпрецедентно антилюдяних за своєю жорстокістю злочинів проти цивільного 
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населення та військовополонених під час Другої світової війни (воєнні злочини та 
злочини проти людяності), а також за розв’язання цієї війни (злочин проти миру);

– визнання Об’єднаними Націями заборони війни або загрози її застосування та 
підтримка міжнародного миру і безпеки у світі колективними заходами держав;

– встановлення згодом паритету ядерних озброєнь зброї між СРСР та США як 
фактору стримання в їх протистоянні, виходячи з їх місця і ролі в міжнарод-
ному співтоваристві як двох на той час у світі наддержав;

– підтримка Об’єднаними Націями демократії в усьому світі на основі захисту 
основоположних прав і свобод людини на міжнародному рівні;

– відновлення економіки європейських держав, порушеної під час Другої сві-
тової війни, та розвиток світової економіки як глобальної за своїми цілями 
та характером; 

– ліквідація колоніалізму на основі здійснення народами залежних від нього 
країн принципу рівноправності й самовизначення народів як одного з ос-
новних принципів Статуту ООН та створення на місці колоній незалежних 
суверенних держав, що стали в процесі деколонізації членами ООН.

Цілі, принципи, структура та повноваження основних органів ООН, що 
мали забезпечити мирний розвиток у рамках міжнародного співтовариства, 
виходили саме з цих головних факторів як довгострокових у часі та просто-
рі. Крім того, важливо розуміти, що виникнення цих реальностей глибинного 
характеру було пов’язане з наслідками Першої світової війни та наступної її 
фази – Другої світової війни, основною причиною яких стала найбільш систем-
на криза ліберальної моделі міжнародної економіки і відновлення якої в межах 
країн західного світу, що сповідували цю модель, вимагало тривалого часу15. 

ООН створювалася як міжнародна організація, в якій політичним питан-
ням надавалося пріоритетного значення, тобто за своєю природою вона є по-
літичною структурою і в такому статусі здійснює свою діяльність. Це означає, 
що Організація діє через органи, компетенція яких визначена Статутом ООН, і 
лише в цих межах має визнаватися законність її діяльності. Певні особливості 
стосовно цього питання мала позиція західних держав на чолі зі США, яка, базую-
чись на концепції реалізму, віддавала перевагу політиці, аргументуючи цей підхід 
такими абстрактними доводами, як недосконалість норм міжнародного права та 
неоднозначність їх тлумачення державами в процесі застосування, що неминуче 
веде до політизації діяльності ООН та її органів16. На практиці цей підхід характе-
ризується, якщо не повним ігноруванням міжнародного права як такого, що було б 
крахом міжнародного правопорядку, встановленого в Статуті ООН, а вільним тлу-
маченням його принципів і норм, виходячи з абстрактного розуміння життєвих ін-
тересів держав, що також є небезпечним для стабільності міжнародних відносин.

На думку одного з авторитетних представників західної доктрини Й. Кунца, 
причина виникнення концепції обмеження дії верховенства права полягала в 
тому, що «сама ця позиція є результатом глибоко вкоріненої (deep-seated) кризи 
нашої західної християнської культури, яка тепер веде боротьбу за своє виживан-
ня. З цієї всеохопної кризи криза міжнародного права є лише одним аспектом; і 
це дійсно так, оскільки наше міжнародне право пройняте цінностями західної 
християнської культури, серед якої повага до верховенства права займає вельми 
високе місце…»17. Ця міжнародно-правова позиція саме і є прагненням одних 
держав здобути односторонні переваги за рахунок інших, що прямо суперечить 
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Статуту ООН, який виходить з необхідності «знову утвердити віру… в рівність 
прав великих і малих націй» та «додержуватися справедливості і поваги до зо-
бов’язань, що випливають з договорів та інших джерел міжнародного права…»18.

Й. Кунц, своєю чергою, визнає роль верховенства права в діяльності ор-
ганів ООН, наводячи позицію Міжнародного Суду ООН, у якій говориться: 
«Політичний характер органу не може звільняти його від дотримання дого-
вірних положень, встановлених Статутом, коли вони становлять обмеження 
цього органу чи критерій для прийняття ним рішення. Для того, щоб переко-
натися, чи користується орган свободою вибору для своїх рішень, необхідно 
послатися на умови його установчого акта»19.

Іншим і головним фактором цієї кризи, про який, однак, не сказав Й. Кунц, 
як уже зазначалося, була криза ліберальної моделі економіки, яка з середини 
XIX століття набула світового характеру, пройшовши в процесі свого заго-
стрення дві світові війни і кожна з цих війн була етапом відтермінування на-
ступного її загострення, залишившись нерозв’язаною до цього часу20. 

Отже, після Другої світової війни світ перейшов на мирні рейки міжнарод-
ного співробітництва у вирішенні міжнародних проблем, і це стало обов’язком 
держав, віднесеним Статутом ООН до його основних принципів21. Віднині цей 
мирний процес супроводжувався безпрецедентним в історії міжнародних від-
носин розвитком міжнародного права на основі його кодифікації та прогресив-
ного розвитку, охоплюючи як традиційні сфери регулювання міжнародних від-
носин, так і інші їх напрями, привівши до виникнення в ньому багатьох нових 
сфер правового регулювання. В цей період міжнародне право набуло незрів-
нянно більшого значення порівняно з періодом Ліги Націй, коли перше деся-
тиліття її діяльності ще давали деякі надії, хоча й безпідставні, на його ефек-
тивність, особливо з питань підтримання миру і безпеки. За оцінкою Й. Кунца, 
«це був перехід від «класичного» до «нового» міжнародного права, від права 
вільного, неорганізованого суспільства суверенних держав до більш організо-
ваного, більш централізованого права; перехід від традиційного міжнародного 
права, обмеженого в змісті й такого, що має справу з виключно відносинами 
між суверенними державами, який доктор Дженкс розуміє «як міжнародне пра-
во, розширене в просторі, міжнародне право, що являє собою загальне право 
людства на ранній стадії його розвитку»22. 

Україна під час Другої світової війни як союзна республіка в складі СРСР зро-
била вагомий внесок у розгром нацистської Німеччини разом з її союзниками та 
мілітаристської Японії. Вона була однією з країн, які найбільш постраждали під 
час цієї війни від нацистів, і на Кримський (Ялтинській) конференції 1945 р. її учас-
ники, виходячи головним чином з цих підстав, погодилися підтримати членство 
України в Об’єднаних Націях, а також з цих же міркувань – і союзної республіки 
Білорусі23. І на Думбартон-Окській конференції 1944 р. чотири її учасники-ініціа-
тори запросили Україну та Білорусь з-поміж інших п’ятдесяти держав узяти участь 
у Сан-Франциській конференції 1945 р., яка й завершилася підписанням 26 червня 
1945 року Статуту нової міжнародної організації24. 15 жовтня 1945 р. до його учас-
ників приєдналася Польща, ставши 51-ю державою, яка підписала та ратифікува-
ла цей Статут. Україна ратифікувала його 22 серпня 1945 р. і стала державою, яка 
належить до «первісних членів» Організації25. І хоча відмінність між «первісними 
членами» Організації та членами, прийнятими в інші періоди її діяльності, були суто 
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формальними і жодним чином не передбачали відмінностей у статусі між цими дво-
ма групами держав26, перша з них мала з тих пір відчувати особисту відповідальність 
морального характеру за досягнення в її рамках згоди як свідчення її ефективності.

У цих умовах вперше в історії міжнародного права його кодифікація та прогре-
сивний розвиток набули всеохопного, системного характеру, що стало багато в чому 
вирішальним чинником у розвитку міжнародного співтовариства, виходячи з цілей 
та принципів Статуту ООН. Водночас це величне завдання мало здійснюватися на 
основі нової дипломатії, що виражала букву і дух колективних дій держав з прита-
манною цій формі дипломатії специфікою ведення дискусій та прийняття рішень. 
І В. М. Корецький, розуміючи вимоги нової моделі дипломатії, неодмінно демонстру-
вав своє мистецтво вести на рівних дискусії зі своїми високоосвіченими іноземними 
колегами, обстоюючи свої позиції з найскладніших проблем міжнародного права.

Міжнародна діяльність В. М. Корецького розпочалася з його участі в делега-
ції України на чолі з Д. З. Мануїльським на першій сесії Генеральної Асамблеї 
ООН, яка відкрилася 10 січня 1946 р. у Лондоні. В 75-у річницю цієї події, а 
саме 10 січня 2021 р., в ООН відзначили її як відлік часу найбільш тривалого 
в історії людства періоду відсутності війни між великими державами, і чима-
ла заслуга в цьому, безумовно, належить діяльності цієї Організації. З такими 
словами виступив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, віддаючи на-
лежне цій історичній події рубіжного значення27.

На першій сесії Генеральної Асамблеї ООН розглядалися питання організації 
діяльності ООН, включаючи визначення місця перебування її штаб-квартири та 
питання політичного і міжнародно-правового характеру, і з них були прийняті від-
повідні резолюції. Серед них резолюції, що стосувалися таких питань, як: видача 
і покарання воєнних злочинців, створення Міжнародного Суду ООН; привілеї та 
імунітети ООН; реєстрація договорів і міжнародних угод; проєкт положення про 
основні права і свободи людини; угоди зі спеціалізованими міжнародними уста-
новами; національні товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; полі-
тичні права жінок; привілеї та імунітети персоналу ООН; прогресивний розви-
ток міжнародного права та його кодифікація; злочин геноциду28. Характер навіть 
цих проблемних питань, що розглядалися на першій сесії Генеральної Асамблеї 
ООН, свідчив про велику роль у їх вирішенні фахівців з міжнародного права, 
представлених у 51 делегації держав, які взяли участь у цій сесії.

Цього ж року В. М. Корецький у складі делегації України на чолі з 
Д. З. Мануїльським узяв участь у Паризькій мирній конференції, скликаній для 
підготовки проєктів мирних договорів між державами Антигітлерівської коалі-
ції, що здобули перемогу у Другій світовій війні, та колишніми союзниками на-
цистської Німеччини в Європі – Італією, Болгарією, Угорщиною, Румунією та 
Фінляндією (29 липня – 15 жовтня 1946 р.). Проєкти цих мирних договорів розро-
блялися на першій і другій сесіях Ради міністрів закордонних справ відповідно в 
Лондоні (1945) та Парижі (1946) й остаточно – на третій сесії в Нью-Йорку (1946). 
Цей орган був створений у 1945 р. за рішенням Берлінської (Потсдамської) конфе-
ренції 1945 р. у складі міністрів закордонних справ СРСР, США, Великої Британії, 
Франції та Китаю «для проведення необхідної підготовчої роботи з мирного врегу-
лювання», включаючи підготовку зазначених мирних договорів».

Делегація України була представлена у всіх комісіях Конференції з правом 
підписання мирних договорів і її діяльність сприяла врегулюванню спірних пи-
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тань, що обговорювалися на ній. Це стосувалося: розв’язання численних тери-
торіальних питань; визначення компенсаційних виплат (репарацій), що поклада-
лися на колишніх союзників Німеччини; встановлення режиму судноплавства по 
Дунаю та ін. 10 лютого 1947 р. у Парижі Україна як учасниця Паризької мирної 
конференції підписала зазначені мирні договори. Цим самим міжнародне співро-
бітництво підтвердило значення ролі України в розгромі нацизму в Європі та її 
дипломатії з мирного врегулювання наслідків Другої світової війни29.

Дж. Тойнбі, який у складі делегації Великої Британії брав участь у Паризькій 
мирній конференції 1919–1920 рр. та Паризькій мирній конференції 1946 р. дійшов 
невтішного, але, мабуть, правильного висновку, що «політика з позиції сили, а не 
правосуддя, визначила досягнення їх учасників і такий результат є неминучим для 
такого роду міжнародних форумів»30. «Міжнародна конференція, – зазначив він, – 
це спроба знову скласти світ після того, як він був розтрощений війною. Однак 
конференція, покликана владнати всі міжнародні справи за одним заходом – це во-
істину Психеєве завдання»31. У даному випадку таке завдання означає можливість 
воскресити світ, що практично зник, лише тяжкими і тривалими випробуваннями.

В. М. Корецький у складі делегацій України на чолі з Д. З. Мануїльським також 
брав участь у другій та третій сесіях Генеральної Асамблеї ООН відповідно у 1947 
та 1948 рр. (Нью-Йорк), на яких продовжився розгляд актуальних міжнародно-пра-
вових питань. А у 1947 р. Генеральна Асамблея, виходячи з необхідності організа-
ції співробітництва держав у такій важливій сфері їх співробітництва, як подаль-
ший розвиток міжнародного права, на своїй І сесії прийняла резолюцію, згідно 
з якою був створений Комітет з прогресивного розвитку міжнародного права та 
його кодифікації32. До складу Комітету увійшли представники 17 держав і серед 
них від СРСР – В. М. Корецький, який був обраний його віцеголовою. На Комітет 
було покладено завдання всебічного вивчення досягнень у сфері кодифікації та 
прогресивного розвитку міжнародного права, а також визначення методів, спря-
мованих на виконання п. 1 ст. 13 Статуту ООН, в якому на Генеральну Асамблею 
ООН покладався обов’язок організації досліджень і надання рекомендацій з метою 
«сприяння міжнародному співробітництву в політичній галузі і заохочення про-
гресивного розвитку міжнародного права та його кодифікації»33.

Комітет провів 30 засідань з 12 травня по 17 червня 1947 р., на яких розгляда-
лися важливі питання організації, процедури та методів кодифікації і прогресивно-
го розвитку міжнародного права. Його головний висновок полягав у необхідності 
створення Комісії міжнародного права у складі осіб, які мають у цій сфері визнаний 
авторитет. Було також узгоджено, що члени Комісії виступатимуть не як представ-
ники держав, а в особистій якості, але в тісному контакті з їх представниками34.

В. М. Корецький був одним із найактивніших членів Комітету, беручи участь у 
дискусіях з найактуальніших питань, що розглядалися на його засіданнях і особливо 
в процесі підготовки проєкту Положення Комісії, в якому принципи і методи діяль-
ності цього органу Генеральної Асамблеї мали найбільш чітко відповідати меті його 
створення. Ці питання стосувалися визначення таких аспектів діяльності Комісії, як: 
статус членів Комісії, громадянство в процесі обрання її членів, заповнення вакан-
сій членів Комісії, права Комісії проводити свої засідання не лише в Європейському 
відділенні ООН у Женеві, відмінність між кодифікацією і прогресивним розвитком 
міжнародного права, право визначати тематику прогресивного розвитку та кодифіка-
ції міжнародного права, статус доповідача Комісії, публікація проєктів Комісії, право 
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Комісії звертатися до урядів з наданням ними своїх коментарів на її проєкти та ін.35

Доповідь Комітету розглядалася в Шостому (юридичному) комітеті 
Генеральної Асамблеї ООН разом з проєктом Положення про неї і висловлені 
в ній пропозиції в цілому були схвалені ним. 28 листопада 1947 р. Генеральна 
Асамблея прийняла резолюцію, якою створила Комісію міжнародного права 
(КМП), члени якої мали обиратися на третій черговій сесії Асамблеї, та схва-
лила Положення36. Вибори членів Комісії відбулися 3 листопада 1948 р., і від 
СРСР на Генеральній Асамблеї був обраний В. М. Корецький. Його діяльність 
у Комісії на посаді першого заступника голови тривала до 1952 р., коли він 
відмовився брати участь у засіданнях, не погодившись з її рішенням залишити 
членство в Комісії за представником Китайської Республіки, ігноруючи істо-
ричний факт створення Китайської Народної Республіки (КНР), представник 
якої мав право забезпечувати, згідно зі ст. 8 Положення про КМП, представ-
ництво однієї з найголовніших форм цивілізації та однієї з основоположних 
правових систем світу37. І лише через 40 років, а саме у 1971 р. КНР отримала 
своє законне право представляти китайський народ в ООН, включаючи Раду 
Безпеки на правах її постійного члена. З цього часу ООН, яка представляє між-
народне співтовариство, отримала можливість з більшою ефективністю діяти в 
досягненні своєї головної мети  – «підтримувати міжнародний мир і безпеку… 
у згоді з принципами справедливості та міжнародного права»38.

Залишаючи 22 травня 1952 р. посаду члена Комісії, В. М. Корецький ре-
комендував на своє місце кандидатуру професора Ф. І. Кожевникова як пред-
ставника від України. Комісія погодилася з цим і обрала його своїм членом на 
строк, що залишився з часу обрання В. М. Корецького Генеральною Асамблеєю 
на п’ять років. Для Ф. І. Кожевникова це був дворічний термін, упродовж якого 
він узяв участь у 4-й та 5-й сесіях Комісії. Відтоді така практика Комісії стала 
прецедентом у її діяльності, даючи змогу у випадках дострокового припинення 
членства в ній швидко заповнювати вакансії, не звертаючись до складної про-
цедури обрання членів на Генеральній Асамблеї39.

У цей період участь В. М. Корецького в цих органах ООН охоплювала та-
кож його діяльність як представника СРСР у Комісії з прав людини, створеної 
у 1946 р. Економічною і соціальною радою (ЕКОСОР) відповідно до ст. 68 
Статуту ООН40. Члени Комісії не є експертами, а представляють у ній свої 
держави. Вони обираються ЕКОСОР на трирічний термін і свої засідання 
проводять у Женеві. До обов’язків Комісії входить розробка пропозицій та 
рекомендацій, подання ЕКОСОР доповідей з міжнародно-правової регламен-
тації громадянських і політичних прав людини, прав жінок і дітей, захисту 
меншин, запобігання дискримінації за ознаками статті, раси, мови, релігії та 
інших питань прав людини. Крім того, уряди та неурядові організації пред-
ставляють Комісії на її вимогу інформацію про порушення прав людини41.

У цей час на Комісію було покладено безпрецедентне за своєю новизною та 
значенням завдання, що полягало в організації підготовки проєкту всеохопного 
документа з прав людини. Проєкт цього документа у вигляді декларації роз-
глядався у 1946 р. на 1-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, в якій, як зазначалося 
вище, брав участь В. М. Корецький. Даний проєкт був переданий ЕКОСОР «для 
передачі на розгляд Комісії з прав людини в контексті підготовки нею міжнарод-
ного білля про права». І у 1947 р. на своїй 1-й сесії Комісія уповноважила своїх 
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членів розробити те, що вона назвала «попереднім проєктом міжнародного білля 
про права людини». Але всю практичну роботу взяв на себе Редакційний комітет, 
створений Комісією з представників восьми держав, відібравши з її складу від-
повідно до принципу справедливого географічного представництва.

Головою Комітету з прав людини та головою Редакційного комітету ста-
ла відома правозахисниця Елеонора Рузвельт, вдова президента Франкліна 
Рузвельта, який зробив вирішальний внесок у створення Антигітлерівської коа-
ліції, завдяки якій було здійснено розгром нацистської Німеччини та її союзни-
ків. В. М. Корецький у ранзі заступника голови цього Комітету обстоював своє 
бачення природи основних прав і свобод людини, характеризуючи їх не лише з 
точки зору формально-юридичних ознак, а й з позицій соціологічних чинників, 
що в наш час є особливо актуальним. В інформаційному полі Інтернету ООН 
можна побачити фото зустрічі цих двох видатних людей з таким підписом: 
«Елеонора Рузвельт, представниця США і голова Комісії з прав людини, вітає 
професора В. М. Корецького, СРСР, на третій сесії Комісії 9 червня 1947 року».

10 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН, яка засідала в Парижі, прийня-
ла Загальну декларацію прав людини,42 вперше визнавши на рівні міжнародного 
співтовариства основні права людини як основу людського існування та співіс-
нування. Цим самим було відкрито шлях до нової сфери співробітництва держав 
як на універсальному, так і на регіональному рівні, що мало наслідком виникнен-
ня значного масиву конвенційних норм, спрямованих на захист і заохочення всієї 
сукупності громадянських, політичних, соціально-економічних та культурних 
прав. Усе це тим чи іншим чином змінило на краще життя багатьох людей у сві-
ті, хоча дотримання державами прав людини, особливо соціально-економічних 
прав, завжди залишалося великою проблемою, яка сьогодні швидко загострю-
ється внаслідок системної кризи міжнародної економіки та глобалізму в цілому.

Важливо пам’ятати імена людей, які закладали підвалини міжнародної системи 
захисту прав людини, сказавши про них добре слово. Серед них, як вже зазначалося, 
постать відомого правозахисника Елеонори Рузвельт (США), а також Рене Кассена 
(Франція), який склав для Комісії перший проєкт Декларації, Чарльза Малика 
(Ліван), доповідача Редакційного комітету, Пан Чунг Чанга (Китай), заступника 
голови Редакційного комітету, Джона Хамфрі (Канада), секретаря Редакційного 
комітету, директора Відділу ООН з прав людини, автора першого концептуаль-
но-дослідницького проєкту Декларації, що розглядався на 1-й сесії Генеральної 
Асамблеї ООН у 1946 р., та, безумовно, нашого співвітчизника В. М. Корецького, 
який брав участь у гострих дискусіях навколо концепції Декларації як вираження 
суто західної моделі прав людини, яка ще з часів Французької революції 1789–
1794 рр. представляється в західній доктрині та практиці загальнолюдською за 
своїм характером. Історія ще має сказати своє вирішальне слово не тільки щодо 
справжньої природи сучасних прав людини, а й стосовно матеріальних умов життя 
переважної більшості людей, які невпинно погіршуються з кризою міжнародної 
економіки і в цьому вимірі права людини, особливо соціально-економічні, поста-
ють у своєму реальному значенні як визначальні для їх виживання.

В. М. Корецький у складі делегації України брав участь у Конференції повноваж-
них представників, скликаній 1956 р. в Женеві, згідно з резолюцією Економічної і 
соціальної ради ООН 608 (XXI) від 30 квітня 1950 р. На цій Конференції 7 вересня 
1956 р. була прийнята Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та 
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інститутів і звичаїв, подібних рабству. Положення даної Конвенції спрямовані на 
«повну відміну або скасування» визначених у ній «інститутів і звичаїв, де вони ще 
існують і незалежно від того, чи охоплюються вони, чи не охоплюються визначен-
ням рабства, що міститься в статті 1 Конвенції про рабство 1926 року»43.

В. М. Корецький був членом делегації України на Конференції ЮНЕСКО 
з питань мирного співіснування держав, яка відбулася у 1957 р. у Мюнхені. 
У 60-х роках дана концепція активно обговорювалася в доктрині міжнародно-
го права у зв’язку з визначенням природи загальних принципів міжнародного 
права як складової сучасного міжнародного правопорядку, і В. М. Корецький 
брав у цих обговореннях активну участь44.

У 1958 р. В. М. Корецький очолював делегацію України на І Конференції з мор-
ського права в Женеві, на якій було прийнято чотири конвенції – про територіальне 
море та прилеглу зону, про континентальний шельф, про відкрите море, про рибаль-
ство та охорону живих ресурсів відкритого моря. Він був також головою делегації 
України на ІІ Конференції з морського права, яка проходила  1960 р. у Женеві. На 
ній, однак, учасники не змогли досягти згоди з питань, заради яких і була скликана 
дана конференція, а саме ширини територіального моря та ширини риболовних зон. 
Ці питання, серед інших проблем з кодифікації міжнародного морського права, ста-
ли предметом розгляду на ІІІ Конференції з морського права, яка тривала з 1973 по 
1982 рр., складаючись з 11 сесій і спеціальної сесії в Монтего Бей (Ямайка), де й була 
прийнята Конвенція ООН з морського права. Ця Конвенція, поряд з Женевськими 
конвенціями з морського права 1957 р., багато в чому змінила традиційне міжнарод-
не морське право, наповнивши сучасне міжнародне право новим справді революцій-
ним змістом. І все це вдалося досягти дипломатичним шляхом, а не зверненням до 
сили, як це було в попередні епохи. І до цього успіху мав безпосереднє відношення 
В. М. Корецький, який брав участь у кодифікації та прогресивному розвитку міжна-
родного морського права, включаючи його участь у 2-й сесії Генеральної Асамблеї 
ООН, на якій, як зазначалося, була створена Комісія міжнародного права з доручен-
ням, серед інших кодифікаційних проєктів, підготувати «проєкт статей, що стосу-
ється морського права», та залишив ряд наукових праць з цієї тематики, в яких дано 
глибокий аналіз проблем теорії та практики міжнародного морського права45.

Відомі американські юристи-міжнародники М. С. Макдугал і У. Т. Бурке, 
представляючи свою позицію з визначення ширини територіального моря, сфор-
мульовану в їх фундаментальній праці, присвяченій розвитку міжнародного мор-
ського права, бачили її вирішення «через роздільну компенсацію, економічний 
баланс у захисті наявних інтересів (inclusive interests) усіх держав і виключних 
інтересів (exclusive interests) окремих держав», і в пошуках досягнення між ними 
узгодження перша компетенція, на їх думку, повинна мати найбільш широку 
основу, тоді як друга «мала обмежуватися, наскільки це можливо, найвужчими 
рамками»46. Ця точка зору цілком відповідала практиці США після Другої сві-
тової війни, спрямованої на глобалізацію міжнародних економічних відносин 
і міжнародних відносин в цілому, включаючи використання в своїх інтересах 
ресурсних, безпекових та інших можливостей морів та океанів. При цьому, од-
нак, М. С. Макдугал і У. Т. Бурке вказали й на існування протилежної точки зору, 
висловленої представником України В. М. Корецьким на Конференції з морсько-
го права. «На ній, – зазначили вони, – В. М. Корецький, обраний після цього до 
Міжнародного Суду, доводив, що це був не принцип свободи морів, який визна-
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чив ширину територіального моря; скоріше це було зумовлено «мірою відкрито-
сті морів та обмеженнями свободи моря, визначеними метою територіального 
моря. 1966 Official Records 116, para. 3»47. Цей підхід В. М. Корецького до визна-
чення специфіки інституту територіального моря виходить з його історичних 
витоків та їх еволюції в наступні періоди, і він є актуальним особливо в нинішні 
часи, сприяючи обстоюванню державами своїх суверенних прав у різноманітних 
режимах відкритого моря, особливо в умовах глибокої кризи міжнародних відно-
син, яку переживає сьогодні весь світ і яка є кризою глобалізму.

У 1957 р. серед перших від групи вітчизняних вчених В. М. Корецький став 
членом Постійної палати третейського суду в Гаазі (1957–1969) і був членом 
Польсько-Норвезької узгоджувальної Комісії (1957–1960).

Починаючи з 1958 р., В. М. Корецький брав участь у ряді сесій таких автори-
тетних міжнародних неурядових організацій, як Асоціація міжнародного права та 
Інститут міжнародного права, діяльність яких спрямована на кодифікацію найак-
туальніших напрямів розвитку міжнародного права незалежними експертами48.

В. М. Корецький, перебуваючи в європейських країнах, виступав з доповідя-
ми перед науковою громадськістю цих країн. Він виступав у наукових центрах 
Бухареста (1957), Варшави (1957), Праги (1964), Лондона (1965), Гронінгена, 
Утрехта, Лейдена (1967–1968) та Будапешта (1968).

В.М. Корецький у Міжнародному суді ООН

Вершиною діяльності В. М. Корецького в структурах ООН стало обран-
ня його у 1960 р. від СРСР на XV сесії Генеральної Асамблеї ООН та Радою 
Безпеки суддею Міжнародного Суду строком на 9 років, охоплюючи період з 
1961 по 1970 рр. За його участю Суд розглянув і виніс рішення у таких справах:
– Замок Преах Віхеар (1959–1962). Офіційна назва «Case concerning the Temple 

of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)»49;
– Південно-Західна Африка (1960–1966). Офіційна назва «South West Africa 

Cases (Efiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) Second Phase»50. Суддя 
В. М. Корецький, не погодившись з рішенням Суду у цій справі, висловив 
свою особисту думку51. Під псевдонімом М. Юранов52 В. М. Корецький опу-
блікував також статтю, де піддав критиці це рішення Суду, в якому останній 
намагався фактично виправдати політику апартеїду, що офіційно проводив 
уряд Південно-Африканської Республіки стосовно корінного населення 
Південно-Західної Африки (Намібії)53. Посилаючись на формальні обстави-
ни, які не стосувалися сутності спору, Суд відхилив даний позов, викликав-
ши сувору критику світової громадськості;

– Північний Камерун (1961–1963). Офіційна назва «Case concerning the 
Northern Cameroons» (Cameroon v. United Kindom). Preliminary Objections». 
В. М. Корецький, не погодившись з рішенням Суду, зробив заяву, в якій виклав 
свою позицію, виходячи з недотримання Судом п. 2 ст. 32 свого Регламенту54; 

– «Барселона Трекшн» (1962–1970). Офіційна назва «Case concerning the 
Barselona Traction, Light and Power Company, Limited (New Application: 
1962) (Belgium v. Spain)». В. М. Корецький, підтримавши рішення Суду, зро-
бив заяву, в якій висловив додаткові міркування до права Суду звертатися 
лише до припинення процедурної дії (désistement d’instance), а не разом з 
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нею до припинення дії (désistement d’action), оскільки, на його думку, така 
дихотомія не передбачена статтями 68 та 69 Регламенту Суду55;

– Континентальний шельф Північного моря (1967–1969). Офіційна наз-
ва «North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany / Denmark; 
Federal Republic of Germany (Netherlands)». В. М. Корецький, не погодив-
шись з рішенням Суду, висловив свою особисту думку, в якій було підда-
но критиці заперечення Суду щодо можливості застосування ним до цих 
справ п. 2 ст. 6 Женевської конвенції про континентальний шельф 1958 р. 
як зобов’язуючої для сторін конвенційної норми56.

В. М. Корецький також брав участь у розгляді відомого консультативного 
висновку Міжнародного Суду щодо витрат ООН, пов’язаних з операціями 
військ ООН на Близькому Сході у 1956 р. та в Конго у 1966 р.57 Не погодившись 
з висновком Суду, В. М. Корецький висловив свою окрему думку, в якій дано 
аналіз резолюцій Генеральної Асамблеї відповідно до Статуту ООН як реко-
мендаційних за своїм характером актів, включаючи резолюції, що стосуються 
витрат операцій збройних сил ООН58.

Отже, діяльність В. М. Корецького в Міжнародному Суді, так само як і в 
інших органах ООН, про які вже йшлося, становить юриспруденцію сучасного 
міжнародного права, без глибоких знань якої неможливо уявити належне ро-
зуміння та функціонування міжнародного правопорядку як такого. Дана юри-
спруденція, з точки зору часу і простору, характеризується поєднанням процесу 
кодифікації та прогресивного розвитку міжнародного права із застосуванням 
міжнародного права державами та міжнародними організаціями. Це є важли-
вою складовою методології сучасного міжнародного права, якій неодмінно слі-
дував В. М. Корецький, демонструючи об’єктивність своїх суджень, ґрунтова-
них на глибоких знаннях міжнародно-правової доктрини та практики. І цілком 
закономірно, що В. М. Корецький таким і сприймався в ООН своїми колегами 
з гучними іменами в міжнародному праві, включаючи суддів Міжнародного 
Суду, які обрали його на високу посаду віцеголови цього Суду (1968–1970).

Всесвітньовідомий польський вчений юрист-міжнародник Манфред Ляхс, 
який неодноразово обирався суддею Міжнародного Суду ООН (1967–1991), у 
своїй фундаментальній праці, присвяченій вчителям міжнародного права, які у 
XX столітті своїми поглядами та діяльністю вплинути на формування інших та 
право взагалі, відніс до них Є. О. Коровіна (1890–1964), В. М. Дурденевського 
(1889–1963), С. Б. Крилова (1886–1958) та В. М. Корецького59. Саме ці особи-
стості, які жили та діяли в епоху безпрецедентних змін картини світу, стали 
найбільш видатними виразниками науки міжнародного права, представляючи в 
ній одну з тих цивілізацій, яка значно вплинула на характер цих змін, що мали 
місце протягом усього XX століття.

М. Ляхс, який тривалий час співробітничав з В. М. Корецьким у Міжнародному 
Суді і мав можливість безпосередньо оцінити його моральні та професійні якості, 
так характеризує його: «Кожен завжди бачив В. М. Корецького готовим вступити 
в тривалу дискусію не лише з правових питань, а й з літератури чи філософії; 
він виявляв жвавий інтерес до всіх граней життя. Невтомний читач, він вражав 
тих, хто не знав його, своїм блискучим рівнем енциклопедичної культури, яким 
ніколи не хизувався, але постійно виявляв. Він ніколи не наполягав та ніколи не 
розглядав свою точку зору єдино правильною, але просто намагався через діа-



Денисов В. Н.  В. М. Корецький в Організації Об’єднаних Націй... 31

лог з’ясувати предмет обговорення та мати свої власні думки, висловлені в чітко 
зрозумілій формі»60. Як зазначає далі М. Ляхс, «виходячи з «Палацу Миру» (міс-
це розташування Міжнародного Суду в Гаазі. – В. Д.) після завершення трудового 
дня, можна було бачити, як він очікував «свій» автобус. Тоді як його колеги мали 
розкішні автомобілі, він навіть ні разу не скористався жодним з них. І, незважа-
ючи на свої великі досягнення, він був не менш скромним у своїй роботі. А після 
повернення з Гааги, він, у 80-річному віці, залишився оточеним своїми молод-
шими колегами та навіть студентами і керував академічним інститутом у Києві, 
що став Інститутом, де особливе місце приділялося Суду та його праці в ньому. 
Навіть весь життєвий шлях В. М. Корецького є свідченням того, що він сам став 
«інституцією» у своєму рідному Києві, Україні та далеко за її межами»61.

Цей висновок М. Ляхса можна підтвердити ще таким фактом з життя 
В. М. Корецького, який яскраво свідчить про його скромність і безкорис-
ну відданість науці, особливо в особі його Інституту, який сьогодні по праву 
носить ім’я цього видатного вченого. Під час однієї із бесід В. М. Корецький 
розповів мені про деякі деталі, які передували висуненню його кандидатури в 
Міжнародний Суд. Це була компетенція МЗС СРСР, і він обумовив свою згоду 
балотуватися в Суд збереженням за ним посади керівника Сектору держави 
і права, яка й була прийнята. За свою працю члени Суду отримували оклад з 
бюджету ООН62. У випадку ж з В. М. Корецьким, який залишив за собою зазна-
чену посаду, означало переведення його окладу в повному обсязі у фінансове 
управління МЗС СРСР і отримання звичайних добових, передбачених для ра-
дянських дипломатів, які перебувають у закордонних відрядженнях тимчасово-
го характеру. Періоди, коли В. М. Корецький повертався до Києва, не оплачува-
лися, складаючи більшу частину календарного року. 

Після завершення дев’ятирічного перебування в Міжнародному Суді 
В. М. Корецькому була призначена пенсія ООН,63 яку, однак, він, перебуваючи 
на посаді директора Інституту, не отримував, розписуючись лише на відповід-
них документах з передачею всієї суми в американських доларах в те ж саме фі-
нансове управління МЗС СРСР. Мені довелося бачити пачки цих повідомлень 
з ООН у кабінеті на квартирі, де він мешкав. Усі судді від СРСР, які займали 
цей пост до В. М. Корецького та після нього, отримували як річні оклади, так і 
пенсії ООН. Правда, у радянські часи суми цих виплат обмежувалися, але вони 
були вельми достатніми для гідного життя.

Отже, і на цьому кульмінаційному періоді свого життєвого шляху В. М. Корецький 
проявив себе неординарною людиною, для якої сила і значення науки перева-
жали матеріальний інтерес. Наука для нього мала передусім світоглядну цін-
ність, якою він керувався протягом усього свого життя.

Діяльність В. М. Корецького на ниві академічної науки і пов’язана з нею участь 
його в кодифікації та прогресивному розвитку міжнародного права у відповід-
них структурах ООН, а також сприяння ним розвитку засобів і методів мирного 
розв’язання спорів між державами на посаді судді Міжнародного Суду як голов-
ного судового органу Організації Об’єднаних Націй здобула широке визнання на-
укової громадськості країн світу, представлених у ряді неурядових міжнародних 
організацій. В. М. Корецький був обраний почесним членом Індійського товариства 
міжнародного права (1960 р.), членом-кореспондентом (1965 р.), дійсним членом 
(1977 р.) і почесним членом (1983 р.) Інституту міжнародного права, біля витоків 
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якого (1873 р.) стояв наш співвітчизник, видатний вчений юрист-міжнародник, про-
фесор Харківського університету Д. І. Каченовський64. В. М. Корецький був обраний 
також академіком Мексиканської академії міжнародного права (1968 р.), членом-ко-
респондентом Аргентинської асоціації міжнародного права.

Методологія В. М. Корецького 
крізь призму сучасної кризи міжнародного правопорядку

У 2015 р. у зв’язку з 125-річчям від дня народження В. М. Корецького ви-
дано 3-й том його праць, що стало помітною подією у вітчизняній юридичній 
науці. В цьому виданні висвітлюється чимало нових граней творчої спадщи-
ни вченого, що є важливим як для історії вітчизняної юридичної науки, так і 
для характеристики сучасних проблем міжнародного права з точки зору ме-
тодології дослідження його актуальних проблем65.

Методологія В. М. Корецького ґрунтується на фундаментальних знаннях іс-
торії, філософії та права, представляючи блискучі зразки можливостей науки 
проникати в сутність процесів розвитку права, виходячи із закономірностей 
розвитку суспільних відносин. Як учений широкого діапазону, великої еру-
диції та високої культури він ніколи не дозволяв собі займатися винайденням 
абстрактних теорій власного ґатунку для того, щоб потішити авторське само-
любство, що неминуче веде до односторонності й формалізму, зводячи мето-
дологію досліджень до суб’єктивного конструктивізму, який сьогодні у вигляді 
філософії екзистенціалізму перетворився на панівну ідеологію, охоплюючи всі 
сфери соціального життя людей, у тому числі політику, економіку та право. 
Критерієм істини для В. М. Корецького завжди була практика.

13 травня 2019 р. за участю юридичної громадськості м. Києва та представ-
ників юридичної громадськості ряду зарубіжних країн було відкрито меморі-
альну дошку на будинку, в якому мешкав В. М. Корецький66. Символічно, що в 
цей день видавництво Національної академії наук України «Академперіодика» 
підготувало сигнальний примірник третього тому Енциклопедії міжнародного 
права, який і був представлений на цій урочистій події. Це грандіозний за своїм 
масштабом і значенням проєкт, який ґрунтується на соціологічній методології 
досліджень міжнародного права, яку з великим успіхом розвивав у своїх пра-
цях В. М. Корецький, докладаючи для цього величезних зусиль.

Завдяки цьому підходу вперше в сучасній вітчизняній юридичній науці стало 
можливим не тільки представити енциклопедичний звід основних категорій і по-
нять міжнародного права, а й встановити характер нинішньої кризи міжнародних 
відносин, яка веде до їх хаосу і підриву міжнародного правопорядку як такого, 
загрожуючи народам третьою світовою війною. Вона є наслідком кризи лібераль-
ної економіки, яка розпочалася ще наприкінці XIX – початку XX століть, охопив-
ши найбільш розвинуті капіталістичні країни, і відтоді не припинялася, принісши 
людству на піку своїх суперечностей дві світові війни. Нині світ вступив у свою, 
можливо, останню третю стадію цієї кризи, і якщо не станеться катастрофи ядер-
ної війни, яка може знищити людство, ліберальна модель економіки, виконавши 
свою історичну роль, має бути замінена новою парадигмою економічних відносин 
посткапіталістичного характеру, в якій спосіб виробництва матеріальних благ слу-
гуватиме соціальним інтересам переважної більшості населення всіх країн. Існує, 
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однак, загроза встановлення у світі диктатури транснаціональних корпорацій з їх 
прагненням до цифрової фашизації суспільних відносин, що означатиме лікві-
дацію сучасної політичної системи, у центрі якої з часів Французької революції 
1789–1794 рр. була і ще формально залишається національна держава.

Сучасна криза ліберальної економіки і пов’язаний з нею хаос у міжнародних 
відносинах, який супроводжується падінням авторитету міжнародного права, 
значною мірою зумовлений також порушенням балансу світових сил, що склав-
ся під час Другої світової війни між головними учасниками Антигітлерівської 
коаліції і був закріплений, як зазначалося, у Статуті ООН. Він виражав баланс 
сил між СРСР і США як двох наддержав, що загалом визнався світом і в умовах 
«холодної війни». Після його зруйнування намагання США встановити на од-
носторонній основі свою гегемонію у світі не мали успіху. Більше того, останні 
вибори президента США яскраво показали, наскільки криза ліберальної моделі 
економіки, яка невипадково розпочалася саме з головної країни західного світу, 
набувши безпрецедентних масштабів, нагадуючи кризу кінця 20 – початку 30-х 
років XX століття, поставила цю все ще наймогутнішу державу у світі на межу 
соціальної катастрофи і навіть можливості розпаду.

Новий центр світового значення створюється в азійському регіоні, де з’явилися 
такі економічні гіганти, як Китай та Індія, а також інші країни, які високими темпа-
ми розвивають свої економіки. Росія, економіка якої не перевищує двох відсотків 
світової економіки і не є конкурентом основних гравців у цій сфері, залишається, 
поряд зі США, найпотужнішою у військовому відношенні державою, яка, виходя-
чи зі свого географічного становища, проявляє дедалі зростаючу зацікавленість у 
перенесенні головного напряму своєї зовнішньої політики з американсько-євро-
пейської орієнтації на азійський регіон і передусім на всеосяжне співробітництво з 
Китаєм. Санкції США та Європейського Союзу (ЄС) проти Росії у зв’язку з анек-
сією Криму також активізують переорієнтацію її зовнішньої політики на азійський 
регіон. Водночас Росія намагається замінити договірні відносини з ЄС як наднаці-
онального об’єднання держав, що вводить ці санкції, двосторонніми договорами 
з окремими європейськими країнами, оминаючи ці санкції, як це сталося з такого 
стратегічного для Німеччини проєкту, як «Північний потік – 2».

Нинішній період є історичним процесом створення багатополярного світу, 
який матиме набагато більш складний і непередбачуваний характер порівняно 
з двополярним світом попереднього періоду, в якому США та СРСР разом зі 
своїми союзниками намагалися дотримуватися основних правил співіснування, 
узгоджених, як правило, з міжнародним правом.

Таким чином, на місце глобалізованого світу приходить регіоналізм з ха-
рактерним для нього протекціонізмом, який об’єктивно веде до втрати США 
своїх гегемоністських позицій у світі, роблячи марним прагнення їх еліти, 
незважаючи ні на що, залишатися «сяючим градом на пагорбі». Це є процес 
критичного загострення економічної боротьби між головними акторами, яка 
провокує збройні конфлікти між державами та громадянські війни. 

Природно, що такий регіоналізм нічого спільного не має з «регіональни-
ми угодами», передбаченими в розділі VIII Статуту ООН, згідно з приписами 
якого такі угоди створюються «для розв’язання питань, що стосуються підтри-
мання міжнародного миру і безпеки, які відповідають регіональним діям, за умо-
ви, що такі угоди або органи та їхня діяльність сумісні з цілями й принципами 
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Організації»67. Генрі Кіссінджер, констатуючи кризовий стан міжнародних від-
носин у сучасний період, зумовлений геополітичними змінами кінця XX – почат-
ку ХХІ століть, дійшов  такого висновку: «Ми живемо в історичний період, коли 
наявною є невпинна, часом майже відчайдушна, гонитва за вислизаючою з-під 
загального розуміння концепцією світового порядку. Хаос загрожує нам…»68.

Передусім це виклик західній цивілізації, яка на наших очах втрачає життєві 
сили для продовження свого панівного становища у світі. Він супроводжується 
кризою міжнародного права, яке також швидко втрачає свою соціологічну основу 
для належного функціонування, вінцем якої є баланс світових сил. Його місце в 
міжнародних відносинах займає сила з її непередбачуваністю, що саме і веде до їх 
хаосу69. В цих умовах Організація Об’єднаних Націй вже неспроможна виконувати 
свою головну роль «бути центром для погодження дій націй у досягненні…» її 
цілей і принципів 70 і може повторити трагічну долю своєї попередниці Ліги Націй.

Таким чином, багатогранна діяльність В. М. Корецького в Організації Об’єднаних 
Націй і його становлення як вченого для виконання цієї непростої місії в порів-
нянні з сучасністю спонукає до філософських роздумів про мінливість буття 
народів та їх інституцій. Ніщо і ніхто не в змозі зупинити або змінити «вічний 
потік», що є невідворотним ходом історії, який зрозумів Геракліт ще тисячі 
років тому. В. М. Корецький все своє життя слідував цій дійсно вічно живій 
філософії, яка постійно доводила людям цей простий і водночас непростий по-
стулат. Саме в цьому велич Володимира Михайловича Корецького, який упро-
довж усього свого життя з гідністю ніс високе звання справжнього вченого.

130-річчя від дня народження В. М. Корецького припадає на перехідний пе-
ріод в історії людства, і академічна наука має сказати своє правдиве слово як 
про цей період, так і про місце і роль України в цьому мінливому світі.
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Denysov Volodymyr. V. M. Koretsky at the United Nations. Codification and 
Progressive Development of International Law (To the 130th Anniversary of his Birth)

On the occasion of the 130th anniversary of the birth of Academician V. M. Koretsky his 
activity at the United Nations is highlighted, which covers the period 1946–1970 in its struc-
tures of the codification and progressive development of international law. These are bodies 
like the General Assembly, the Committee on Progressive Development of International Law 
and Its Codification, the International Law Commission, the Human Rights Commission and 
its Editorial committee for the preparation of the draft of the Universal Declaration of Human 
Rights. His participation in a number of international conferences held within the UN and also 
his work as a Judge of the UN International Court of Justice (1961–1970) are shown. The life 
path of the Scholar and the role in the creation of the Institute of State and Law of the National 
Academy of Sciences of Ukraine, which rightly bears his name, are traced.

The comparison of the largest in the history of international relations codification and 
progressive development of international law, which carried out in conditions of raising legal 
awareness of the peoples in connection with the end of World War II and the creation of the 
United Nations, with the current period of instability in international relations threatening the 
peoples of World War III is made.

The current state of international relations is characterized by the decline of authority of in-
ternational law and the erosion of the international legal order established by the UN Charter as a 
consequence of the crisis of the liberal economy and related globalization of international relations.

Key words: World War II, United Nations, UN Charter, international law, codification 
and progressive development of international law, UN International Court of Justice, National 
Academy of Sciences of Ukraine.
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Постановка проблеми. Одним із напрямів сучасної правової політики є 
формування уваги представників усіх гілок влади до будь-яких проявів  «ігно-
рування» правових принципів та настанов; поваги до права як найбільш дієвого 
регулятора суспільних відносин; задіяння широкого арсеналу  теоретичних і 
практичних заходів, способів та принципів задля утвердження принципу верхо-
венства права як у правовій доктрині, так і реалізації його настанов на практиці.

Мета статті. Метою статті є акцентування та констатація тези щодо ви-
значальної ролі права в сучасних реформаторських змінах – правотворчих та 
правореалізаційних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У новітній юридичній літерату-
рі формується уявлення про право як феномен соціальної дійсності1, згідно з 
яким досліджується співвідношення права і правової системи (Н. Оніщенко, 
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С. Гусарєв, О. Тихомиров, О. Кресін)2. Відповідно до загального розуміння 
принципів права це ідеї, норми та відносини, які  досліджуються В. Бабаєвим, 
М. Байтіним, М. Козюброю, С. Погребняком, П. Рабіновичем, С. Дроб’язко та ін.

Функції права – в полі зору В. Бабкіна, О. Копиленка, О. Петришина, 
Ю. Шемшученка та ін. Широко вивчаються джерела права (Н. Пархоменко, 
О. Скрипнюк). Окреме поле дослідження пролягає у співвідношенні права та 
юридичної практики (Н. Кузнєцова, А. Селіванов).

Сьогодні вчені констатують, що складено дві системи права (природна і 
позитивна), що не є «опонуючими», а скоріше взаємоузгодженими та взаємо-
діючими категоріями3. 

Крім того, історико-правова думка виводить парадигму, згідно з якою сут-
нісна цінність права визначається у тому числі темпорально-просторовими 
координатами розвитку державно-правових явищ (Ю. Оборотов, І. Оборотов), 
розкривається у відповідних окремих, що підлягають вивченню, принципах 
права (Ю. Шемшученко, С. Погребняк); верховенства права (С. Головатий); де-
мократизму (М. Костицький, О. Грищук); гуманізму (А. Колодій); правової ви-
значеності (М. Гультай, А. Огневʼюк) та ін.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні набула характеру аксіоматичних 
тверджень думка про те, що ігнорування (повне або часткове) вимог, приписів, 
постулатів, часто доктринальних, вимог права призводить не тільки до відсут-
ності очікуваних реформаторських результатів, а й інколи до прямо протилеж-
них позитивним змінам наслідків.

Можна навести цілу низку прикладів з усіх  сфер життєдіяльності людини, 
де таке «ігнорування» ролі, призначення, сутнісного «навантаження» сучасно-
го права призвело або призводить як процес до негативних, прямо протилеж-
них ефективному регулюванню «славнозвісних здобутків».

Втім, сьогодні приділимо увагу не стільки ілюстрації таких прикладів (вони 
всім добре відомі а, на жаль, мають місце навіть у діяльності Конституційного 
Суду України – органу конституційної юрисдикції, що забезпечує верховенство 
Конституції України), скільки ще раз акцентувати увагу на потенційних іманентно 
властивих правилах здатностей ефективного регулювання суспільних відносин, а 
отже, сприяти реформаторським змінам, побудованим процесам щодо правової де-
мократичної держави та діяльності зрілого, активного громадянського суспільства.

У сучасній суспільній науці є обґрунтованим погляд на суспільство як на ці-
лісний соціальний організм. Так, вчені погоджуються з думкою, що іманентною і 
дуже важливою його властивістю є організованість, упорядкованість суспільних 
відносин, які утворюють соціальне життя, а отже, й обʼєктивна необхідність їх 
соціального регулювання. Порядок у суспільстві є необхідною умовою його нор-
мальної життєдіяльності. Це урегульованість, стабільність, узгодженість усіх со-
ціальних регуляторів, злагодженість відносин, певна гармонія в поведінці людей. 
Від рівня суспільного порядку залежить стан громадського й особистого спокою, 
безпеки; отже, порядок – це цивілізаційне благо для суспільства й особи. Без 
належної уваги суспільства до всіх соціальних регуляторів, і особливо права, по-
ваги до них окремих соціумів та індивідів, неможливо створити дієвий, ефектив-
ний правовий захист прав, свобод і законних інтересів людини.

Метою соціального регулювання є забезпечення певного рівня системності су-
спільства шляхом визначення меж свободи субʼєктів і закріплення їх обовʼязків. 
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Існування й розвиток соціального регулювання, його місце й функції в суспіль-
ному житті характеризуються певними закономірностями: 
•	 кожне історично конкретне суспільство обʼєктивно вимагає чітко визначених 

норм поведінки, інакше неминуче настануть негативні наслідки для соціаль-
ної системи – її неорганізованість. Норми, які відображають обсяг та інтенсив-
ність соціального регулювання, залежать від вимог даної суспільної системи, 
від етапу розвитку суспільства, рівня його організованості, механізму взаємодії 
(зближення) з іншими правовими системами. Чим складніші суспільні відно-
сини, чим більша необхідність їх узгодження, тим значнішими є такі норми.

•	 з розвитком нормативного регулювання суспільство дедалі більше звільня-
ється від стихійно-природних елементів, усе більше повʼязується з потребою 
вираження й забезпечення обʼєктивних соціальних інтересів у поведінці людей.

•	 з розвитком соціального життя відбуваються зміни якості регулювання, усклад-
нення, удосконалення регулятивних засобів, їх диференціація та інтеграція. Це ви-
значає необхідність появи нових засобів соціального регулювання, тобто правових 
норм. Проте, це не означає і не може означати нівелювання, зникнення невиправ-
даного в суспільстві занепаду інших соціальних поведінкових регуляторів. Отже, 
створюється свого роду система (архітектоніка) регулятивних механізмів. 

Таким чином, можна запропонувати такий висновок: архітектоніка соціаль-
ного регулювання багато в чому залежить від збалансованої взаємодії соціальних 
регуляторів (передусім права і моралі) між собою. У такий спосіб пропонуємо в 
рамках толерантного наукового обговорення та дискутування визначити необхід-
ною складовою правової політики держави, окремим вектором суспільного роз-
витку в цілому, елементом прогностичної функції права «нормотактику» – процес, 
повʼязаний з розвитком усіх визнаних державою соціальних регуляторів (особливо 
моральних) з метою більш досконалого, відповідного вимогам цивілізованого су-
спільства регулювання сучасних суспільних відносин. Так, у сучасних наукових 
наробках неодноразово підкреслювалося, що саме державна правова політика, 
крім інших факторів, прямо залежить від рівня правової культури, врахування тра-
дицій, моральних якостей, установ та цінностей пересічних громадян та посадо-
вих осіб різного рівня, особливостей їх менталітету та психології.

Отже, право як специфічний соціальний феномен, наділений відповідним 
комплексом ознак, властивостей та характеристик, не тільки посідає визна-
чальне місце в системі інших соціальних регуляторів, а й активно «співпрацює 
з ними», особливо, коли йдеться про моральне регулювання.

Право розглядається сьогодні як інститут справедливості, істинності відо-
браження різних інтересів соціальних спільнот, у тому числі як фактор парт-
нерства або протистояння держави і громадянського суспільства.

Отже, є всі підстави розглядати право як вмістилище певних цінностей, 
відповідних певному державному та суспільному розвиткові. Згрупувавши ок-
ремі думки вчених правознавців щодо ціннісного навантаження «права», хо-
чемо навести найбільш актуальні та характерні: право – захисник  від сваволі 
чиновника, провідник у простір свободи, безпеки та правосуддя (Договір про 
функціонування Європейського Союзу частина 1, ст. 67); необхідна умова життя 
та розвитку суспільства; дієвий засіб захисту існуючого суспільного устрою; 
виразник справедливості, визначник міри свободи особи; засіб правовиховного 
впливу, фактор прогресу, що розвиває ті суспільні відносини, в яких суспільство 
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зацікавлене; інструмент переходу до нових економічних і політичних відносин, 
розв’язання глобальних проблем сучасності.

Ще раз хочемо підкреслити, що право в цих працях неодноразово характери-
зується як фактор прогресивних суспільних змін. У зв’язку з цим спробуємо це 
пояснити: сьогодні наші вимоги до права вкладаються у доволі прості форму-
ли: «Право – вмістилище прав, свобод і законних інтересів людини»; «Право – 
захисник від сваволі чиновника»; «Право – гарант досягнень соціалізації люди-
ни», «Право – провідник у простір свободи, безпеки і правосуддя». Якщо перші 
три позиції вкладаються у функціональну здатність права, тобто належне від-
повідне виконання функцій, то третя – це якість, яка має втілюватися в правову 
«тканину» з огляду на магістральний курс державо-змін сьогодення.

Деякі прикладні ілюстрації викладеного вище. Так, диференціацію права 
(правомірне полегшення правового становища суб’єкта в рамках чинного зако-
нодавства, якщо він на це заслуговує) можна розглядати як відповідну (ефек-
тивну) дію права в цивілізованій країні; позитивну ж відповідальність у зада-
ному контексті можна розглядати як втілений у праві поведінковий прогрес. 
Таких прикладних ілюстрацій, тобто підвищення вимог більше, ніж для «зви-
чайного стану справ», сьогодні справді існує чимало.

Отже, простіше кажучи, критеріями (факторами) прогресу у праві є: мак-
симальне наближення до стану свободи, справедливості  у суспільстві; най-
повніше задоволення широких потреб, у тому числі на самореалізацію кож-
ної людини; не тільки проголошення, декларування широкого спектра прав, 
свобод і законних інтересів, а й їх реальне гарантування, тобто забезпечення 
і охорона на всіх рівнях; стабільний правопорядок, неухильне впровадження 
правозаконності у всіх сферах людської життєдіяльності; це неухильний і ста-
більний економічний поступ; забезпечення і найповніша реалізація цивіліза-
ційних канонів людської гідності; усвідомлення кожним своєї причетності (на-
лежності) до активного, зрілого громадянського суспільства, що розвивається у 
партнерстві, а не протиборстві з державою; відповідний рівень новаційних про-
цесів в усіх наукових спрямуваннях (у даному контексті щодо юридичної нау-
ки). І це далеко не повний перелік прогресивних демонстрацій сучасного права.

Таким чином, однією з цікавих і малодосліджених тем загального юридичного 
вжитку ми визначили б тему актуальності права як регулятора суспільних відносин 
у контексті його здатності до позитивних змін (відповідно, навівши певні детермі-
нанти такого визначення або коефіцієнт корисної дії права з урахуванням відповід-
них чинників). Одразу наголосимо: ні в якому разі дана публікація не має на меті 
запропонувати сумніви в загальнообов’язковості правових норм, а скоріше, навпаки, 
наголосити: що має сьогодні демонструвати сучасне право, щоб такі сумніви не ви-
никали. На жаль, проблематика правового нігілізму, правового песимізму, правового 
невігластва зазвичай не полишає правових дискусійних площадок. Втім, сьогодні  
зрозуміло, чому ці явища не тільки не зникають, а стають більш поширеними.

Тож наскільки право демонструє свою актуальність у житті пересічної люди-
ни, громадянського суспільства для вирішення тих чи інших проблемних питань?

Під актуальністю права як соціального регулятора ми пропонуємо розумі-
ти передусім його здатність ефективно здійснювати регулятивну та охоронну 
функції. Головним же «мірилом» актуальності права для кожного діючого ма-
сиву правових норм є ефективне забезпечення, охорона та захист прав, свобод 
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і законних інтересів пересічної людини.
У кожному правовому середовищі право виконує відповідні функції. Втім, 

як неодноразово підкреслювалося, їх «регулівна», або «охоронна», дія є різною 
в різних суспільствах та різних хронологічних межах. Тобто право як найбільш 
дієвий регулятор суспільних відносин проявляє в різних суспільствах різне 
функціональне «навантаження» щодо регулятивного або охоронного процесу. 
Однак більшість сучасних вчених у своїх констатаціях надають перевагу саме 
регулятивній функції права. Проте хочемо зазначити, що необхідність в охоро-
ні суспільних відносин зберігатиметься доти, поки існуватиме суспільство і ці 
відносини. Віддаючи належне зазначеним функціям і їх ролі, хочемо декілька 
слів сказати про комунікативну функцію права, яка сьогодні посідає одне з про-
відних місць у системі функцій права.

Комунікативна складова є необхідною умовою політичних процесів, право-
вого регулювання, врешті-решт, подолання соціальних конфліктів, досягнення 
компромісу, функціонування і розвитку громадянського суспільства. Сьогодні 
не можна поскаржитися на повну відсутність наукових напрацювань, наукового 
доробку у сфері вивчення комунікації як такої. Проте, саме правовий контекст за-
значеної проблематики представлений, на жаль, недостатньо і почав інтенсивно 
лише нещодавно опрацьовуватися в сучасній юридичній науці. Слід зазначити, 
що, безумовно, правова наука за допомогою правової освіти і виховання почи-
нає дедалі більше впливати на суспільну свідомість, а її стан визначає засадничі 
начала правової комунікації. Як зазначає сучасна наука, філософсько-правове 
наукове осмислення феномену суспільно-правової комунікації державної влади 
і суспільства є невідкладним завданням забезпечення в Україні демократичних 
перетворень. На жаль, домінування інституту держави над інститутом людини 
продовжує «набирати обертів» у сучасному світі. Проте саме гарантування і за-
безпечення прав людини потребує не «примусового», а «конструктивного», па-
ритетного типу комунікації у право-державотворенні сучасної України.

Отже, сьогодні необхідно говорити про комунікативні потенції права та об-
мін необхідними стандартами, що встановлені правом, між суспільством, дер-
жавою, окремими соціумами та індивідами.

Доволі серйозними наслідками ігнорування права є порушення прав люди-
ни особливо таких, як право на життя, честь, гідність, власність, безпеку, охо-
рону здоров’я (особливо в умовах пандемії COVID-19). Відсутність належної 
захищеності особи підриває віру у верховенство права, справедливість, здат-
ність держави забезпечити правопорядок, стабільність, запобігти злочинним 
посяганням (існування поза правом не може сприяти позитивному ставленню 
до нього, а викликає невдоволення та протести).

Більше того, багато громадян, що зазнали злочинних посягань, антиправо-
вих проявів з боку влади, не зверталися за захистом свої прав, оскільки не ві-
рять у можливість і результативність такого захисту.

Пересічна людина перестає поважати право, оскільки не вбачає в ньому 
надійну опору й гаранта стабільності, спокою та злагоди. У таких умовах на-
віть у законослухняних громадян розвивається нігілізм, недовіра до існуючих 
правових інститутів. Визнання і конституційне закріплення природних прав і 
свобод людини не супроводжується сьогодні адекватними засобами по їх зміц-
ненню і практичному втіленню в життя.
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В останній час з’являються і нові явища, що здатні стимулювати правовий 
нігілізм: поява законів, які важко віднести до правових, або, навпаки, скасу-
вання тих, що явно відповідали належному призначенню права в суспільстві, 
виправданню правових порушень (у тому числі в процесуальній формі; одним 
з важливих європейських здобутків є право на належну процедуру), надзвичай-
не захоплення пільгами та привілеями представників певних політичних угру-
пувань та державних конституцій, «віртуальна економіка», відсутність дієвих 
кроків по подоланню пандемії.

Висновки. Розглянувши деякі підходи до вивчення сучасного права, конста-
туємо, що явище правового нігілізму (песимізму), ігнорування приписів права 
може поглиблювати і поглиблює кризовий стан сучасного суспільства. Більше 
того, саме можливість «нехтувати правом» призводить до соціальної напруже-
ності, економічних розрахунків, політичної нестабільності, явища сепаратизму, 
конфронтації влад, морально-психологічної нестабільності суспільства. Право 
як чинник реформаторських змін повинно свідчити про його ефективність та 
результативність. Дія права – це змістовно-динамічна сторона права, яка ха-
рактеризує фактичну реалізацію його властивостей здійснювати регулятивний 
(спеціально-юридичний), інформаційно-психологічний (мотиваційний), ви-
ховний (ідеологічний, виховний) та соціальний вплив на учасників суспільних 
відносин. З дією права пов’язані сутність і вияв цінності права, досягнута або 
не реалізована мета правового регулювання в суспільстві та державі, ступінь 
гарантованості прав і свобод людини і громадянина. Результативність права – це 
визначений «зріз» права, в деякому розумінні функціональна правова система. 
Вона відображає буття права на різних рівнях: застосовується до окремої осо-
би, соціальних груп, суспільства в цілому. Фіксуючи своїм змістом всі ті явища, 
які детермінують процеси експансії права в суспільну практику, категорія «дія 
права» включає в себе методологічні можливості.

Розгляд права в аспекті його ефективності висвітлює головну якість права – 
здатність реально впливати на діяльність і поведінку людей, а через це – сприяти 
прогресивним змінам у суспільстві, запроваджуючи цивілізовані взаємовід-
носини між людьми та соціальне партнерство. Як наукове поняття, «дієвість 
права» покликане відобразити право (правову матерію) з позиції філософських 
категорій «можливість» та «дійсність». Як відображено в науковій сфері, право 
в цьому розумінні характеризує рух сутності права.

Сьогодні юридична наука повинна задіяти в сучасному суспільстві  весь 
комунікативний арсенал задля викристалізації покрокових змін в удоскона-
ленні суспільних відносин (концепт ринкових змін),  удосконаленні право-
вого розвитку, підвищення ефективності багатьох інститутів громадянського 
суспільства, структур та інститутів. Крім того, правовий нігілізм усіх рівнів 
ґрунтується на недосконалості системи правової обізнаності в контексті саме 
невизначеності щодо освоєння права в правовому інформаційному полі.

Дієвими формами подолання, ігнорування права у сфері теоретичних заходів є 
належний рівень громадянського виховання, моральності, відповідного сприйняття 
права, а також практично-реалізаційні заходи: зниження рівня корупційних проявів, 
стабільність, «добротна» соціальна політика, подолання наслідків пандемії тощо.
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Onishchenko Natalia. Modern reforms: legal component
Introduction: One of the directions of modern legal policy is to form the attention of represen-

tatives of all branches of government to any manifestations of legal “ignoring” of legal principles 
and guidelines; respect for the law as the most effective regulator of public relations; involvement of 
a wide arsenal of theoretical and practical measures, methods and principles to establish the prin-
ciple of the rule of law both in legal doctrine and the implementation of its guidelines in practice.

Purpose of the article: the purpose of the article is to emphasize and state the thesis on the 
decisive role of law in modern reform changes: law-making and law-enforcement.

Conclusions. Having considered some approaches to the study of modern law, we want to 
state that the phenomenon of legal nihilism (pessimism), ignoring the precepts of law can deepen 
and deepen the crisis of modern society. Moreover, the possibility of “neglecting the law” leads 
to social tensions, economic calculations, political instability, the phenomenon of separatism, 
confrontation of authorities, moral and psychological instability of society. Law as a factor of 
reform changes must testify to its effectiveness and efficiency. The action of law is a substantive 
and dynamic side of law, which characterizes the actual implementation of its properties to carry 
out regulatory (special legal), information-psychological (motivational), educational (ideolog-
ical, educational) and social impact on participants in social relations. The action is related to 
the essence and manifestation of the value of law, achieved or not realized the goal of legal reg-
ulation in society and the state, the degree of guarantee of human and civil rights and freedoms. 
The effectiveness of law – is a certain “slice” of law, in some sense, a functional legal system. It 
reflects the existence of law at different levels: it applies to the individual, social groups, society 
as a whole. Fixing in its content all those phenomena that determine the processes of expansion 
of law into social practice, the category of “action of law” includes methodological possibilities.

Consideration of law in terms of its effectiveness highlights the main quality of law – the abil-
ity to have a real impact on human activities and behavior, and therefore – to promote progressive 
change in society, introducing civilized relationships and social partnership. As a scientific con-
cept, “the effectiveness of law” is designed to reflect the law (legal matter) from the standpoint 
of philosophical categories “possibility” and “reality”. As reflected in the scientific field, law in 
this sense characterizes the movement of the essence of law.

Today, legal science must use the whole communicative arsenal in modern society to crystal-
lize step-by-step changes in improving social relations (the concept of market change), improving 
legal development, improving the efficiency of many civil society institutions, structures and insti-
tutions. In addition, legal nihilism at all levels is based on the imperfection of the legal awareness 
system in the context of uncertainty about the development of law in the legal information field.
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Effective forms of overcoming, ignoring in the field of theoretical measures are the ap-
propriate level of civic education, morality, appropriate perception of law, as well as prac-
tical – implementing measures: reducing corruption, stability, “good quality” social policy, 
overcoming the effects of the pandemic and more.

Key words: law, modern reforms, legal nihilism, role of law, theoretical and practical 
measures of legal progress in society.
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СУДОВА ДОКТРИНА У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СВІТУ

Визначено особливості сприйняття судової доктрини в країнах загального та кон-
тинентального права, європейській спільноті в умовах гармонізації правових систем та 
посилення впливу Європейського суду з прав людини на правове регулювання. Особливу 
увагу приділено з’ясуванню сутності та змісту судової доктрини ЄСПЛ та її значенню 
в регулюванні суспільних відносин.

Наразі спостерігається зближення концептуальних підходів до розуміння правової 
доктрини загалом та судової зокрема. Наголошується на фундаментальному значенні 
судової доктрини, яка є передумовою та джерелом для правотворчості, правозастосування 
та може виступати безпосереднім джерелом права у формально-юридичному розумінні.

Ключові слова: судова доктрина, правова система, континентальне право, загаль-
не право, європейська правова система, ЄСПЛ.

Пархоменко Н. Н. Судебная доктрина в правовых системах мира
Определены особенности восприятия судебной доктрины в странах общего и 

континентального права, европейском сообществе в условиях гармонизации правовых 
систем и усиления влияния Европейского суда по правам человека на правовое регули-
рование. Особенное внимание уделено определению сущности и содержанию судебной 
доктрины ЕСПЧ и ее значению в регулировании общественных отношений.

На современном этапе наблюдается сближение концептуальных подходов к пони-
манию правовой доктрины вообще и судебной в частности. Акцентируется внимание 
на фундаментальной роли судебной доктрины, которая является предпосылкой для 
правотворчества, правоприменения и может выступать в качестве непосредственно-
го источника права в формально-юридическом понимании.

Ключевые слова: судебная доктрина, правовая система, континентальное право, 
общее право, европейская правовая система, ЕСПЧ.

Parkhomenko Natalia. Judicial doctrine in the legal system of the world 
Special characteristics of the perception of judicial doctrine in the countries of common and 

continental law, in the European community in terms of the harmonisation and strengthening 
the influence of the European Court of Human Rights on the juridical regulation, are defined. 
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Special attention is paid to the identification of the essence and content oh judicial doctrine of 
the ECHR and its importance in the regulation of social relations. 

For this moment, there had been a convergence of conceptual approaches to understanding 
the legal doctrine in general and judicial doctrine in particular. There is a fundamental 
importance of the judicial doctrine, which is a precondition and a source for the law-making, 
law enforcement, and also it could act as a direct source of law in formal-legal perception. 

Key words: judicial doctrine, legal system, continental law, common law, European legal 
system, European Court of Human Rights. 

Постановка проблеми. Сприйняття правотлумачної діяльності судової 
влади та її рішень як джерела права має тривалу історію. Ще з часів Римської 
імперії завдяки судовій практиці та наданню нормативного значення рішенням 
суду почали формуватися інститути публічного та приватного права та відпо-
відні правові системи та сім’ї, адже «наскільки чітко не була б сформульована 
норма у будь-якій системі права… неминучий елемент судового тлумачення. 
Завжди буде існувати необхідність у роз’ясненні незрозумілих моментів і в 
адаптації до обставин, що змінюються»1. 

Наразі сталим у світовій юридичній науці є підхід, згідно з яким країни 
групуються залежно від надання рішенням суду нормативно-правового значен-
ня на правові сім’ї континентального та загального права. Така відмінність у 
сприйнятті судової доктрини як одного із засобів правового регулювання по-
требує її змістового теоретико-правового аналізу і першочергово з’ясування 
сутності, змісту та призначення судової доктрини, її впливу на правотворчість та 
правозастосування. У цій площині виникає і низка практичних проблем. Зокрема, 
до якої міри судді можуть впливати на законодавчі чи адміністративні рішення, 
пов’язані з доктриною стосовно таких питань, як законодавча інтерпретація? Чи 
відіграють правники певну роль у обмеженні використання деяких правових док-
трин або, можливо, введенні або схваленні правових вчень, що суди будуть вико-
ристовувати? Як можливо використати широке розуміння доктрин, які охоплюють 
більш ніж одну проблему, або передбачають декілька інструментів прийняття рі-
шень? Вирішення цих пов’язаних питань дискусійне, потребує більшої кількості 
досліджень для розкриття та оцінки цього складного соціального феномену2.

Порівняно з цими правовими сім’ями, новою та особливою є європейська 
правова система, у визначенні сутності та змісту якої особливе місце також на-
лежить судовій доктрині, напрацьованій Європейським судом з прав людини. 
Гармонізація правових систем світу та активні євроінтеграційні кроки України 
супроводжуються необхідністю постійного наукового осмислення та адаптації 
великої кількості правових інститутів та категорій, які донедавна не були відо-
мі або не були притаманні її правовій системі. Серед них і судова доктрина як 
джерело права, що має обов’язкове до виконання значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі в юридичній науці загалом 
сформувалися підходи до поняття, змісту, сутності, природи судової доктрини. 
Вивченням окремих аспектів зазначених проблем займались як вітчизняні, так і 
зарубіжні вчені, серед них: М. Байтін, О. Буткевич, С. Васільєв, М. Вопленко, Ю. Ге-
оргієвський, С. Загайнова, В. Ільков, М. Кармаліта, О. Копитова, Ф. Крос, Д. Лилак, 
М. Магрело, Б. Малишев, М. Марченко, В. Мусієвський, Д. Шпільман, Е. Тіллер, 
Ю. Тихомиров, І. Решетнікова, В. Решота, Е. Рубін, Є. Смичок, К. Трихліб, М. Фі-
лей, Г. Христова, С. Шевчук та ін.



50 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

При цьому поза увагою вчених залишились порівняльно-правові аспекти 
судової доктрини в аспекті різних правових систем. Відповідно метою нашого 
дослідження є з’ясування особливостей сутності, змісту та юридичної сили 
судової доктрини на сучасному етапі розвитку суспільних відносин у країнах, 
що належать до романо-германської, англосаксонської правових систем та єв-
ропейської правової системи.

Основні результати дослідження. Загальносприйнятим в юридичній нау-
ці країн континентального права є підхід, згідно з яким судова практика і судо-
ва доктрина, як результат узагальнення судової практики, не є джерелом права 
у формально-юридичному розумінні, але є вагомим чинником правотворення, 
правотворчості та законотворчості. Судова практика розглядається як ціле-
спрямований процес діяльності суб’єктів судової влади у здійсненні правосуд-
дя і сформований на її основі результат у формі правових приписів (правових 
позицій), які надолужують, доповнюють або змінюють у зв’язку з дефектністю 
(прощальністю) норм, що регулюють суспільні відносини, у процесі розгляду 
конкретних категорій справ3. 

З іншого боку, останнім часом спостерігається стійка тенденція надання пра-
вовим позиціям верховних судів обов’язковості до застосування. Зазначене під-
кріплюється на нормативному рівні можливістю скасування рішень суду, які не 
базувались на таких правових позиціях або положеннях пленуму Верховного Суду. 
Таким чином відбувається сприйняття судової доктрини – результату діяльності 
вищих судів як джерела права у формально-юридичному розумінні. Це, по суті, 
правотворчість суду, в результаті якої створються правові приписи, які об’єктиву-
ються у вигляді рішення у зразковій справі або постанов судів вищих інстанцій.

У країнах загального права правова доктрина розвивалась шляхом накопи-
чення досвіду судових рішень і сприйняття рішень судової влади як джерел 
права. При цьому судовий прецедент може мати обов’язкове або переконливе 
значення. У якості переконливого прецеденту розглядають рішення іноземних 
судів, історичні джерела права, власне саму доктрину, окремі думки суддів, 
тобто все те, що може скеровувати суддю під час вирішення ним справи, але не 
є обов’язковим для врахування4.

На думку Е. Тіллера і Ф. Кроса, підстава для доктрини закладається тоді, коли 
суд окреслює певні рамки, набір правил, процедур та інших юридичних прийомів 
для вирішення справи. Суд також здійснює аналіз взаємозв’язку між нормами в ме-
жах одного закону та того, як вони перетинаються з іншими правовими нормами5. 

E. Рубін і M. Філей вважають, що суди регулярно створюють нові правові 
доктрини, поєднуючи положення існуючої доктрини з їх особистими переко-
наннями. Будучи членами інституції, вони свідомо прагнуть координувати ці 
інтегративні зусилля. Результатом є те, що нова правова доктрина ґрунтується 
на координації ідей, які повністю реалізовані, відокремлені і в цілому відо-
бражають спрямованість існуючої доктрини. Ці ідеї можуть бути або аналогі-
єю або інституційною концептуалізацією6. Верховенство закону вимагає, щоб 
судове рішення було предметом загальних, чітких, прийнятних обмежень, які 
збігаються з правовим порядком. Створення доктрини відповідає цьому стан-
дарту, оскільки він обмежений внутрішнім розвитком процесу координації як 
вимогою про те, що нова доктрина повинна інтегрувати окремі зусилля суд-
дів, які входять до судової інституції. Ця вимога, як правило, задовольняється 
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лише доктринальними пропозиціями, які повністю реалізуються, розділяються 
та відображають спрямованість закону за допомогою пропозицій, які являють 
собою додаткове продовження існуючого закону. Такі пропозиції широко ви-
знані як тип правотворення, коли судді генерують чіткі, загальні ідеї про роль 
судів. Безумовно, процес координації може витіснитися вирішальними пози-
ціями Верховного суду. У цьому випадку сила координаційного процесу буде 
ослаблена, і рішення повинне отримати свою легітимність з інших джерел, 
адже вчені-юристи, як правило, схильні до ідеологізації судового правотворен-
ня. Судді щоразу створюють нову доктрину як частину своєї роботи. Це один з 
основних елементів нашої правової системи7.

Окрім того, судді, використовуючи доктрину тлумачення, перевіряють законо-
давчі акти на предмет їх відповідності сталим, реальним, підтвердженим преце-
дентами правовідносинам. Функція судового тлумачення певною мірою є судовим 
контролем над законодавчою та виконавчою діяльністю суб’єктів публічної влади8. 
Відповідно, юридична доктрина, яка виходить із судів, багато в чому є законом9.

Складність в різному розумінні правової доктрини полягає в тому, що в 
країнах континентального права доктрина реалізується через прийняття зако-
нодавчим органом нормативних актів, які є джерелом права. Доктрина, таким 
чином, спираючись на авторитет (визнане знання), зумовлює нормативний акт, 
одночасно втрачаючи значення джерела права. В англосаксонській правовій 
системі доктрина є безпосереднім джерелом права. Як пише Е. Тіллер, доктрина 
або прецедент є правом. Судові позиції створюють правила і стандарти, що 
включають у себе правову доктрину10. Однак, очевидно, що і в першому, і в дру-
гому випадку, йдеться про одне й те ж правове явище, але зі зміщенням акцентів. 

Окремо слід проаналізувати судову доктрину Європейського суду з прав лю-
дини (далі – Суд, ЄСПЛ) як одне з джерел права країн Європейського простору 
та країн, які приєдналися до Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод 1950 р. (далі – Конвенція). Не заглиблюючись у дискусію щодо легі-
тимності концепції європейського права чи європейської правової системи, але 
констатуючи неоднозначність і дискусійність цього питання, необхідно зазначи-
ти, що європейське право являє собою унікальну інтеграційну правову систему, 
яка сформувалася під впливом концептуальних підходів і практик, властивих 
національним правовим системам держав-членів та міжнародному праву. Вони 
трансформувались і використовувалися з урахуванням мети та завдань, які стоять 
перед Європейськими співтовариствами та Союзом, та необхідністю досягнення 
максимально ефективного вирішення проблем, віднесених до їх юрисдикції11.

Констатуючи певну дослідженість і принципову одностайність вчених 
в оцінці ролі та призначення судової доктрини, її впливу на регулювання су-
спільних відносин у правових системах країн загального та континентально-
го права, необхідно наголосити на посиленні впливу з кінця ХХ і особливо у 
ХХІ ст. практики ЄСПЛ на регулювання як міжнародних відносин, так і від-
носин в середині країн, які приєдналися до Конвенції. Зазначене потребує на-
укового осмислення першочергово з огляду на потребу з’ясування сутності та 
юридичної сили доктрини ЄСПЛ і місця його рішень у системах джерел права 
країн ЄС, які належать до різних правових сімей.

Наразі загальносприйнятою є позиція, згідно з якою доктрина ЄСПЛ, яка 
має обов’язковий характер, стає джерелом права та частиною національного 
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законодавства для країн, які ратифікували Конвенцію (ст. 46). Завдяки рішен-
ням Суду відбувається не лише удосконалення правозастосовної діяльності, а й 
правотворчості. Рішення ЄСПЛ ґрунтуються на основних принципах діяльності 
Ради Європи, які закладені в її Статуті. Йдеться про справедливість, політичну 
свободу та верховенство права як підвалини демократії12. Відповідно судова док-
трина, напрацьована ЄСПЛ, визначається зазначеними принципами, насамперед 
принципом верховенства права. Тому врахування рішень Суду у правотворчості 
та правозастосуванні на національному рівні в країнах, що належать до різних 
правових сімей, у т. ч. в Україні, імплементує ідею верховенства права загалом та 
її визначальних складових у національну правову систему і систему права.

Загалом у результаті діяльності ЄСПЛ була вироблена низка доктрин як ос-
новних принципів або мінімальних стандартів вирішення певного виду справ. 
Серед них: доктрина «меж вільного розсуду», «отруйного дерева», «неминучо-
го виявлення», «стандарту доказування» та ін. До прикладу, сутність доктрини 
«меж вільного розсуду» – margin of appreciation, полягає в тому, що «ЄСПЛ 
підкреслює, що саме національним органам державної влади і судам надаєть-
ся перевага в оцінці фактів та в інтерпретації національного права. ЄСПЛ об-
межується лише перевіркою того, чи сумісні результати такого тлумчення наці-
ональними органами з положеннями Європейської конвенції з прав людини»13. 
Застосовуючи важливу, вироблену в суддівських рішеннях доктрину «меж 
вільного розсуду», ЄСПЛ встановлює певне самообмеження свого права пе-
регляду, визнаючи, що національні органи державної влади можуть найбільш 
правильно вирішити спір. Щодо цього наводяться різні причини, зокрема, суб-
сидіарність перегляду ЄСПЛ, повага плюралізму і державного суверенітету, 
нездатність Суду здійснити складний соціально-економічний баланс або те, що 
ЄСПЛ є «занадто віддаленим» для вирішення окремих складних справ14.

Окрім того, гармонізаційна роль прецедентного права Суду обмежується, якщо 
з певного аспекту захисту прав людини між європейськими країнами існують знач-
ні відмінності в їх забезпеченні. У такому випадку, внаслідок відсутності європей-
ського консенсусу, держави користуються вільним (не безмежним) розсудом15.

Особливістю доктрини ЄСПЛ є її динамізм та можливість зміни. Суд не 
зв’язаний власними рішеннями та за умови зміни суспільних відносин може 
відступати від попередніх рішень. На переконання судді ЄСПЛ П. де Альбукер-
ка, «Суд може подолати власну практику, якщо остання є нечіткою або потребує 
подальшого розвитку, з тим, щоб метою такого розвитку було збільшення меж 
захисту, гарантованих Конвенцією16. Окрім того, унікальність рішень ЄСПЛ як 
прецедентних є такою лише для самого Суду, але не завжди. Позиція Європей-
ського суду полягає в тому, що положення Конвенції як «живого інструменту» 
повинні тлумачитися у світлі наявних на теперішній час умов і мають свою 
основу в прецедентному праві Суду. Але, з іншого боку, сам цей Суд не досить 
переконливо стоїть на необхідності дотримання прецеденту. У справі «Чапман 
проти Сполученого Королівства» (Chapman v. The United Kingdom. – Judgment 
of 18 January 2001, § 70) він висловив лише побажання: «Європейський Суд 
дійшов висновку, що він формально не зобов’язаний слідувати своїм попере-
днім рішенням, але буде в інтересах законної визначеності, прогнозованості і 
рівності перед законом, якщо він не відхилятиметься без достатніх причин від 
прецедентів, закладених у попередніх справах. Хоча Конвенція – перша і най-
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головніша система захисту прав людини, Європейський Суд повинен, проте, 
брати до уваги і умови, що змінюються в Договірних Державах, реагувати, на-
приклад, на будь-яку угоду, що з’явилась стосовно стандартів її досягнення»17.

З часом концептуально склались два підходи до визначення місця і ролі 
рішень ЄСПЛ у правових системах країн – членів Ради Європи, а саме: «ви-
знання такими прецедентами лише рішень у справах проти своєї держави та ви-
знання прецедентами для національної правозастосовної практики усіх рішень 
ЄСПЛ»18. Відповідно судова доктрина ЄСПЛ, об’єктивована в рішеннях проти 
країни, обов’язкова для виконання державою та врахування у практиці націо-
нальних судів і таким чином впливає на формування національної судової док-
трини, визначаючи її сутність та зміст. Окрім того, виконання державою рішень 
Суду впливає і на правотворчий процес. При цьому важливим є подолання уста-
леного підходу національних судів до практики ЄСПЛ як такої, що має значення 
лише щодо конкретного випадку. Домінуючим має стати підхід, згідно з яким 
правила, принципи та стандарти, які містяться в рішеннях цього Суду як загаль-
ні, мають значення для будь-якого судочинства або правотворчості. При цьому 
слід погодитися з думкою О. Буткевич, що «у багатьох аспектах вітчизняне зако-
нодавство (ані в бажанні законодавця, ані в частині процесуальних можливостей 
таких змін) не готове до еволютивного підходу та адаптації до змінних суспіль-
них відносин. Це, зокрема, проявляється у небажанні закріпити положення, що 
всі рішення ЄСПЛ, а не лише остаточні рішення проти України (judgments), є 
джерелом для застосування вітчизняними судами. Основною причиною збіль-
шення кількості заяв залишається системне невиконання рішень національних 
судів, у яких боржником є держава чи державні підприємства, а також невра-
хування при прийнятті нових нормативних актів та при зміні адміністративної 
практики висновків та зауважень Суду, висловлених у відповідних рішеннях про-
ти України, внаслідок чого існуюча системна та/або комплексна проблема не ви-
рішується сутнісно, а відтак і кількість заяв, поданих з приводу аналогічних по-
рушень не зменшується, адже першопричина цих порушень не була усунута»19.

Попри це, в українській юридичній науці ствердилась думка, що на кон-
цептуальному рівні судова практика ЄСПЛ є своєрідним стандартом «справед-
ливого права», а отже, й орієнтиром розвитку національного законодавства, 
що спрямований на узгодження його з міжнародним критерієм застосування 
принципу верховенства права20. Для цього створені механізми забезпечення 
відповідності нормативно-правового акта чи його проєкту вимогам Конвенції 
та протоколів до неї та практиці Суду. Йдеться про експертизу проектів нор-
мативно-правових актів у два етапи: а) перший етап – перевірка, чи предмет 
регулювання нормативного акта (його проєкту) стосується прав і свобод, га-
рантованих Конвенцією (перевірка на належність); б) другий етап – перевірка 
нормативного акта (його проєкту), предмет регулювання якого стосується прав 
і свобод, гарантованих Конвенцією, на відповідність положенням Конвенції та 
практиці Суду (перевірка на відповідність).

Перевірка на належність здійснюється шляхом встановлення того, чи на-
лежать питання, які регулюються нормативним актом (його проектом), до пе-
реліку, визначеного в Тематичному покажчику за Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 р. та протоколів до неї. Перевірку на 
належність здійснюють: суб’єкт нормотворення – перед поданням проєкту 
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нормативного акта на правову експертизу до Міністерства юстиції або перед 
поданням нормативного акта на державну реєстрацію; а також Секретаріат 
Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Мі-
ністерства юстиції та територіальні органи Міністерства юстиції під час здійс-
нення правової експертизи проєкту нормативного акта або під час державної 
реєстрації нормативного акта (контрольна перевірка на належність)21.

Перевірка на відповідність здійснюється шляхом встановлення того, чи 
містить нормативний акт (його проєкт), предмет регулювання якого стосуєть-
ся прав і свобод, гарантованих Конвенцією, положення, що можуть призвести 
до порушення Конвенції. 

Вагоме значення для формування вітчизняної судової доктрини також мало 
прийняття Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини», яким запроваджено механізми врегулю-
вання відносин, які виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішен-
ня ЄСПЛ у справах проти України; з необхідністю усунення причин порушення 
Україною Конвенції і протоколів до неї; з упровадженням в українське судо-
чинство та адміністративну практику європейських стандартів прав людини; 
зі створенням передумов для зменшення кількості заяв до Суду проти України. 

У судовій практиці України найбільш частими є посилання на рішення ЄСПЛ 
суддів Конституційного, Верховного Суду та судів вищих інстанцій. Суди ниж-
чих інстанцій у своїй практиці на рішення ЄСПЛ посилаються значно рідше (ця 
ж тенденція властива і вітчизняній судовій практиці в частині посилання чи ви-
користання у своїй діяльності принципів і правових стандартів ЄСПЛ). Утім, 
така закономірність характерна і для інших країн. Вона пояснюється як вищою 
кваліфікацією та більшою обізнаністю суддів вищих інстанцій із Конвенцією та 
практикою ЄСПЛ, так і ще доволі обережним ставленням інших судових органів 
до застосування у своїй діяльності рішень міжнародних судових установ22.

Окрім того, зважаючи на авторитетність рішень ЄСПЛ, вони все частіше 
стають основою для прийняття рішень судовими інстанціями навіть судами 
країн – не членів Ради Європи. Так, непоодинокими є випадки звернення до 
рішень ЄСПЛ, зокрема, Федерального Суду США для мотивації своїх рішень. 
У цьому випадку чітко проглядається сприйняття таких рішень, як доктриналь-
ного джерела права (в цьому разі судовими інстанціями інших країн, які не 
несуть зобов’язання відповідно до Конвенції)23.

Висновки. Таким чином, наразі спостерігається унікальний процес синтезу 
англосаксонської і романо-германської правових традицій, що, зокрема, прояв-
ляється у взаємному проникненні правових інститутів. У рамках даного про-
цесу в правових системах країн континентального права з’являється в різних 
видах і формах правовий прецедент і відповідно судова доктрина як джерело 
права. Це сприяє зближенню підходів до розуміння правової доктрини загалом 
і судової зокрема. По суті, сьогодні можемо говорити про фундаментальну роль 
правової доктрини, яка є передумовою для нормотворчості, та її складову ча-
стину – судову доктрину як безпосереднє джерело права у формально-юридич-
ному розумінні. Зазначене підтверджується і юридичною силою та місцем у 
національних правових системах судової доктрини ЄСПЛ, що містить загальні 
принципи або засади щодо захисту прав і свобод людини, тому її сприйняття 
має відбуватись в якості загального правила, джерела права, а не рішення щодо 
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конкретної справи, яке не має відношення до розгляду інших справ. Для цього 
важливим є конституційне закріплення місця рішень ЄСПЛ у ієрархії правових 
актів або ж джерел права у формально-юридичному розумінні.
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Parkhomenko Natalia. Judicial doctrine in the legal system of the world 
Special characteristics of the perception of judicial doctrine in the countries of common and 

continental law, in the European community in terms of the harmonisation and strengthening 
the influence of the European Court of Human Rights on the juridical regulation, are defined. 
Special attention is paid to the identification of the essence and content oh judicial doctrine of 
the ECHR and its importance in the regulation of social relations. 

Generally accepted approach in the countries of continental law is the one under which the 
judicial practice and doctrine, as a result of compilation of jurisprudence, is not the source of law in 
formal-legal perception, but it is an important factor of the law-making. In the countries of common 
law, the legal doctrine has been developing by scaling up the experience of court’s decisions and 
the perception of the decisions of the judicial authorities as a source of law. The case law of the 
European Court of Human Rights as a part of European legal system plays the harmonisation role. 

The judicial doctrine of European Court of Human Rights is one of the sources of law for 
the counties of the European Area and countries, that adhered to the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, strengthened its grip since 
the end of the twentieth century and in the twenty-first century, especially, it increased the 
influence on the regulation of the international relations and the domestic relations as well. 
Such doctrine became a part of their national legislature. 

The above mentioned is confirmed by legal force and by place in national legal systems 
of judicial doctrine of European Court of Human Rights, containing general principles or 
framework for the protection of human rights and freedoms. That’s why its perception is 
performed as a general rule , source of law, but not the judgment in a particular case, which is 
not relevant to the hearing of other cases. For this, important is constitutional endorsement of 
ECHR’s decisions in the hierarchy of legal acts, or sources of law in formal-legal perception.

For this moment, there had been a convergence of conceptual approaches to understanding 
the legal doctrine in general and judicial doctrine in particular. There is a fundamental 
importance of the judicial doctrine, which is a precondition and a source for the law-making, 
law enforcement, and also it could act as a direct source of law in formal-legal perception. 

Key words: judicial doctrine, legal system, continental law, common law, European legal 
system, European Court of Human Rights. 
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пути социализации этих категорий в современном обществе. Обоснованы пути повы-
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Характеристика суспільства як організованої та упорядкованої взаємодії 
різноманітних суб’єктів підкреслює справедливість висновку про першочер-
гове значення антропологічних чинників для аналізу організації і подальшого 
вдосконалення соціальної системи. Серцевиною цих чинників є виокремлення 
природи людини як соціального суб’єкта у багатоманітних виявах, вимірах, 
характеристиках. Одним із них є соціальний інтерес на різноманітних рівнях – 
індивідуальному, груповому, суспільному. Саме різноманіття соціальних інте-
ресів призводить до виникнення суперечностей, конфліктів та зумовлює бо-
ротьбу між соціальними суб’єктами за власні життєво важливі потреби. Однак 
у природі суспільства як соціального організму коріниться вимога до люди-
ни знаходити шляхи і засоби подолання суперечностей, що виникають. Тому 
узгодженість та несуперечливість відносин людини з людиною є запорукою їх 
дієвості та ефективності, умовою розвитку та вдосконалення самого суспільства1.

Важливого значення для сучасного суспільства набирає процес соціаліза-
ції, повʼязаний з розвитком соціальної природи індивіда чи соціальної групи. 
У сучасній соціологічній літературі соціалізацію розуміють як складний, три-
валий процес включення індивіда до системи соціальних зв’язків і відносин, 
його активної взаємодії з оточенням, унаслідок якої він засвоює зразки пове-
дінки, соціальні норми та цінності, необхідні для його успішної життєдіяль-
ності у цьому суспільстві2. Однак основним напрямом соціалізації в межах 
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соціології є особа як основний елемент суспільства. Однак з огляду на те, 
що соціалізація особи визначається характером самого суспільства, його ха-
рактеристиками та потребами, ми можемо стверджувати, що процес соціалі-
зації притаманний не лише особистісній, а й іншим сферам життєдіяльності 
суспільства. Хоча і не будемо заперечувати, що антропологізація суспільних 
відносин ставить на перший план саме соціологізацію особи як основного 
елементу соціальної комунікації. 

Зі змінами в соціумі трансформуються критерії та норми життєдіяльності 
людини, а також умови її творчої самореалізації3. У зв’язку з цим значної 
актуальності набирає дослідження особливостей процесу соціалізації сус-
пільної взаємодії, чинників, умов та розбіжностей, що супроводжують соціа-
лізацію. Оскільки процес соціалізації пов’язаний із системою інформаційних 
обмінів між членами суспільства, необхідністю відображення та закріплення 
різноманітних суспільних інтересів, важливістю знаходження соціального 
компромісу, справедливо буде стверджувати, що соціалізація охоплює соці-
ально-політичну комунікацію, у забезпеченні якої важлива роль належить 
праву. Дослідження правового аспекту соціалізації є теоретичною основою 
підвищення соціальної ролі права, ефективності регулятивної його дії та за-
безпечення суспільного порядку.

Правова складова соціалізації визначається процесом включення індивіда в 
систему правовідносин у результаті засвоєння та сприйняття основ правової куль-
тури суспільства4. Особливістю правової соціалізації є двосторонній процес взає-
модії індивіда та суспільства, в якому обидві сторони є активними, адже індивід не 
позбавляється правової активності, його поведінка співвідноситься з внутрішніми 
умовами, що складаються в результаті всього процесу правової соціалізації5.

З огляду на природу та ефект правової соціалізації її можна визначити як 
структурний елемент системи соціальної дії права, а стосовно її першої стадії – 
соціально-правового впливу на внутрішній, мотиваційний рівень індивідів6. 
Система пізнавальних цінностей, як стверджує І. Жаровська, виступає безпо-
середньо детермінантою соціалізації суб’єкта діяльності, засвоєння загально-
визнаних і стандартних норм і правил тієї діяльності, в яких узагальнюється і 
конкретизується історичний досвід і практика соціального середовища7.

Важливого значення в процесі правової соціалізації має обізнаність суб’єкта 
соціальної комунікації з правовими цінностями. Основними серед них є права та 
свободи, а також юридичній обов’язки, що забезпечують соціально-правову кому-
нікацію. Ці цінності мають інформаційно-регулятивний характер та підвищують 
якість соціальної взаємодії. Однак у разі виникнення конфлікту в результаті пору-
шення такої взаємодії основного значення набувають засоби досягнення соціального 
та правового компромісу, призначенням якого є поновлення соціальної комунікації, 
підвищення її якісного рівня і як наслідок забезпечення правової соціалізації.

На нашу думку, важливими аспектами соціалізації компромісу є його харак-
теристика як засобу комунікації, особливостей прояву в межах соціальних інсти-
тутів різного рівня та обґрунтування шляхів підвищення ефективності соціаль-
них функцій правового компромісу та засобу соціалізації особи у сфері права.

Для усвідомлення правового компромісу необхідно здійснити аналіз ґене-
зи та сутності більш загальної категорії по відношенню до правової – «соці-
альний компроміс» (далі – компроміс). Компроміс на категоріальному рівні 
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можливо розглядати у межах трьох напрямів дослідження, пов’язаного з його 
співвідношенням з категорією «конфлікт». Йдеться про органічно-структур-
ний, конфліктно-радикальний та антропологічно-комунікативний напрями8. 
Перший напрям дослідження відображає суспільство та форми його органі-
зації як узгоджено функціонуючі системи. Тут домінує категорія «компроміс» 
над категорією «конфлікт». Другий напрям дослідження характеризується тим, 
що категорія «компроміс» розглядається як особливе виявлення категорії «кон-
флікт», остання є домінуючою у сфері суспільних відносин. Щодо третього 
напряму дослідження, то проблема компромісу і конфлікту у межах цієї кон-
цепції розглядається на рівні взаємозв’язків між людьми, будь-то макрозв’язки 
(держава) чи мікрозв’язки (група осіб). При цьому компроміс і конфлікт до-
сліджуються як рівнозначні взаємодіючі категорії суспільного життя.

Компроміс (від лат. сompromissum) є угодою, що досягається на засадах вза-
ємних поступок9. Уперше термін «компроміс» запровадив у наукові досліджен-
ня О. Конт, який вважав, що без досягнення компромісу в суспільстві немає 
можливостей для його розвитку, оскільки суспільні відносини, знаходячись як 
у статиці, так і у динаміці, потребують узгодженості для нормальної їх реаліза-
ції. Така узгодженість, а іншими словами консенсус, побудована на принципах 
взаємодії різноманітних типів та рівнів, гармонії частин та цілого і спрямована 
на забезпечення інтересів учасників суспільних відносин. У сучасних дослід-
ників така інтерпретація компромісу майже не викликає заперечень10.

Підтримуємо позицію тих сучасних дослідників категорії «компроміс», 
які не уявляють можливості формування демократичної правової держави та 
функціонування цивілізованого суспільства без застосування компромісних за-
собів. На їх думку, компромісна форма взаємодії є вихідною засадою суспіль-
ного життя і навіть за умови відсутності влади вона здатна виступати одним із 
основних джерел підтримання громадського порядку. Отже, компроміс є атри-
бутом суспільства тільки в силу того, що воно існує. У сутність компромісу 
закладені демократичні методи, які допомагають досягти згоди в суспільстві та 
встановити режим розумної безконфліктності й порядку11.

Враховуючи наведений вище аналіз категорії «компроміс» як засобу правової 
соціалізації спробуємо обґрунтувати основні її ознаки та запропонувати визначення.

Основні ознаки категорії «компроміс» як соціального явища визначається 
такими положеннями:
– передбачає наявність згоди всіх учасників суспільних відносин щодо вста-

новлення компромісної угоди;
– слугує остаточним засобом вирішення конфлікту за допомогою застосування 

взаємних поступок і має спрямованість на досягнення взаємовигідних ре-
зультатів, суспільної згоди, загальної мети тощо;

– базується на ціннісно-орієнтаційній сфері буття суб’єктів, має форму сус-
пільної згоди, договору, що реалізується за допомогою сукупності засобів, 
спираючись на принципи моралі та моральності;

– виступає однією з визначальних засад функціонування демократичного режиму;
– є невід’ємною умовою будь-якої двосторонньої угоди у державах з демокра-

тичним режимом.
З урахуванням згаданих ознак можна зазначити, що компроміс – це вста-

новлений у формі суспільної згоди та заснований на взаємопоступках засіб 
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остаточного вирішення конфлікту, що має ціннісно-орієнтаційний характер і є 
засадою формування демократичного режиму в суспільстві.

Основою для визначення ознак категорії «правовий компроміс» є його 
функціональна спрямованість та інструментальна значущість в упорядкуванні 
соціальних конфліктів.

Слід підкреслити, що стан правового компромісу, поряд із наявністю широ-
кого спектра варіантів процедурного оформлення порядку його досягнення, є 
ознакою демократичності режиму. Актуальність питань правового забезпечен-
ня досягнення компромісу особливо загострюється з урахуванням негативних 
тенденцій, притаманних сучасному законодавству: це, зокрема, автономізація 
галузей національного законодавства, що виявляється як у доктринальних про-
блемах розуміння однорідних правових феноменів, що знайшли застосування у 
різних галузях права, формуванні альтернативних категоріальних рядів, так і у 
проблемах сфери правозастосування, що відрізняється неоднорідністю.

Правовий компроміс є родовою юридичною категорією, що об’єднує усі право-
ві форми згоди. Досягнення правового компромісу відбувається шляхом формуван-
ня та прийняття рішень, узгодження позицій, умов, побажань учасників правових 
відносин. Як наслідок, змістом правового компромісу є узгоджена воля рівноправ-
них, праводієздатних учасників правовідносин. Правовий компроміс виступає як 
основна умова правомірності досягнутих домовленостей. І навпаки, головною нор-
мовстановленою ознакою домовленостей сторін є саме компроміс сторін. 

Правовий компроміс зумовлює юридичні наслідки, адже результатом уз-
годження воль сторін є покладення на них обов’язків щодо реалізації взаєм-
ної волі. Більше того, порушення правового компромісу є підставою для юри-
дичної відповідальності учасників відносин. Правовий компроміс внаслідок 
свого опосередкування правовими нормами отримує атрибут обов’язковості 
та забезпеченості примусовими заходами.

Серед характерних ознак, які притаманні саме правовому компромісу, варто 
виокремити такі:
– правовий компроміс опосередковується правовою формою (нормами права, 

правовими принципами, правовими процедурами тощо); 
– правовий компроміс тягне юридичні наслідки для учасників суспільних від-

носин, у тому числі й у вигляді застосування до них заходів примусу для 
забезпечення його реалізації;

– правовий компроміс є однією з визначальних засад функціонування демокра-
тичного режиму, адже він є основою легітимації влади;

– правовий компроміс є ефективним засобом упорядкування правових конфліктів;
– правовий компроміс є невід’ємною умовою будь-якої двосторонньої угоди у 

державах з демократичним ладом.
З урахуванням наведеного можна зазначити, що правовий компроміс – це 

опосередкований правовими нормами ціннісно-орієнтований засіб упорядку-
вання конфлікту (в тому числі й правового), який заснований на взаємопоступ-
ках учасників суспільних відносин, метою та результатом функціонування яко-
го є стан суспільної згоди і закріплення демократичних цінностей у суспільстві. 

Таким чином, правовий компроміс є засобом забезпечення процесу соціа-
лізації, що зумовлює розвʼязання проблем, що виникають у процесі соціальної 
комунікації правовими засобами.
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Характерним для соціальної дії права є відображення його буття на різних 
рівнях соціальної взаємодії, починаючи від окремої особистості, суспільних 
груп, суспільства загалом. Не є винятком і правовий компроміс.

Соціальні інститути створюють об’єктивну реальність для людини, тобто 
є її соціальним світом, у якому встановлюється відповідний соціальний поря-
док. При цьому соціальні інститути є одночасно суб’єктивною і об’єктивною 
реальністю. З огляду на це компромісність у поведінці суб’єктів виявляється 
по-різному залежно від рівня соціального інституту. У соціальних інститутах 
простого рівня (міжособистісного, внутрішньогрупового) конфліктність і ком-
промісність поведінки суб’єктів залежить, як правило, від суб’єктивних чинників, 
на які впливає об’єктивна реальність шляхом функціонування у єдиному просторі 
інших соціальних інститутів. Своєю чергою в соціальних інститутах складного 
рівня (міжгрупового і державного, світової системи) компромісність обов’язково 
«прив’язана» до порядку, об’єктивно встановленого у таких інститутах.

Щодо функціонування компромісів у межах основних соціальних інститу-
тів, то можна зазначити таке.

Компроміси на міжособистісному рівні безперервно супроводжують 
людину протягом усього її життя, з моменту вступу в будь-яку взаємодію з 
іншими суб’єктами. Найбільш яскраво компроміс на міжособистісному рів-
ні виявляється у межах родинних, дружніх та інших відносин. Специфікою 
компромісів на міжособистісному рівні є наявність соціального зв’язку між 
двома особами, який спрямований на задоволення приватних інтересів, що 
не стосуються публічної сфери. Отже, компроміси на міжособистісному рівні 
мають приватний характер і не стосуються публічних інтересів.

Своєю чергою, груповий рівень компромісу характеризується наявністю соці-
ального зв’язку між трьома і більше особами і має приватно-публічний характер. 
При цьому груповий рівень організації суспільства не володіє суверенітетом.

Виходячи з наведеного необхідно з’ясувати, які ознаки відрізняють ком-
проміс на груповому і державному рівнях організації життєдіяльності соціуму. 
На нашу думку, до основних ознак, що відрізняють компроміс на державному 
рівні від конфлікту і компромісу на груповому рівні належать такі: здійснення 
публічної влади, яка відокремлена від суспільства за допомогою спеціального 
апарату; виникнення компромісу у соціально неоднорідному середовищі; наяв-
ність двостороннього зв’язку між суб’єктами компромісу та суверенною орга-
нізацією суспільства, на території якої вони функціонують.

Таким чином, компроміси завжди виникають між двома суб’єктами і здій-
снюються у відповідній взаємодії. При цьому компроміси на державному рівні, 
окрім взаємозв’язку між його суб’єктами, обов’язково характеризуються по-
стійним зв’язком із суспільством через функціонування правових приписів, що 
закріплені у відповідних джерелах права. 

Таким чином, варто наголосити на тому, що правовий компроміс є соці-
ально важливою категорією, що забезпечує ефективність суспільних відносин, 
а також правотворчої та правореалізаційної практики. Ефективний правовий 
компроміс покликаний упорядкувати негативний вплив конфліктогенності у 
сфері суспільних відносин12. Такий компроміс є важливим аспектом соціалі-
зації та можливий лише у правовій, соціальній державі з високим рівнем полі-
тичної культури суб’єктів правотворчості та прогресивним розвитком. 
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Bobrovnyk Svetlana. Legal Compromise in Aspect Socialization Processes
The process of socialization associated with the development of the social nature of an 

individual or social group is gaining importance for modern society.
The main direction of socialization within sociology is the person as the main element of soci-

ety. However, given that the socialization of the individual is determined by the nature of 
society itself, its characteristics and needs, we can say that the process of socialization 
is inherent not only personal but also other spheres of society. Although we will not deny 



64 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

that the anthropologization of social relations brings to the fore the sociologization of the 
individual as the main element of social communication.

In this regard, the study of the peculiarities of the process of socialization of social inter-
action, factors, conditions and differences that accompany socialization is becoming increas-
ingly important. Since the process of socialization is associated with a system of information 
exchange between members of society, the need to reflect and consolidate various social in-
terests, the importance of finding social compromise, it is fair to say that socialization encom-
passes socio-political communication, in which law plays an important role. The study of the 
legal aspect of socialization is the theoretical basis for increasing the social role of law, the 
effectiveness of its regulatory action and ensuring public order.

In our opinion, important aspects of socialization of compromise are its characteristics 
as a means of communication, features of manifestation within social institutions of different 
levels and substantiation of ways to increase the effectiveness of social functions of legal com-
promise and means of socialization in law.

Compromise at the categorical level can be considered within the three directions of 
research related to its relationship with the category of conflict. We are talking about or-
ganic-structural, conflict-radical and anthropological-communicative directions. The first 
direction of research reflects society and the forms of its organization as coherently function-
ing systems. Here the category of “compromise” dominates over the category of “conflict”. 
The second direction of research is characterized by the fact that the category of “compro-
mise” is considered as a special manifestation of the category of “conflict”, the latter is 
dominant in the field of public relations. Regarding the third area of research, the problem 
of compromise and conflict within this concept is considered at the level of relationships 
between people, whether macro (state) or micro (group of people). At the same time, com-
promise and conflict are studied as equivalent interacting categories of public life.

A legal compromise has legal consequences, as the result of the agreement of the wills of 
the parties is the imposition on them of obligations to exercise mutual will. Moreover, the vio-
lation of a legal compromise is the basis for the legal liability of the parties. Legal compromise, 
due to its mediation by legal norms, acquires the attribute of binding and enforced measures.

Characteristic of the social action of law is the reflection of its existence at different 
levels of social interaction, ranging from the individual, social groups, society as a whole. A 
legal compromise is no exception.

Social institutions create an objective reality for a person, that is, it is his social world, 
in which the appropriate social order is established. At the same time, social institutions 
are both subjectively and objectively a reality. In view of this, compromise in the behavior 
of subjects is manifested differently depending on the level of social institution. In simple 
social institutions (interpersonal, intragroup), the conflict and compromise of the behavior 
of subjects usually depends on subjective factors that are influenced by objective reality by 
operating in a single space of other social institutions. In turn, in social institutions of a 
complex level (intergroup and state, world system) compromise is necessarily “tied” to the 
order objectively established in such institutions.

Thus, compromises always arise between two subjects and are carried out in the cor-
responding interaction. At the same time, compromises at the state level, in addition to the 
relationship between its subjects, are necessarily characterized by a constant connection with 
society through the functioning of legal requirements enshrined in the relevant sources of law.

Key words: legal conflict, legal compromise, socialization, agreement, society, law.
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ДОКТРИНА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: 
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ 

У статті охарактеризовано підходи до розуміння доктрини, правової доктрини, 
доктрини правового регулювання. Акцентовано увагу на особливостях  доктрини пра-
вового регулювання. Узагальнено існуючі наукові підходи та виокремлено чинники, що 
впливають на формування доктрини правового регулювання. Визначено та охарактери-
зовано функції доктрини правового регулювання.
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Тарахонич Т. И. Доктрина правового регулирования: подходы к пониманию
В статье дана характеристика подходов к  пониманию доктрины, правовой док-

трины, доктрины правового регулирования. Акцентировано внимание на особенно-
стях доктрины правового регулювання. Обобщены существующие научные подходы и 
выделены факторы, влияющие на формирование доктрины правового регулирования. 
Определены и охарактеризованы функции доктрины правового регулирования.

Ключевые слова: доктрина; правовая доктрина; доктрина правового регулирова-
ния; факторы влияющие на формирование доктрины правового регулирования; функции 
доктрины правового регулирвания.

Tarakhonych Tetiana. The Doctrine of Legal Regulation: Approaches to Understanding
The article describes the approaches to understanding of the doctrine, the legal doctrine, 

and the doctrine of legal regulation. The essential attention is paid to the peculiarities of the 
legal regulation doctrine. The existing scientific approaches are summarized and the factors 
influencing the formation of the doctrine of legal regulation are distinguished. The functions of 
the doctrine of legal regulation have been defined and characterized.
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Вступ. Реформування суспільних відносин, сучасні потреби юридичної 
практики вимагають принципово нових підходів до правової доктрини  не 
лише як одного із джерел права, а і як важливої складової процесу правотвор-
чості, правозастосування та правотлумачення.

Як слушно зазначає Н.М. Пархоменко, «юристи, передусім учені-юристи, 
є тими суб’єктами, які виявляють нагальні проблеми правового регулювання. 
Виробляючи спільні узгоджені погляди щодо вирішення тих чи інших проблем 
права, вони формують правову доктрину, положення якої в силу своєї пере-
конливості, обґрунтованості, наукової істинності широко використовуються в 
юридичній практиці. Іншими словами, йдеться про конвенціональне наукове 
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знання»1. Слід погодитись з даним підходом, оскільки правовій доктрині зага-
лом і доктрині правового регулювання зокрема належить ключова позиція як 
у загальнотеоретичній юридичній науці, так і в науці галузевого спрямування.

На думку вітчизняних вчених, представників школи адміністративного пра-
ва, «на сучасному етапі становлення громадянського суспільства необхідним є 
пошук оптимальної моделі правового регулювання відносин у системі органів 
виконавчої влади, а також з громадянами та суб’єктами господарської діяльно-
сті в умовах сучасної реальності. Нові ідеї, теоретичні конструкції доктрин ад-
міністративного права мають стати основою для формування правил поведінки 
суб’єктів адміністративно-правових відносин та їх закріплення у відповідних 
нормах адміністративного законодавства»2.

На жаль, у правотворчій, правозастосовній і правотлумачній діяльності по-
ложення правової доктрини використовуються фрагментарно, в останні деся-
тиліття їм приділяється не належна увага, що актуалізує необхідність більш 
детального, науково обґрунтованого  вивчення даної проблеми.

Огляд літератури. Аналіз сучасних літературних джерел свідчить про відсут-
ність в юридичній літературі усталеного підходу до розуміння правової доктрини 
загалом, а також доктрини правового регулювання зокрема, визначення їх місця 
та ролі в юридичній науці. Дана проблематика не набула належного висвітлен-
ня в наукових доробках теоретиків права та представників галузевих наук. Поряд 
з цим, деякі її аспекти розглядалася в  працях українських і зарубіжних вчених, а 
саме: С.С. Алексеєва, М.С. Булкат, Є.П. Євграфової, М.В. Кармаліти, О.І. Левченко, 
О.Л. Львової, С.І. Максимова, Л.О. Макаренко, М.М. Марченко, М.Є. Мочульської, 
Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко, М.О. Теплюка, О.В. Петришина, О.І. Ющика та ін.

У вітчизняній юридичній літературі та зарубіжних наукових працях пробле-
ма правової доктрини загалом аналізувалася крізь призму її місця та ролі в сис-
темі джерел права, про що свідчить монографічне дослідження Н.М. Пархоменко 
«Джерела права»3. Також даній проблемі приділено увагу в навчальному посіб-
нику М.М. Марченко «Источники права»4, в якому автор акцентує увагу на пра-
вовій доктрині шляхом аналізу різних правових систем.

Зауважимо, що проблему правової доктрини неодноразово порушувала та-
кож Н.М. Оніщенко, аналізуючи її співвідношення з таким близьким за значен-
ням термінопоняттям, як юридична наука5. Поряд з цим вчена аналізує також 
правову доктрину прав та свобод людини6. Привертає до себе увагу здійснений 
С.В. Бобровник7 доктринальний аналіз правового компромісу в контексті забез-
печення прав людини. О.Л. Богініч звертає увагу на роль правової доктрини в 
юридичній практиці8. Необхідно також наголосити, що загальні питання пра-
вової доктрини аналізувалися також на рівні галузевих наук. В аспекті даного 
дослідження О.Ф. Андрійко, В.П. Нагребельний звертали увагу на особливості 
адміністративно-правової доктрини, що повинна стати базовою основою дер-
жавної політики у сфері державного управління9. Оскільки зазначена проблема 
характеризується багатовекторністю, слід також наголосити на проблемі націо-
нальної доктрини унітаризму, якої торкалися О.В. Батанов, Т.А. Костецька, під-
креслюючи її роль та значення у вдосконаленні практичної діяльності органів 
публічної влади в різних сферах суспільних відносин10.

Важливим завданням наукової спільноти є формування цілісної, виваже-
ної, перевіреної часом доктрини правового регулювання. На деяких аспектах 
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даної проблеми акцентує увагу С.П. Рабінович у монографічному досліджен-
ні «Природно-правові підходи в юридичному регулюванні»11, характеризуючи 
природно-правовий  підхід, який впливає не лише на основні принципи право-
вої держави, а й на юридичну практичну діяльність.

Теоретичні та практичні аспекти правового регулювання характеризувала 
Н.М. Пархоменко12. Також заслуговує на увагу монографічна праця О.І. Левченкова, 
присвячена дослідженню проблем правового регулювання суспільних відносин 
у державах перехідного періоду13. Процес  виникнення та формування доктрини 
правового регулювання характеризується тривалим періодом її становлення, по-
чинаючи з  виникнення наукової ідеї до її сприйняття науковою спільнотою та 
впровадження в правотворчій, правозастосовній та правотлумачній діяльності. Це 
зумовлено насамперед закономірностями її становлення, функціональною спрямо-
ваністю та  особливостями.

Постановка проблеми дослідження. В даному науковому доробку на теоре-
тичному рівні узагальнено існуючі наукові підходи та здійснена спроба розв’язати 
наукову проблему щодо розуміння доктрини правового регулювання та визначен-
ня її місця та ролі в правотворчій, правозастосовній і правотлумачній діяльності.

Мета та завдання дослідження. Метою даної статті є  отримання комп-
лексних наукових знань щодо  правової доктрини та такого її різновиду, як док-
трина правового регулювання. Серед завдань, які акцентують увагу на даній 
проблемі, насамперед є: визначення поняття правової доктрини, доктрини пра-
вового регулювання, її особливостей, виокремлення та загальна характеристи-
ка функціональної спрямованості доктрини правового регулювання, з’ясуван-
ня чинників як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, що впливають на 
процес її становлення та розвитку.

Виклад основного матеріалу. Тенденції розвитку правотворчого процесу в 
Україні свідчать про необхідність кардинальних змін у даній сфері. Вона вима-
гає професійного підходу, виваженості, ґрунтовності та своєчасності. 

На жаль, закономірністю стає те, що норми приймаються з порушенням вимог 
законодавчої техніки, вони не завжди враховують інтереси, потреби суспільства та 
держави, нехтується принцип науковості, що впливає на її якість, дієвість та ефек-
тивність. Нівелювання ролі правової доктрини, досягнень юридичної науки в най-
ближчому майбутньому матиме свої наслідки для розвитку державності. Зазначене 
спонукає до нових творчих пошуків та перегляду усталених юридичних категорій.

Аналіз юридичних наукових джерел свідчить про недостатню визначеність 
даного поняття. Більшість наукових праць присвячені  проблематиці правової 
доктрини її місцю та ролі в правових системах сучасності. 

Акцентуємо увагу на основних підходах щодо розуміння правової доктри-
ни загалом та доктрини правового регулювання зокрема. З методологічної точ-
ки зору вони співвідносяться як загальне та особливе.

В енциклопедичних виданнях доктрина розглядається як вчення, система 
теоретично обґрунтованих поглядів на суттєво важливі соціально-політичні, 
моральні, релігійні та інші питання14.

На думку О.Л. Богініча, «правову доктрину можна визначити як систему 
поглядів (знань) про право, його інститути, інші структурні елементи, що по-
діляються більшістю науковців, у зв’язку з чим вона набуває для законодавця 
та правозастосувачів рис зразка, теоретичної моделі регулювання суспільних 
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відносин»15. На проблему співвідношення правової доктрини та юридичної на-
уки у своїх дослідженнях акцентувала увагу Н.М. Оніщенко, підкреслюючи, 
що «юридична наука – це постійно триваючий, безумовно зі своїми особливос-
тями, безперервний процес, правова доктрина – це «оформлений» етап відпо-
відного, спрямованого, скерованого у часі та просторі процесу. 

Доктрина – це складна, сформована, авторитетна у даному суспільстві су-
купність (система) ідей, уявлень та прогностик. Тому юридична наука може 
розглядатися як «інструментарій», як метод оформленого доктринального 
знання»16. Зазначене свідчить, що ці категорії є близькими за змістовим на-
повненням, та поряд з цим вони не є тотожними. О.Л. Львова звертає увагу 
на те, що «здатність правової доктрини слугувати матрицею у правотворчих і 
правореалізаційних процесах зумовлюється її функціональною та змістовою 
стороною: по-перше, вона являє собою відпрацьовану роками теоретичну 
(концептуальну) основу для правотворчої діяльності; по-друге, об’єктивує 
результати наукових досліджень у вигляді основоположних правових ідей і 
концепцій (ідеалів, цінностей, принципів, норм), які можуть бути відтворе-
ні у роз’ясненнях і офіційних тлумаченнях відповідних органів (як джерело 
права); по-третє, доктринальні знання трансформуються до законодавства, 
наповнюючи його якісним і більш досконалим змістом»17.

Зарубіжні вчені обґрунтовують бачення правової доктрини як певних ідей та 
висловлювань авторитетних вчених-юристів, що викладені ними в авторитетних 
наукових працях, які можуть бути використані у розв’язанні правових проблем18.

Дана позиція вчених заслуговує на увагу, оскільки повинна об’єднати пев-
ні ідеї, концептуальні підходи, погляди представників відповідних наукових 
шкіл, поряд з цим їх бачення даної проблеми може відрізнятися або збігатися у 
ключових аспектах. Теоретики права аналізують правову доктрину використо-
вуючи методологічний потенціал філософії та теорії права крізь призму взає-
модії правової доктрини та доктрини правового регулювання.

На нашу думку, доктрина правового регулювання – це складова правової 
доктрини, ґрунтується на попередніх знаннях, є результатом фундаментальних 
наукових досліджень,  сукупністю наукових ідей, поглядів, концепцій, теорій, 
визнаних науковою спільнотою, що можуть бути використані в правотворчій, 
правозастосовній та правотлумачній діяльності. Дане визначення дає можли-
вість оцінити це поняття через розуміння правової доктрини, виокремити пси-
хологічний аспект у формуванні доктрини правового регулювання, звернути 
увагу на об’єкт пізнання як загальнотеоретичного, так і галузевого спрямування.

З огляду на зазначене звернемо увагу на сутнісні характеристики дослі-
джуваного явища. Насамперед доктрина правового регулювання  спрямована 
на певний об’єкт пізнання; є певною сукупністю ідей, поглядів, принципів на-
укового пізнання, концепцій, теорій тощо, потребує узагальнень; формується 
під впливом потреб і соціальних інтересів; має комунікативну, інформаційну 
спрямованість; знаходиться у тісній взаємодії із правотворчою, правозасто-
совною та правотлумачною діяльністю; має певну структуру, пізнавальну та 
вольову складові, формується в суспільстві та державі шляхом узагальнення 
наукового знання тощо.

На формування доктрини правового регулювання впливає цілий ряд чинни-
ків як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Серед об’єктивних чинни-
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ків можна виокремити такі: загальний рівень розвитку суспільства та держави, 
своєчасне проведення реформ у ключових сферах суспільних відносин, загаль-
ний стан розвитку науки тощо. Серед суб’єктивних чинників важливе місце 
належить відповідному рівню розвитку особистості, освіченості, здатності до 
узагальнення, переосмислення, вмінню аналізувати законодавство та робити 
відповідні висновки,  відповідний рівень професіоналізму тощо. Всі ці чин-
ники впливають на формування наукових поглядів, ідей, принципів наукового 
пізнання та сприяють виникненню наукових шкіл.

З метою поглибленого аналізу зазначеної проблеми звернемо увагу на ро-
зуміння функцій доктрини правового регулювання. На нашу думку, функції 
доктрини правового регулювання – це певні напрями впливу на об’єкт пізнан-
ня шляхом використання оціночних суджень, ідей, поглядів тощо. Серед клю-
чових функції доктрини правового регулювання слід виокремити пізнавальну 
функцію. Як зазначає Н.М. Оніщенко, аналізуючи індекс взаємовизначеності 
правового регулювання, правового впливу та правового забезпечення, «пра-
вильне розуміння змісту цих фундаментальних понять сприятиме формуван-
ню більш якісної правореалізаційної, у тому числі правозастосовної практики, 
а також надасть можливість точніше спрогнозувати наслідки впровадження у 
державі реформаторських заходів, спрямованих на забезпечення соціального та 
індивідуального благополуччя»19. Поділяючи дану думку, слід підкреслити, що 
доктрина правового регулювання повинна стати базовою основою правотворчо-
го процесу і важливим чинником правозастосовної та правотлумачної діяльності.

Поряд з цим заслуговує на увагу також інформаційна функція доктрини 
правового регулювання. Слід погодитись з позицією Т.А. Костецької, яка за-
значає, що «нині існує необхідність формування сучасної моделі інформацій-
ного суспільства в Україні як характеристики стану громадянського суспіль-
ства на новому етапі розвитку, його можливості відповідати глобалізаційним 
викликам, яка б опиралася на здобутки власного культурного, інтелектуального 
середовища, а також на виважене, координоване державою співробітництво з 
іншими країнами та міжнародними організаціями в інформаційній сфері, їхній 
позитивний досвід на основі розкриття та розвитку власного потенціалу»20.

Важливе місце в юридичній науці відводиться також прогностичній функції 
доктрини правового регулювання. Ця функція забезпечує  можливість перед-
бачення перспектив розвитку законодавства, діяльності  правотворчих органів, 
оцінювати їх потенційну діяльність та певною мірою її контролювати. Поряд 
з цим В.П. Горбатенко підкреслює, що  «недостатня розвинутість структур 
громадянського суспільства майже цілковито підпорядкувала прогнозування 
державі, яка використовує його результати й задає напрями досліджень, ви-
користовує їх результати, є основним замовником прогнозів. Альтернативою 
щодо прогнозування для державних діячів, які приймають суспільно значущі 
рішення, є академічне прогнозування – це поле фундаментальних наук»21.

Доктрині правового регулювання властива також комунікативна функція, 
яка передбачає можливість накопичення, обробки  та передачі інформації шля-
хом  взаємодії наукової та практичної сфер. На жаль, реалії сьогодення свід-
чать, що теоретичні здобутки юридичної спільноти не належним чином сприй-
маються та не завжди використовуються юристами-практиками як у сфері 
правотворчості, так і у сфері правозастосування.  
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Висновки. Варто підсумувати, що правова доктрина повинна стати важ-
ливою передумовою процесу правотворчості та відігравати ключову роль у 
процесі правозастосування та правотлумачення. Вона співвідноситься з док-
триною правового регулювання як загальне та особливе.

Доктрина правового регулювання є результатом фундаментальних науко-
вих досліджень, вона пропонує шляхи вирішення проблемних питань, повинна 
відігравати ключову роль в юридичній практиці.

Функції доктрини правового регулювання надають можливість простежити 
її внутрішню наповненість, вони є засобом реалізації політики держави, мають 
певну спрямованість, об’єктивують суспільні процеси тощо.
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Tarakhonych Tetiana. The Doctrine of Legal Regulation: Approaches to Understanding
The article describes the scientific approaches to understanding of the doctrine, the legal 

doctrine, and the legal regulation doctrine. 
The article states that the public relations’ reformation, the current needs of legal practice re-

quire fundamentally new approaches to legal doctrine not only as one of the sources of law, but also 
as an important component of the process of law-making, law enforcement and legal interpretation.

The research focuses on the fact that the legal doctrine in general and the doctrine of legal 
regulation in particular belongs to a key position both in the general and theoretical legal 
science and in the science of industry direction.

It is emphasized that theorists of law analyze the legal doctrine due to the application of 
the methodological potential of philosophy and theory of law through the prism of the interac-
tion of legal doctrine and the doctrine of legal regulation.

The author provides the definition of the legal regulation’s doctrine as a component of le-
gal doctrine based on previous knowledge and is the result of fundamental scientific research, 
a set of scientific ideas, views, concepts, theories recognized by the scientific community, that 
can be applied in law-making, law-enforcement and legal interpretation activities.

The important attention is paid to the peculiarities of the legal regulation’s doctrine. It is 
aimed at a certain object of knowledge; is a certain set of ideas, views, principles of scientif-
ic knowledge, concepts, theories, etc.; requires a set of generalizations; is formed under the 
influence of needs and social interests; has a communicative, informational orientation; is 
in close cooperation with law-making, law-enforcement and legal interpretation activities; 
has a certain structure, cognitive and strong-willed components, is formed in society and the 
state by generalization of scientific knowledge, etc.

The research defines the factors that influence the formation and development of the doc-
trine of legal regulation. They are divided into factors of both objective and subjective nature.

The particular attention is paid to the main functions of the doctrine of legal regulation, 
namely: cognitive, informational, prognostic, communication, etc.

Key words: Doctrine, Legal Doctrine, Doctrine of Legal Regulation, Factors influencing the 
Formation of the Doctrine of Legal Regulation, Functions of the Legal Regulation’s Doctrine.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ГРОМАДЯНСЬКИМ 
СУСПІЛЬСТВОМ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

У статті розглядається природа взаємовідносин між державою та громадянським 
суспільством. Аналізуються підстави юридичної відповідальності першої перед другим. 
Висвітлюються форми і методи контролю громадянського суспільства за діяльністю 
окремих органів держави та їх посадових осіб. На підставі проведеного дослідження 
сформульовані відповідні висновки та пропозиції. 

Ключові слова: держава, громадянське суспільство, відповідальність держави пе-
ред громадянським суспільством. 

Богинич О. Л. Ответственность государства перед гражданским обществом: от-
дельные вопросы теории. 

В статье рассматривается природа взаимодействия между государством и граж-
данским обществом. Анализируются основания юридической ответственности перво-
го перед вторым. Освещаются формы и методы контроля гражданского общества за 
деятельностью отдельных органов государства и их должностных лиц. На основании 
проведенного исследования формулируются соответствующие выводы и предложения. 

Ключевые слова: государство, гражданское общество, ответственность государ-
ства перед гражданским обществом.

Boginich Oleh. State responsibility to civil society: some questions of theory.
The article examines the nature of relations between the state and civil society. The grounds 

of legal liability of the former to the latter are analyzed. Forms and methods of civil society’s 
control over the activities of individual state bodies and their officials are considered. Based on 
the conducted research, relevant conclusions and suggestions are formulated.

Key words: state, civil society, state responsibility to civil society. 

Постановка проблеми. Відповідальність держави перед громадянським сус-
пільством це ще донедавна – terra incognita для багатьох науковців, тема, що може 
викликати когнітивний дисонанс, пов’язаний подекуди з існуючою інерцією 
пострадянського мислення, коли держава апріорі була поза межами будь-якого 
контролю з боку суспільства. Але останні події в житті українського суспільства, 
зокрема дві революції 2004–2005 рр. і 2013–2014 рр., довели хибність такого по-
гляду на державу, її взаємовідносини з громадянським суспільством. У зв’язку з 
цим перед юридичною наукою постало завдання дослідити зазначену проблему 
та виробити рекомендації для практики функціонування державного механізму 
на засадах підзвітності та підконтрольності інститутам громадянського суспіль-
ства. Не претендуючи на всеосяжний аналіз означених питань, спинимось на 
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окремих з них. А саме: на характері взаємовідносин між державою та громадян-
ським суспільством і, відтак, формах і методах контролю останнього за першим, 
що у результаті його реалізації контролю приведе до формування інституту від-
повідальності держави перед громадянським суспільством.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Не зважаючи на певну но-
визну цієї проблематики тим не менш слід назвати авторів, які присвячува-
ли свої праці вивченню цього питання. Це Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко, 
Н.М. Батанова, С. Балан, М.М. Самуйлік, С.І. Колотиркіна, А.М. Боголейко, 
С.В. Яремчук, Є.Н. Овчаренко, Г.В. Задорожня та ін. Усі названі науковці майже 
одностайно засвідчили відсутність дієвих механізмів відповідальності держа-
ви перед громадянським суспільством, що є причиною для здійснення ще одні-
єї наукової розвідки в цій сфері. 

Мета статті. Завданням статті вбачається встановити підстави виникнення 
відповідальності держави перед громадянським суспільством, форми і методи 
його контролю за діяльністю окремих державних органів та посадових осіб.

Виклад основного матеріалу. Системний підхід передбачає розглядати 
будь-які явища як взаємодію його складових елементів, що утворюють ціліс-
ний комплекс. Як відомо, соціальна система об’єднує у собі державу та сус-
пільство, між якими існують прямі та зворотні зв’язки. Одним із таких видів 
зв’язків є контроль за дотриманням параметрів функціонування системи. У 
даному випадку відносин між державою та громадянським суспільством та-
кий контроль має взаємний характер: спочатку суспільство задає державі певні 
цілі, які вона повинна досягти, а остання, своєю чергою, має право вимагати 
від окремих структур суспільства виконання завдань держави, які та ставить з 
метою реалізації цілей, поставлених перед нею всім суспільством.

Слід мати на увазі, що контроль як вид діяльності властивий будь-якій 
складній соціальній системі. Більше того, у певних формах його аналоги можна 
знайти у функціонуванні технічних, біологічних систем. Отже, має місце явище 
ізоморфізму, відомого із теорії систем Карла Людвіга фон Берталанфі. Зазначена 
теорія набула розвитку у працях дослідників, які працювали пізніше, внаслідок 
чого виникли такі наукові напрями, як кібернетика та певною мірою – синерге-
тика. Центральним пунктом цих теорій була ідея наявності зворотного зв’язку 
між елементами системи – управляючої та тієї, на яку спрямований управляю-
чий вплив. Саме наявність такого зв’язку у системі дає підстави говорити про її 
керованість, тобто відповідність функціонування меті існування такої системи.

У зв’язку з цим процес забезпечення відповідності функціонування систе-
ми її цілям (меті, для досягнення якої була створена система) отримала назву 
контрольної діяльності. Він являє собою систему спостереження і перевірки 
відповідності діяльності підконтрольних об’єктів рішенням керуючого суб’єкта. 

Технологічно контроль виглядає як триєдине завдання, що вирішується у 
процесі діяльності тієї чи іншої системи. Перша – це встановлення стандарту 
(моделі) поведінки. Друга – порівняння фактичної поведінки зі стандартною. 
Третя – це здійснення коригувальних кроків у разі невідповідності поточної 
діяльності заявленим (запланованим) цілям.

Існує ще інша градація такого контролю. Попередній – аналіз відповід-
ної конструкції моделі на предмет адекватності існуючим еталонним зраз-
кам (вітчизняним чи світовим). Поточний – передбачає обов’язкову наявність 
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зворотного зв’язку та порівняння поточного стану справ із запланованими. 
Заключний – здійснення необхідної корекції в разі потреби.

Також для здійснення ефективного контролю за станом системи важливим 
є вибір таких його складових: концепцій контролю (державний, громадський), 
норм контролю (правовий, морально-етичний), видів контролю (технологіч-
ний, організаційний), методів контролю (суцільний, вибірковий), сфер та обся-
гів контролю (відповідно до галузі економіки та завдань контролю). 

Таким чином, очевидним є висновок щодо обов’язкової наявності контроль-
ної функції як іманентної життєдіяльності будь-якої системи. Специфіка дер-
жавно організованого суспільства з необхідністю викликає до життя дві функції 
контролю, – контролю з боку суспільства за державою як спеціального упов-
новаженого органу для вирішення загальних справ першого, так і внутрішній 
контроль держави за дотриманням параметрів системи, визначеної суспільством. 

Як випливає зі змісту ст. 1 Конституції України, Україна є суверенна і не-
залежна, демократична, соціальна та правова держава. Зазначені засади ста-
новлять характеристики держави, які суспільство через своїх представників у 
парламенті при прийнятті Основного Закону уповноважило її дотримуватись у 
своїй діяльності. Однак практика функціонування державних органів України 
на сучасному етапі свідчить про тотальні порушення цих засад.

Як відомо, суверенітет визначається як верховенство влади держави у межах 
своєї території та її непідпорядкованість будь-якій зовнішній структурі. На жаль, 
цей принцип діяльності державної влади сучасної України зазнав своєї деформа-
ції у взаємовідносинах з Міжнародним валютним фондом. Це, зокрема вимоги 
останнього щодо запровадження ринку землі, масове запровадження за участю 
іноземних радників наглядових рад у державних підприємствах та компаніях, 
вдосконалення діяльності антикорупційних органів та судової системи України 
через їх перезавантаження, формування ринкових цін на газ для населення, опти-
мізація мережі шкіл, що передбачає їх скорочення тощо1. Очевидно, що зазначені 
вимоги ніяким чином не корелюють з незалежністю та суверенністю державної 
влади України. Навпаки, вони прямо суперечать цим принципам.

Наступним принципом, якому має слідувати та відповідати українська дер-
жава, як зазначалось вище, визнаний принцип демократизму. Однією із засад 
демократії, як відомо, виступає засада виборності громадянами органів держа-
ви та органів місцевого самоврядування на основі загального, рівного і прямо-
го виборчого права, яке відбувається шляхом таємного голосування. 

Як відомо, 25 жовтня 2020 р. в Україні відбулися місцеві вибори. Але вибо-
рів не було на частині підконтрольного Україні Донбасу. Центральна виборча 
комісія скасувала вибори з міркувань безпеки. Громадські активісти стверджу-
ють, що це відбулось за клопотанням військово-цивільних адміністрацій перед 
Центрвиборчкомом, оскільки, на їх думку, вибори нібито неможливо провести 
у 18 об’єднаних громадах. В останні входили не тільки селища «сірої зони» на 
Донбасі, а й такі міста, як Лисичанськ, Волноваха, Попасна, Щастя і навіть адмі-
ністративний центр Луганської області Сєвєродонецьк. Унаслідок цього міських 
і селищних голів та місцевих депутатів не змогли обрати приблизно півмільйона 
виборців. На їх думку, це зроблено неправомірно, оскільки на зазначених терито-
ріях ще недавно відбувались вибори Президента України та народних депутатів 
України, і ситуація у безпековому секторі з цього часу не змінилась2. 
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Таким чином, влада позбавила громадян їх конституційного права вільного 
волевиявлення, гарантованого ст. 71 Конституції України, що ніяким чином 
не можна визнати демократичним кроком у напрямі виконання вимог суспіль-
ства щодо демократичності держави.

Вимоги щодо визнання України соціальною державою сьогодні також не 
виконуються чинною владою. Реформа системи охорони здоров’я, яка була 
започаткована в.о. міністра охорони здоров’я У. Супрун за часів Президента 
України П. Порошенка, нині не скасована. Складовою її частиною було ско-
рочення мережі медичних закладів, встановлення платних послуг за окреми-
ми напрямами медичної допомоги та інші аналогічні новації. А це означає 
пряме порушення Конституції України, яка передбачає надання у держав-
них та комунальних закладах безоплатної медичної допомоги та заборо-
няє скорочення існуючих медичних закладів (ст. 49 Конституції). Не дарма 
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася 
до Конституційного Суду з поданням, у якому попросила визнати неконсти-
туційними деякі положення законів, що стосуються медреформи3.

Отже, можемо констатувати, що і в цьому напрямі діяльність держави не 
відповідає очікуванням громадян, які визначали для неї мету охорони їх здо-
ров’я як основоположну.

На жаль, під час її функціонування не стала винятком і практика дотри-
мання останньою засад правової держави. Так, загальновідомими є конфлікт 
між Президентом України та Конституційним Судом України щодо його 
рішення про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне де-
кларування та обмеження роботи Національного агентства з питань запобі-
гання корупції (НАЗК). Заходи, які запропонував здійснити у зв’язку з цим 
Президент, – розпустити Конституційний Суд – можуть бути ідентифіковані 
як такі, що суперечать Конституції України. 

Отже, як можна побачити з наведеного, державні органи України суттє-
во порушують свої обов’язки, покладені на них суспільством при прийнятті 
Основного Закону. Однією з причин такої ситуації є неправильно встановлені 
зв’язки між державою та суспільством. Більшість авторів позначають ці зв’яз-
ки як паритетні, де держава та суспільство рівноправні суб’єкти4. На нашу 
думку, вони не є і не можуть бути паритетними, оскільки держава є функцією 
суспільства, між ними існує функціональний зв’язок.

Так, суспільство – первинне, держава – вторинне явище, суспільство най-
має державу для виконання певних функцій, які воно добровільно делегує дер-
жаві. Тобто йдеться, інакше кажучи, про договір між суспільством та державою 
на здійснення окремих дій на користь суспільства, за що воно сплачує державі 
(державним службовцям) певну винагороду. У ролі такого договору виступає 
конституція держави, де чітко зафіксований пріоритет суспільних інтересів 
над державними. Більше того, зокрема в українській Конституції недвозначно 
стверджується, що метою діяльності держави є благо суспільства, його громадян.

Тому ми не можемо погодитись з існуючими в літературі думками, що дер-
жава – рівноцінний з суспільством суб’єкт, рівноправний партнер. Вони рів-
ноправні суто в юридичному сенсі як сторони будь-якого цивільно-правового 
договору, але не можна забувати генетичного та функціонального зв’язку, які 
існують між цими феноменами. Хто для кого існує, хто кого найняв?
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Якщо відповісти на ці запитання, то можна побачити, що замовником на 
надання послуг з боку держави виступає суспільство, і в цьому сенсі вони ні-
коли не будуть рівноцінними. Замовник і виконавець пов’язані відносинами, в 
яких пріоритетними завжди виступають інтереси замовника, задоволення яких 
є метою існування виконавця (зокрема держави). Якщо за аналогію взяти ци-
вільні правовідносини, де конституція країни виступає як суспільний договір 
між суспільством та державою, то перед нами класичні зобов’язальні правовід-
носини, де держава (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони 
(суспільства – кредитор) певні дії, а суспільство має право вимагати від держа-
ви виконання його обов’язку.

І, дійсно, немає рівності, наприклад між господарем, який найняв бригаду 
будівельників для проведення ремонту, і самими ремонтниками. Вказівки щодо 
обсягу, якості робіт, контроль за їх виконанням здійснює, зрозуміло, власник 
помешкання, де проводиться ремонт. Він відіграє у цих стосунках головну 
роль. Зворотне – диктат будівельників був би алогічним, нонсенсом. Але чо-
мусь в аналогічних випадках, коли держава нав’язує суспільству свої пріорите-
ти, це інколи сприймається як природне явище.

Таким чином, очевидно, що держава – це службовий інструмент для задо-
волення потреб суспільства, вона має перед ним певні зобов’язання, за недо-
тримання яких повинна нести відповідальність. Йдеться саме про юридичну 
відповідальність, а не про політичну. 

Інколи в літературі зустрічаються думки, що політична відповідальність не є 
юридичною5. З нашої точки зору, політична відповідальність врегульована норма-
ми права, а тому вона теж є юридичною відповідальністю, містить так само склад 
правопорушення, зокрема конституційний делікт як підставу її настання, а тому з 
необхідністю повинна передбачати наявність санкцій за порушення зобов’язань.

Також не поділяємо поширене серед деяких науковців двоаспектне тлумачення 
відповідальності – проспективну та ретроспективну (позитивну та негативну)6. З 
нашої точки зору, юридична відповідальність може бути тільки ретроспективною, 
тобто негативною. Вона має слідувати за правопорушенням як необхідний еле-
мент сталого правопорядку, дотримання у суспільстві вимог законності. У лі-
тературі справедливо щодо цього зазначається, що прихильники двоаспектного 
розуміння юридичної відповідальності у вказаному випадку неправомірно змі-
шують, ототожнюють обов’язок та відповідальність7.

Отже, відповідальність держави перед суспільством повинна мати юри-
дичний характер, з установленням санкцій за порушення своїх обов’язків. 
Зрозуміло, що об’єктом відповідальності має виступати діяльність певних ор-
ганів держави, а суб’єктом – одноособові або колективні органи.

Розглянемо випадки юридичної відповідальності окремих одноособових 
або колективних державних органів. Такими, згідно з Конституцією України, 
наприклад, виступають Президент України, Верховна Рада України. 

Відповідно до ст. 102 Конституції України Президент України є главою 
держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, терито-
ріальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод 
людини і громадянина. Із зазначеної норми Конституції випливає, що зазна-
чені повноваження є обов’язками Президента, які він повинен виконувати на 
своїй посаді. В якості гарантії виконання зазначених обов’язків Президент 
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України приносить присягу, в тексті якої обов’язки зазнають конкретиза-
ції, зокрема такої: «…обстоювати права і свободи громадян, додержуватися 
Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах 
усіх співвітчизників» (ст. 104 Конституції України). Прийняття присяги є юри-
дичним фактом, з яким пов’язують вступ Президента на посаду, а отже, виник-
нення у нього обов’язків, зазначених вище.

Аксіомою теорії юридичної відповідальності є положення, яке передба-
чає настання негативних наслідків для винних осіб у разі порушення ними 
своїх зобов’язань. Як ми вказували раніше, у діях Президента України щодо 
Конституційного Суду України мають місце ознаки порушення Конституції 
України (конституційний делікт). Але притягти його до відповідальності у по-
рядку імпічменту є проблематичним з огляду на те, що таку ініціативу повинна 
виявити більшість від конституційного складу Верховної Ради України (ст. 111 
Конституції України). Проте таку більшість на сьогодні становить фракція пар-
тіії «Слуга народу», що, зрозуміло, виключає таку ініціативу. 

Отже, маємо дефектне правове регулювання відповідальності Президента 
України у випадку порушення ним Конституції України. Аналогічні висновки 
можна зробити і щодо порушення ним своєї присяги. Ніякої відповідальності 
за її порушення, як відомо, теж не встановлено. Між тим, якщо за аналогією 
знову взяти цивільні правовідносини, то згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України) порушенням зобов’язання є невиконання або не-
належне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом 
зобов’язання (неналежне виконання). Причому ст. 611 ЦК України за пору-
шення зобов’язання передбачає правові наслідки, які в більшості випадків є 
негативними для його порушника. Оскільки, на нашу думку, присяга містить 
зобов’язання, які бере перед народом України її Президент, то її порушення 
повинно мати своїм наслідком для нього негативні результати.

Більше того, вважаємо, що Президент України незалежно від його прізвища 
повинен нести також відповідальність за невиконання своїх передвиборних обі-
цянок, оскільки саме ними керувались виборці при голосуванні за нього. Тобто 
їх невиконання з боку президента можуть містити ознаки шахрайства, тобто 
свідомого введення в оману, що повинно мати своїм наслідком кримінальне пе-
реслідування таких дій (зрозуміло, з урахуванням форс-мажорних обставин як 
підстави їх невиконання, інших причин, які унеможливлюють їх реалізацію).

Аналогічні висновки необхідно зробити щодо невиконання передвиборних 
обіцянок народними депутатами України, а також порушення ними присяги, 
яку вони дають відповідно до ст. 79 Конституції України. Взагалі, слід пого-
дитись з висловленою в літературі думкою щодо визначення на законодачому 
рівні єдиного підходу до регулювання присяги, а саме: уніфікації її змісту, ви-
значення порядку прийняття та визначення відповідальності за її порушення8. 

Що стосується колективної відповідальності парламенту, то, на нашу думку, 
окрім підстав такої відповідальності, передбачених ст. 90 Конституції України, 
її слід доповнити такою підставою, як незадовільна робота уряду, оскільки уряд 
переважно формується Верховною Радою України, а тому остання має нести від-
повідальність за його діяльність. Як відомо, сьогодні український уряд, всупереч 
ст. 114 Конституції України, працює без схвалення парламентом його Програми 
діяльності. Натомість парламент не виконує свої контрольні функції щодо дій 
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Кабінету Міністрів України, який мав би нести відповідальність у вигляді ви-
словлення йому недовіри з боку парламенту (ст. 87 Конституції України). 

Узагальнюючи все наведене щодо відповідальності держави, її органів перед 
громадянським суспільством, слід зазначити, що всі запропоновані заходи з під-
вищення такої відповідальності знаходяться майже у традиційному річищі вдо-
сконалення діяльності державних органів. Між тим, у літературі містяться нові 
нетривіальні пропозиції щодо інституційного вдосконалення діяльності органів 
держави, які потенційно спроможні посилити її відповідальність перед громадян-
ським суспільством. Це, зокрема, такі: запровадження постійного моніторингу 
дій влади з боку громадянського суспільства шляхом створення постійно діючих 
органів (органу), утримання яких планується за рахунок прямих податків з грома-
дян (за аналогією зі спостережною радою акціонерного товариства); укладання з 
вищими посадовими особами держави контрактів з представниками громадян-
ського суспільства, звітування перших раз на рік перед громадами, які їх обрали 
(перший рік каденції раз на півроку), у випадку негативної оцінки – усунення від 
посади, у випадку скоєння правопорушення – притягнення до відповідальності9. 
У контексті посилення засад народовладдя пропонується формування з депутат-
ського корпусу нового органу – Всеукраїнських установчих зборів, які здійснюва-
тимуть народний контроль за законодавчою владою та главою держави10.

Висновки. Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що без посилення 
юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством за 
невиконання своїх обов’язків права громадян зазнаватимуть системних пору-
шень. Політична відповідальність врегульована нормами права, а тому вона 
теж є юридичною відповідальністю, містить так само склад правопорушення, 
зокрема конституційний делікт як підставу її настання, а тому з необхідністю 
повинна передбачати наявність санкцій за порушення зобов’язань відповідних 
уповноважених суб’єктів. Юридична відповідальність посадових осіб, які очо-
люють державні органи або входять до їх складу, завжди повинна супроводжу-
ватись притягненням винних до відповідальності (конституційної, криміналь-
ної, адміністративної, цивільної, дисциплінарної).

Виходячи з наведеного, перспективними видаються такі напрями досліджен-
ня: конкретні механізми покладання юридичної відповідальності на одноособові 
та колективні органи держави, внесення відповідних змін до Конституції України. 
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Boginich Oleh. State responsibility to civil society: some questions of theory.
Introduction. State responsibility to civil society is a topic that has already been the sub-

ject of research by some scientists. It was studied by political scientists, representatives of con-
stitutional law, administrative law, theory of state and law. At the same time, there are still issues 
that require additional analysis, since, from the author’s point of view, the conclusions drawn in 
previous studies did not contribute to increasing the state’s responsibility to civil society.

The aim of the article. To investigate the nature of relations between the state and civil 
society, to establish the grounds for the emergence of its responsibility to civil society, the 
forms and methods of its control over the activities of individual state bodies and officials.

Results. Control functions are immanent to the vital activity of any system. The specifics 
of a state-organized society necessitate two functions of control – control by society over the 
state as a special authorized body for solving general cases of the first, and internal control of 
the state over compliance with the parameters of the system defined by society.

From the content of Article 1 of the Constitution of Ukraine, it follows that Ukraine is 
a sovereign and independent, democratic, social and legal state. These principles constitute 
the characteristics of the state, which the society, through its representatives in Parliament, 
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when adopting the basic law, authorized to observe in its activities. However, the practice of 
the activities of state bodies of Ukraine at the present stage indicates total violations of these 
principles. One of the reasons for this situation is incorrectly established ties between the state 
and society. Most authors refer to these relations as parity, where the state and society are equal 
subjects . From our point of view, they are not and cannot be parity, since the state is a function 
of society, and there is a functional connection between them. 

Contrary to these conclusions, the activities of the president of Ukraine and the Verkhovna 
Rada of Ukraine for violating their duties are not accompanied by the onset of legal liability 
for them. This, in particular, applies to such cases as the confrontation between the president 
of Ukraine and the Constitutional Court of Ukraine, where the former unconstitutionally at-
tempted to resolve this confrontation in his favor, suggesting that the parliament dissolve the 
Constitutional Court of Ukraine. This, in addition to violating their obligations to comply with 
the Constitution of Ukraine, should also be interpreted as a violation of their oath, which con-
tains similar requirements for their activities. In this regard, measures are considered necessary 
to apply measures of legal liability to the president for violating his duties and Oath.

Similar conclusions should be drawn regarding the failure to fulfill election promises on 
the part of people’s Deputies of Ukraine, as well as their violation of the oath they take in ac-
cordance with Article 79 of the Constitution of Ukraine.

Conclusions. Summing up, we can conclude that without strengthening the legal respon-
sibility of the state to civil society for non-fulfillment of its duties, the rights of citizens will 
be subject to systemic violations. Political responsibility is regulated by the norms of law, and 
therefore it is also a legal liability, it also contains the composition of an offense, in particular a 
constitutional tort as the basis for its occurrence, and therefore it should necessarily provide for 
the existence of sanctions for violating the obligations of the relevant authorized entities. Legal 
liability of officials who head or are members of state bodies should always be accompanied by 
bringing the perpetrators to justice (constitutional, criminal, administrative, civil, disciplinary).

Key words: state, civil society, state responsibility to civil society. 
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

У статті вивчаються основні поняття обмежень прав людини, аналізується зміст да-
ної категорії з огляду на міжнародно-правові акти з прав людини. Розглядаються питання 
правомірних та неправмірних обмежень, зокрема, на прикладі практики Європейського суду 
з прав людини. Наголошується, що обмеження прав і свобод людини і громадянина є також 
інститутом, який міститься у конституціях більшості розвинених держав світу. Як пра-
вило, відповідно до міжнародних стандартів абсолютні або основні права не підлягають 
обмеженню, однак, з урахуванням особливостей суспільного і політичного життя, кожна 
держава може закріплювати критерії обмеження прав і свобод людини.
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Львова Е.Л. Ограничение прав человека: понятие и содержание
В статье изучаются основные понятия ограничений прав человека, анализируется 

содержание данной категории с учетом международно-правовых актов по правам челове-
ка.  Рассматриваются вопросы правомерных и неправомерных ограничений, в частности, 
на примере практики Европейского суда по правам человека.  Отмечается, что ограниче-
ния прав и свобод человека и гражданина является также институтом, который присут-
ствует в конституциях большинства развитых стран мира.  Как правило, в соответствии 
с международными стандартами абсолютные или основные права не подлежат ограниче-
нию, однако, с учетом особенностей общественной и политической жизни, каждое госу-
дарство может закреплять критерии ограничения прав и свобод человека.

Ключевые слова: международные стандарты, мораль, ограничения прав человека, 
права и свободы человека.

Lvova Olena. Limitation of human rights: concept and content
The article studies the basic concepts of restrictions on human rights, analyzes the content 

of this category, taking into account international legal acts on human rights. The issues of 
lawful and illegal restrictions are considered, in particular, on the example of the practice of the 
European Court of Human Rights.  It is noted that the limitation of human and civil rights and 
freedoms is also an institution that is present in the constitutions of most developed countries of 
the world.  As a rule, in accordance with international standards, absolute or fundamental rights 
are not subject to restriction, however, taking into account the peculiarities of the social and 
political life of society, each state can fix the criteria for restricting human rights and freedoms.

Key words: international standards, morality, restrictions on human rights, human rights 
and freedoms.

Постановка проблеми і актуальність. Ідея прав людини сповнена мо-
рального, ідеологічного, політичного та юридичного змісту. Тому, вивчаючи 
різноманітні її аспекти, необхідно комплексно підходити до вирішення питань, 
які постають перед наукою та практикою. На сучасному етапі так само акту-
альною і фундаментальною є позиція, що вчення про існування прав людини 
походить з концепції природного права, з якої випливає розуміння прав людини 
як таких, що не залежать від держави, а належать людині від народження; які 
характеризуються такими рисами, як універсальність, невідчужуваність, непо-
рушність, основоположність та ін. Тому, ставлячи питання щодо обмеження 
прав людини, необхідно так само спиратися на фундаментальні вчення і прин-
ципи, які виходять з ідеї природного права.

Права і свободи людини та її інтереси не повинні протиставлятися правам і 
свободам інших людей. Водночас може виникати певний конфлікт прав і зітк-
нення інтересів, що потребує вирішення на рівні наукової теорії та правотвор-
чої практики, і це може спричиняти обмеження реалізації певних прав або ж, 
навпаки, зловживання ними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В юридичній літературі про про-
блему обмеження прав людини дискутують у найрізноманітніших аспектах: як 
про порушення основних прав і свобод, у контексті інструменту захисту осново-
положних прав людини, як про нормативно-правові обмеження, які передбачені 
правовими документами на міжнародному та національному рівнях, вивчають 
дану проблему на рівні міжгалузевого інституту права тощо. Також окремим 
предметом дослідження стають проблеми критеріїв, які стануть визначальними 
в процесі обмеження прав людини таких явищ, як порушення прав чи їх захист. 
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Зокрема, зазначене стало предметом вивчення таких українських і зарубіжних 
вчених-правознавців: В. Баранов, який вивчав мету обмеження прав людини, зо-
крема, через призму моралі; К. Єгорова досліджувала обмеження прав людини 
як міжгалузевий інститут права; В. Човган досліджував природу і підстави обме-
ження прав; Н. Цекалова вивчала межі свободи людини і держави. Велика кіль-
кість праць присвячена вивченню міжнародного досвіду застосування правових 
обмежень (І. Дахова, К. Грецова та ін.). Втім, ця проблема залишається невиріше-
ною, особливо на рівні теоретико-правових досліджень, зокрема щодо поняття, 
класифікації та критеріїв обмежень прав людини.

Мета та завдання дослідження. З огляду на зазначене метою статті є ви-
вчення основних понять обмежень прав людини та аналіз змісту даної категорії 
з огляду на міжнародно-правові акти з прав людини.

Основний зміст. В. Баранов, визнаючи непорушність основних прав і 
свобод, водночас зауважує, що «поряд із загальновизнаними правами і свобо-
дами людини існують і загальновизнані обмеження більшості з них. Сучасні 
розвинені суспільства визнають значущість індивідуалізму, який є важливим 
фактором суспільного розвитку. Однак індивідуалізм не повинен переростати 
в нехтування інтересами інших людей, їх безпекою. Відповідно, суспільство 
не може надати людині безмежну свободу, оскільки це призведе до конфліктів 
індивідуальних інтересів, адже люди, вільно здійснюючи свої права і свободи, 
взаємодіють між собою. У процесі цієї взаємодії інтереси, права, дії одних лю-
дей можуть вступати в суперечність з інтересами, правами і вчинками інших. 
Тому перед кожною державою постає завдання узгодження цих прав, сприяння 
досягненню компромісів між правами (діями) людей, що не збігаються»1.

У зв’язку з цим постає питання у об’єктивно зумовленій потребі визначення 
меж та їх критеріїв у процесі реалізації особою своїх прав і свобод. Обмеження 
прав і свобод громадян зв’язують суб’єктів права рамками інтересів суспіль-
ства, держави і особи в силу того, що законодавчо визначений перелік обме-
жень має на меті захист громадянина від свавільного обмеження права з боку 
держави. Саме тому досягається компроміс між потребами у захисті демокра-
тичного суспільства та індивідуальними правами суб’єктів. 

У даному контексті К. Єгорова під «обмеженнями прав і свобод людини і 
громадянина» розуміє «законодавчі вилучення із правового статусу людини і 
громадянина з метою захисту конституційного ладу, моральності, здоров’я, прав 
і законних інтересів людини і громадянина, підтримки правопорядку, забезпе-
чення особистої безпеки і зовнішньої безпеки суспільства і держави, створення 
сприятливих умов для економічної діяльності та охорони усіх форм власності, 
врахування мінімальних державних стандартів за основними показниками рівня 
життя»2. Водночас постає питання, чи є гранична лінія обмеження прав людини, 
як її визначити і як не потрапити в диктатуру щодо прав і свобод людини?

Відповідь на поставлене питання ми знаходимо в дослідженнях А. Умарової, 
яка формулює поняття «межі обмежень прав» і розуміє під ними «межі допу-
стимості встановлення обмежень, які засновані на принципах необхідності, 
справедливості, відповідності, законності, рівності прав і свобод»3.

В. Човган, виходячи з аналізу існуючих у літературі підходів до визначення 
дефініції правового обмеження, виділяє такі його характерні ознаки:4 1) звужен-
ня обсягу і змісту існуючих прав і свобод людини. Змістова характеристика цієї 
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ознаки проявляється в тому, що особа внаслідок застосування правових обме-
жень відчуває зменшення свободи допустимих дій, закріплених у законодавстві; 
2) формальна визначеність обмеження, яка полягає у тому, що правові обмежен-
ня завжди повинні бути передбачені нормами права. На цю ознаку як на обов’яз-
кову вказують майже всі вітчизняні фахівці. На їх думку, якщо обмеження не 
передбачені нормами права, то їх не можна назвати правовими. Більше того, 
такі обмеження навіть підпадають під ознаки правопорушення5; 3) встановлення 
обмеження з певними цілями, метою. Однак цільовий характер обмеження не 
є його обов’язковою ознакою, а є лише умовою його обґрунтованості – озна-
кою обґрунтованого обмеження. Загалом, розуміння цілей як елементу поняття 
правових обмежень пов’язується з вимогами нормативних актів, які містяться у 
міжнародних документах, що стосуються прав людини, та конституціях держав.

Наприклад, у Конституції України закріплені такі цілі обмежень окремих 
прав і свобод: забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної ці-
лісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи зло-
чинам, для охорони здоровʼя населення, для захисту репутації або прав інших 
осіб, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або 
для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя (право на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, ст. 34); забез-
печення інтересів охорони громадського порядку, здоровʼя і моральності на-
селення або захисту прав і свобод інших людей (право на свободу світогляду і 
віросповідання, ст. 35); забезпечення інтересів національної безпеки та громад-
ського порядку, охорони здоровʼя населення або захисту прав і свобод інших 
людей (право на свободу обʼєднання у політичні партії та громадські органі-
зації, ст. 36); для забезпечення інтересів національної безпеки та громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоровʼя 
населення або захисту прав і свобод інших людей (право на мирні зібрання, 
ст. 39)6; 4) застосування обмеження державою. Якщо звуження змісту та обсягу 
права здійснюється індивідом, коли, наприклад, засуджений позбавляє іншого 
засудженого його права власності, то можна говорити про обмеження права або 
його порушення. Однак, як і інші порушення прав людини в горизонтальній 
площині, тобто порушення індивідуальних прав іншими індивідами, не розгля-
даються юристами в контексті обмежень прав людини. Це повʼязано з концеп-
цією прав людини як явища, що вимагає вертикальних відносин, тобто таких 
відносин, в яких одним із учасників обовʼязково виступає держава7.

І. Дахова, своєю чергою, наголошує на необхідності розмежовувати поняття 
«конституційні обмеження» і «обмеження конституційних прав», які співвід-
носяться як загальне й особливе, обґрунтовуючи це тим, що Конституція сама є 
певним обмежувачем діяльності держави, державних органів, суспільства і лю-
дини8. Закріплені у Конституції України підстави правового обмеження прав і 
свобод людини та громадянина базуються на принципі поєднання приватних і 
публічних інтересів. Своєю чергою, захист публічних інтересів представлений 
у правовому механізмі такими підставами, як захист основ конституційного 
ладу і забезпечення оборони країни та безпеки держави. Говорячи про обме-
ження прав і свобод людини, дослідниця підкреслює, що обмеженню підлягає 
передусім не саме право, а його реалізація. Про що, зокрема, вказується й у 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ст.ст. 8, 10, 11).
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Для того, щоб обмеження реалізації будь-якого права було правомірним, 
необхідним є дотримання певних умов, сукупність яких є відомою під наз-
вою «трискладовий тест». Тобто, з’ясовуючи, чи було правомірним втру-
чання держави у конкретне право, Європейський суд з прав людини завжди 
перевіряє дотримання трискладового тесту, який включає в себе такі умови: 
по-перше, чи передбачена законом можливість обмеження реалізації права; 
по-друге, чи є легітимною мета такого обмеження, і, по-третє, чи є таке обме-
ження необхідним у демократичному суспільстві9.

З огляду на зазначене І. Дахова обґрунтовує такі висновки: 1) обмеження щодо 
реалізації прав і свобод людини – це передбачений законом захід тимчасового 
характеру, що застосовується до особи державою з метою захисту суспільних 
цінностей, є необхідним у демократичному суспільстві і полягає в неможливості 
здійснення особою певного суб’єктивного права; 2) для правомірності державно-
го втручання у право людини необхідно, щоб можливість такого втручання була 
передбачена законом, щоб воно здійснювалося задля досягнення легітимної мети, 
якою завжди є захист певних суспільних або державних цінностей, та була необхід-
ною в демократичному суспільстві. При цьому, виходячи із принципу правової ви-
значеності, який є важливою складовою принципу верховенства права, закон, який 
вказує на можливість обмеження реалізації прав і свобод, має відповідати певним 
умовам, до яких відносять, зокрема, ясність, чіткість і доступність; 3) при визна-
ченні легітимної мети обмеження слід застосовувати принцип пропорційності, що 
полягає у співмірності заходів, які застосовуються до особи з метою обмежити 
реалізацію її прав, з тими суспільними цінностями, які захищаються шляхом здійс-
нення такого обмеження; 4) Конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод та Конституція України не містять універсального переліку критеріїв та 
підстав обмеження реалізації прав і свобод особи, однак аналіз окремих статей 
цих актів дає змогу говорити про наявність спільних цінностей, з метою захисту 
яких запроваджуються обмеження реалізації прав особи, до яких можна віднести 
національну та громадську безпеку, громадський порядок, економічний добробут 
країни, здоров’я чи мораль, права і свободи інших осіб, територіальну цілісність10.   

Отже, говорячи про межі свободи людини і держави, слід визначити спів-
відношення порядку в суспільстві та особистих прав індивіда. І тут необхідно, 
на думку М. Цекалової, знайти певний баланс для того, щоб органи державної 
влади, які гарантуватимуть порядок у суспільстві, своїм регулівними впливом 
не пригнічували права і свободи людини, адже в такому разі виникне тоталітар-
ний режим, що є антонімом суспільства, де панує свобода особистості11.

Так, на міжнародному рівні встановлено так звану заборону втручання 
держави у приватне життя громадян. Зокрема, ч. 2 ст. 8 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод визначено, що «органи державної влади 
не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли 
втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному 
суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічно-
го добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту 
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб»12, а у ч. 1 ст. 17 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права вказано, що «ніхто не 
повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і сі-
мейне життя, свавільних чи незаконних посягань на його честь і репутацію»13.
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Отже, саме необхідність дотримання балансу між правами і свободами 
особи та інтересами суспільства, держави в цілому зумовила появу «інституту 
допустимих обмежень державою індивідуальних прав і свобод особи. Вказане 
має на меті вплинути на усвідомлення кожною людиною, що права інших лю-
дей заслуговують не меншого захисту, ніж її власні»14.

Також у юридичній літературі наголошується, що обмеження прав і сво-
бод людини і громадянина є інститутом, який присутній у конституціях (ос-
новних законах) більшості розвинених держав світу, і як такий, інститут зна-
ходить своє закріплення у нормах міжнародного права.

З-поміж найважливіших міжнародних актів у сфері прав людини – 
Загальна декларація прав людини 1948 р. Конкретизація її ідей має відбува-
тися на рівні національних законодавств, встановлюючи чіткі критерії, під-
стави та можливі заходів обмеження прав і свобод15. Не винятком також є і 
обмеження, встановлені ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.16, де передбачається, 
що покладання обовʼязків і відповідальності в процесі здійснення цих свобод 
може бути повʼязане з певними формальностями, умовами, обмеженнями або 
санкціями, які передбачені законом і необхідні в демократичному суспільстві 
в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням і злочинам, для охорони здоровʼя 
і моральності, захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розго-
лошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання автори-
тету і неупередженості правосуддя.

Обмеження прав передбачені також у ст. 19 Міжнародного пакту про гро-
мадянські і політичні права 1966 р., які згідно з її положеннями необхідні для 
поваги прав і репутації інших осіб, для охорони державної безпеки, громад-
ського порядку, здоровʼя чи моральності населення.

«Проте це не означає, – пише А. Умарова, – що держава є вільною у своїх 
діях. При введенні обмежень у процесі своєї законодавчої практики не повинно 
мати місце зловживання правом, тобто коли це право використовується так, що 
інша особа виявляється позбавленою своїх життєво важливих прав або завда-
ється шкода життєво важливим інтересам держави. Іншими словами, зловжи-
вання правом означає неправомірне користування правом у вигляді виходу за 
межі (встановлені обмеження) його реалізації. При цьому зловживання правом 
характеризується цілеспрямованим використанням права всупереч його при-
значенню і завдає шкоди суспільним або особистим інтересам»17.

Водночас науковці, виходячи з аналізу міжнародних правових актів, наго-
лошують, що відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права 1966 р., ні за яких обставин не можуть бути обмежені такі права, як право 
на життя, право не піддаватися жорстокому, нелюдському поводженню, право не 
піддаватися без вільної згоди медичним або науковим дослідам, право не бути в 
рабстві і підневільному стані, право не зазнавати позбавлення волі за невиконан-
ня будь-якого договірного зобовʼязання, право не притягатися до відповідально-
сті за діяння, яке у момент його вчинення не було кримінальним правопорушен-
ням, право на визнання правосубʼєктності, свобода думки, совісті та релігії.

Таким чином, відповідно до міжнародних стандартів абсолютні або ос-
новні права не підлягають обмеженню. Водночас «з урахуванням індивіду-
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альних особливостей суспільного і політичного життя суспільства кожна дер-
жава закріплює критерії обмеження прав і свобод людини»18. 

З огляду на міжнародні стандарти держава має розумно використовувати мож-
ливість обмежень основних прав і свобод людини, враховуючи також особливості 
традицій та суспільної моралі конкретної держави. Так, В. Баранов, аналізуючи 
дану проблематику, звертає увагу на те, що норми моралі потребують чіткого фор-
мулювання і ствердження їх як обов’язкових для виконання міжнародних стан-
дартів, а також має бути законодавчо сформульовано поняття «загальноприйняті 
норми моралі»19. І не випадково, адже критерій моральності присутній практично 
в усіх міжнародних актах як такий, що встановлює певну межу у свободі здійснен-
ня людиною своїх прав з метою забезпечення та захисту прав і свобод інших осіб.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Виходячи з викладеного, 
можна констатувати: 1) існують нормативно-правові обмеження, що передбачені 
правовими документами на міжнародному та національному рівнях, та обмежен-
ня прав людини, що перебувають за межами правового поля і є порушенням їх 
прав і свобод; 2) правові обмеження являють собою міжгалузевий інститут права, 
є комплексом взаємопов’язаних правових норм, які регулюють близькі за змістом 
однорідні суспільні відносини; 3) під обмеженнями прав і свобод людини і гро-
мадянина слід розуміти юридично (законодавчо) встановлені межі (або виняткові 
умови), яких особи мають дотримуватися у процесі реалізації своїх основополож-
них прав з метою запобігання порушенням прав і законних інтересів інших осіб та 
дотримання встановлених нормативно-правових умов, необхідних для забезпечен-
ня національної безпеки, громадського порядку, суспільної моралі та ін.20
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Lvova Olena. Limitation of human rights: concept and content
Introduction. Human rights and freedoms are inalienable and not violated, however, they 

should not be opposed to the rights and freedoms of others. There may be some conflict of rights and 
conflicts of interest that need to be addressed at the level of scientific theory and law-making prac-
tice, and this may lead to restrictions on the exercise of certain rights or, conversely, their abuse.
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The purpose of the article. The article aims to analyze the basic concepts of restrictions 
on human rights and the content of this category in view of international human rights law.

The results obtained. Examining the limits of human and state freedom, attention is paid 
to the relationship between order in society and personal rights of the individual, emphasizes 
the need for balance so that public authorities that guarantee order in society, their regulatory 
influence does not suppress human rights and freedoms.

Issues of legal and illegal restrictions are studied. In particular, in determining the legit-
imacy of state interference in a particular law, the European Court of Human Rights always 
checks compliance with a three-part test, which includes the following conditions: whether the 
law provides for the possibility of restricting the exercise of the right; whether the purpose of 
such a restriction is legitimate; whether such a restriction is necessary in a democratic society.

At the international level, the so-called prohibition of state interference in the private life of 
citizens has been established, in connection with which the article analyzes international legal 
acts, in particular, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

It is emphasized that the restriction of human and civil rights and freedoms is also an institu-
tion that is present in the constitutions of most of the most developed countries in the world. As a 
rule, in accordance with international standards, absolute or fundamental rights are not subject 
to restrictions. However, taking into account the individual characteristics of social and political 
life of society, each state establishes criteria for restricting human rights and freedoms.

Conclusions. Restrictions on human and civil rights and freedoms should be understood 
as legally (legally) established limits (or exceptional conditions) that individuals must comply 
with in the process of exercising their fundamental rights in order to prevent violations of the 
rights and legitimate interests of others and compliance with established legal conditions nec-
essary to ensure national security, public order, public morality, etc.

Key words: international standards, morality, restrictions on human rights, human rights 
and freedoms.
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ЮРИДИЧНА НАУКА: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЦІННІСНО-ІДЕОЛОГІЧНИХ РЕАЛІЙ

Сунєгін С.О. «Юридична наука: проблеми розвитку в умовах сучасних ціннісно-іде-
ологічних реалій».

У статті досліджуються концептуальні проблеми розвитку юридичної науки в умовах 
сучасних ціннісно-ідеологічних реалій. Наголошується, що однією з основних особливостей 
сучасного етапу розвитку юридичної науки є своєрідна ентропія доктринального правового 
знання, що виражається у накопиченні невизначеності варіантів розвитку об’єктів, які нею 
досліджуються. Обґрунтовується думка, що про юридичну науку можна говорити тоді, коли 
вона досліджує відповідні явища і процеси з урахуванням соціальних законів або законо-
мірностей суспільного життя, тобто з урахуванням певних залежностей і відтворюваностей.

Ключові слова: юридична наука, право, мораль, свобода, лібералізм, соціальні зако-
ни, соціальна наступність.
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Сунегин С. А. Юридическая наука: проблемы развития в условиях современ-
ных ценностно-идеологических реалий

В статье исследуются концептуальные проблемы развития юридической науки в 
условиях современных ценностно-идеологических реалий. Отмечается, что одной из 
основных особенностей современного этапа развития юридической науки является 
своеобразная энтропия доктринального правового знания, которая выражается в нако-
плении неопределенности вариантов развития объектов, исследуемых данной наукой. 
Обосновывается мысль, что о юридической науке можно говорить тогда, когда она ис-
следует соответствующие явления и процессы с учетом социальных законов или законо-
мерностей общественной жизни, то есть с учетом определенных взаимозависимостей.

Ключевые слова: юридическая наука, право, мораль, свобода, либерализм, социаль-
ные законы, социальная преемственность.

Sunegin Sergiy. Legal science: development problems in the context of modern value 
and ideological realities

The article investigates the conceptual problems of legal science in the conditions of mod-
ern values and ideological realities. It is noted that one of the main features of the modern stage 
of development of legal science is a kind of entropy of doctrinal legal knowledge, which is 
expressed in the accumulation of uncertainty in the development options of objects studied by 
this science. The idea is substantiated that one can speak of legal science when it examines the 
relevant phenomena and processes taking into account social laws or regularities of social life, 
that is, taking into account certain interdependencies.

Key words: legal science, law, morality, freedom, liberalism, social laws, social inheritance.

Постановка проблеми. Сучасне наукове знання, у тому числі у сфері юри-
дичної науки, характеризується наявністю значної кількості різноманітних ідей і 
концепцій, спрямованих на внесення прогресивних змін у суспільне життя та за-
безпечення його комфортного улаштування. Даний факт слід визнати цілком за-
кономірним наслідком поступової демократизації та лібералізації суспільного і 
державного життя, звільнення науки від жорстких ідеологічних рамок та диктату 
владно-політичних кіл державного апарату. Проте чи можемо ми сьогодні у зв’язку 
із цим автоматично стверджувати, що сучасна наука незалежно від конкретної сфе-
ри її втілення дійсно відповідає суспільному запиту, тобто тим очікуванням і вимо-
гам громадян, які ставляться ними до відповідних наукових інституцій та вчених?

У зв’язку із зазначеним особливого значення в цих умовах набуває розгляд 
різноманітних питань, пов’язаних з проблематикою розвитку юридичної науки в 
контексті панівних у сучасному демократичному суспільстві ціннісно-ідеологіч-
них орієнтацій, зокрема, з їх впливом на світоглядну систему координат вченого.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми розвитку юридичної 
науки в умовах складних і суперечливих реалій сьогодення вже стали предметом 
осмислення багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, причому як теоретиків та 
філософів права, так і представників галузевих юридичних наук. Зокрема, серед 
представників загальнотеоретичної юридичної науки відповідні питання досліджу-
валися такими вченими, як: Ж.-Л. Бержель, С. Бобровник, О. Богініч, Ю. Вєдєнєєв, 
В. Жуков, Л. Луць, Г. Мальцев, Н. Оніщенко, О. Петришин, А. Поляков та ін. Не при-
меншуючи величезної ролі та значення наукового доробку цих та багатьох інших 
науковців, спробуємо системно осмислити основні проблеми розвитку юридичної 
науки, породжені або викликані особливостями ціннісно-ідеологічної матриці сьо-
годення, що фактично панує в суспільному і державному житті.
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Мета статті. Метою статті є визначення концептуальних проблем розвитку 
юридичної науки в умовах ціннісно-ідеологічних реалій сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Звертаючись до характеристики ціннісного 
виміру наукового пізнання, насамперед зазначимо, що аксіологічний компонент 
науки проявляється не лише на рівні тих чи інших практичних проблем і потреб, 
на вирішення і задоволення яких спрямована наукова діяльність, тобто на діалек-
тичному рівні, а й на рівні певної світоглядної системи координат, тобто на ме-
тафізичному рівні найбільш загальних принципів, ідеалів, переконань, життєвих 
установок тощо, за допомогою яких конституюється певний смисл зовнішньої по 
відношенню до суб’єкта (об’єктивної) дійсності у всій багатоманітності її прояву.

З огляду на зазначене слід підтримати думку О. Петришина, який зазначає: 
«Юриспруденція, як і будь-яка інша соціальна наука, не може бути пасивним 
відображенням дійсності; вона має досліджувати правову дійсність з точки зору 
як сущого, так і з позицій належного, тобто того, якою вона є та, водночас, якою 
може й повинна бути. Важливо лише, щоб компонент належності у праворозу-
мінні, який завжди містить певний «метафізичний елемент», не перешкоджав 
прикладній значущості та соціальній ефективності правового регулювання»1.

Водночас необхідно також враховувати, що наукове осмислення навколиш-
ньої дійсності, так само як і будь-яка інша соціальна діяльність, здійснюється 
відповідними суб’єктами не безпосередньо, а крізь призму певної світоглядної 
системи координат, за допомогою якої сприйняття тих чи інших фактів та явищ 
відбувається під визначеним кутом зору. З цього випливає, що ми не можемо 
повною мірою осягнути об’єктивну природу таких фактів і явищ, першопри-
чини відповідних процесів та їх зв’язок з тими чи іншими наслідками, хоча 
об’єктивність як їх якісна характеристика, яка проявляє себе в тому, що вони 
існують незалежно від волі та бажання індивіда, передбачає і об’єктивність їх 
оцінки. Але знову ж таки наголосимо: повною мірою визначення такої об’єк-
тивності не є доступною для людини, оскільки можливості людського розуму 
та пізнання є обмеженими, що випливає з незаперечного факту недосконалості 
самої людини, її біологічної, психічної та соціальної природи.

На сьогодні вже з усією очевидністю ми можемо стверджувати, що, напри-
клад, природничі науки і дотепер не привели та, судячи з усього, ніколи не 
зможуть привести до вирішення основних питань світоглядного значення, зо-
крема, щодо створення життя на Землі, природи Всесвіту, взаємозв’язку пове-
дінки людини з її генами тощо. Так само і соціогуманітарний блок наук навряд 
чи коли-небудь зможе однозначно відповісти на питання про справжні причи-
ни девіантної поведінки загалом та злочинної зокрема, про природу людської 
творчості, про найбільш ефективний суспільно-політичний устрій, про взає-
мозв’язок чуттєвого сприйняття та реальності тощо. Взагалі, у будь-якій науці 
завжди мають місце так звані вічні питання, відповіді на які можуть мати лише 
вірогідний, але не точний та однозначно правильний характер. Відповіді на ці, 
а також інші важливі наукові питання, варіюватимуться залежно від певних 
чинників, зокрема, від пануючої в суспільстві системи цінностей, особливос-
тей світогляду вченого, обраної методології дослідження тощо.

Слід підтримати думку, що ціннісний компонент науки наочно проявляється 
у такій важливій сфері людського буття, як світогляд, що є невід’ємною властиві-
стю, потребою людського розуму, способом духовно-практичного освоєння світу 
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людиною. Світогляд виникає у людей тому, що вони потребують осмислення 
світоустрою. Саме завдяки світогляду люди вносять смисл у оточуючий їх 
світ, на який вони дивляться та вивчають не безпосередньо, а під визначеним 
кутом зору, який задає саме світогляд2.

Власне, різні цінності, ідеали та переконання, які становлять квінтесенцію 
світогляду і визначають ставлення людини до оточуючої її дійсності, загальне 
розуміння нею світоустрою та її життєві позиції, і виступають основною пере-
думовою того, що наука, і насамперед соціогуманітарна, протягом всієї історії 
свого розвитку демонструвала широку палітру непов’язаних між собою ідей, 
теорій, концепцій, шкіл тощо, які в окремих випадках мали взаємовиключ-
ний характер. При цьому особливості сучасного етапу розвитку науки, у тому 
числі юридичної, також безпосередньо взаємопов’язані з системою панівних 
у нинішньому демократичному суспільстві цінностей або відповідної ідеоло-
гічної парадигми, яка конституює їх визначену ієрархію.

Незважаючи на те, що в сучасних демократичних державах формально за-
кріплюється заборона на будь-яку домінуючу або єдину офіційну ідеологію, 
це зовсім не означає її фактичної відсутності у реальному суспільно-держав-
ному житті. Адже певна ідеологія та породжувані нею цінності і переконання 
є невід’ємним атрибутом будь-якого вектора суспільно-державного розвитку, 
програми соціально-економічних, адміністративно-політичних та інших пере-
творень, в основу яких завжди покладаються визначені ідеї, думки, концепти та 
цінності, у тому числі абстрактного, світоглядного характеру.

Щодо цього О. Макаренко, зокрема, зазначає: «Аналізуючи досвід США, 
можна визначити, що в основі усього державно-політичного механізму лежить 
ідеологія ліберальної демократії, а американська ідея є досить яскраво вираже-
ною через концепції індивідуалізму, «відкритого суспільства», «плавильного 
котла» і реалізується в пануванні ринкових відносин у всіх суспільних сферах – 
економічній, політичній, соціальній»3.

Звертаючись до сучасного контексту демократичного правового розвитку 
в цілому, неважко помітити, що його основою також виступає ліберальна іде-
ологія, головними ідейними засадами якої є цінність індивідуалізму або інди-
відуальної свободи особистості та її незалежності в межах конституційного 
правопорядку. Саме ця ідеологічна парадигма формує на сьогодні вектор роз-
витку сучасної демократії, публічного та приватного рівнів життя громадян та 
їх об’єднань; вона виступає лейтмотивом нинішніх глобалізаційних процесів, 
спрямованих на стандартизацію та уніфікацію суспільного життя; вона обґрунто-
вує необхідність переосмислення смислових орієнтирів людського життя та діяль-
ності, дедалі більше звільняючи їх від зовнішнього владно-нормативного тиску.

Очевидно, що фактичне панування ліберальної ідеології в демократичних 
державах не могло не вплинути на розвиток юридичної науки, яка активно почала 
вивчати та описувати закономірності функціонування і розвитку різноманітних 
політико-правових явищ у контексті нових ідеологічних та технологічних реа-
лій. Безумовно, лібералізм як ідеологічна парадигма не є продуктом ХХ століття, 
окремі ідеї якого виникли ще в епоху Античності та згодом були суттєво розвине-
ні у відповідну філософсько-світоглядну систему цінностей у добу Відродження 
та Новий час. Втім, на нашу думку, сучасний етап надзвичайно швидкого нау-
ково-технічного прогресу взагалі та інформаційно-телекомунікаційного зокрема 
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надали розвитку ліберальної ідеології якісно нового імпульсу, у зв’язку із яким 
основні ідейні засади лібералізму і насамперед цінність індивідуальної свободи 
дедалі більше набувають радикальної форми свого вираження.

У вітчизняній науковій літературі правильно відзначається, що «конверген-
ція науки та ідеології, відмітна для сучасного стану, зумовлена аксіологізацією 
соціогуманітарного знання, з одного боку, та світоглядною невизначеністю су-
часного індивіда – з другого. Сьогодні спостерігається «терор повної свобо-
ди» (З. Бауман), коли ми вимушені вільно обирати для себе світогляд, часто не 
маючи для цього необхідних компетенцій і ресурсів. У такій ситуації ідеології 
валідизуються своєю формальною науковістю, а наука перебирає на себе функ-
ції ідеології. Таким чином, у постіндустріальному суспільстві наука значною 
мірою втрачає свій особливий статус і, конкуруючи на своєрідному «ринко-
ві ідей» зі ЗМІ, мистецтвом, релігією тощо, постачає ідеологеми для сучасної 
«картини світу» та світогляду окремого індивіда»4.

Досліджуючи проблеми та перспективи розвитку української правової науки, 
Л. Луць акцентує увагу на необхідності нагального розв’язання проблеми депа-
радигмальності вітчизняної правової науки, а саме: хаотичності наукових дослі-
джень; відсутності власних фундаментальних концепцій та запозичення у зв’язку 
із цим парадигмальних позицій із зарубіжної правової науки; відсутності сталих 
наукознавчих критеріїв, наукової методології тощо. При цьому наголошується, 
що аналіз вітчизняної юридичної літератури свідчить не лише про стан запози-
чення елементів відповідних парадигм: правової держави, прав людини, право-
розуміння, верховенства права та ін., але й про відсутність ґрунтовних, ретельно 
пророблених, скрупульозних наукових оцінок щодо можливостей та особливос-
тей їх застосування у національній правовій системі. На її думку, в нинішніх 
умовах спостерігається також заміна власних фундаментальних концепцій науко-
вими ідеологемами, що може бути загрозливим для подальшого розвитку науки, 
створювати перешкоди для реагування наукової спільноти на нові проблеми, які 
потребуватимуть наукового дослідження та оцінок, створення нових парадигм5.

Потрібно визнати, що посилення автономізації юридичної науки, віра у са-
модостатність права як специфічної нормативної системи та сподівання на те, 
що лише правовими засобами можна забезпечити прогресивний розвиток су-
спільства і держави, багато в чому і зумовлює той факт, що, зокрема, в сучасній 
Україні все ще продовжує домінувати хибний постулат, згідно із яким прийнят-
тя нових законів здатне забезпечити стабільно високий рівень правопорядку в 
державі. Зокрема, за останні 20 років реформування всіх важливих сфер та га-
лузей суспільного життя в Україні набуло якості перманентного стану, оскіль-
ки жодна вітчизняна реформа ще не досягла практичної реалізації тих цілей і 
завдань, які були закладені в її обґрунтування та основу. Внаслідок цього ми 
весь час бачимо, власне, не стільки конкретний соціально корисний результат 
від впровадження тієї чи іншої реформи, скільки постійну націленість на пер-
манентне реформування відповідної галузі.

Зазначене, своєю чергою, не могло не призвести до виникнення так зва-
ної юридичної стагфляції або такого стану, в якому, з одного боку, має місце 
постійне зростання кількості правових норм, закріплених у нормативно-пра-
вових актах різної юридичної сили, а з другого – практичне здійснення грома-
дянами своїх прав, свобод і законних інтересів, їх охорона та захист майже не 
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покращується, а в деяких випадках навіть погіршується з тих чи інших причин. Як 
наслідок, поступово втрачається довіра до права, яке у громадській думці дедалі 
більше перетворюється на знаряддя або засіб утвердження волі та інтересів влад-
ної верхівки, посилення державного контролю над суспільними процесами тощо.

Ліберально-демократична модель права, в основі якої лежить ідея про те, що 
саме право є найбільш ефективним засобом забезпечення цивілізованих відносин 
між людьми, зазвичай активно обґрунтовується сучасною юридичною наукою. 
Водночас таке обґрунтування, як правило, здійснюється поза контекстом складної 
соціальної природи права, його об’єктивного взаємозв’язку та взаємозалежності з 
іншими не менш важливими соціальними регуляторами, його суб’єктивного сприй-
няття учасниками суспільних відносин, у діях яких воно практично реалізується.

Звичайно, слід погодитися, що право є обов’язковим і необхідним атрибутом 
цивілізованого життя будь-якого суспільства, проте його ефективність залежить, 
зокрема, від того, наскільки в ньому, і насамперед у загальнообов’язкових, фор-
мально визначених нормах законодавства, враховуються відповідні соціальні 
закони або, як їх називає О. Костенко – «закони соціальної природи»6. У загаль-
ному розумінні соціальні закони або закономірності суспільного життя можна 
визначити як стабільно та систематично відтворювані взаємозв’язки (відносини) 
між соціальними явищами і процесами, які існують, функціонують та розвива-
ються в межах чітко визначених параметрів або умов. У цьому контексті йдеться, 
серед іншого, про закон соціальної наступності, закон стратифікації суспільства, 
закон цілісності та єдності соціонормативного буття суспільства тощо.

Однією з основних особливостей будь-якого соціального закону є те, що на від-
міну від природних законів їх невизнання або нехтування їх змістом не призводить 
до однозначних та, головне, негайних негативних наслідків. Саме цей факт надає 
можливість будь-кому надто суб’єктивно тлумачити зміст відповідних соціальних 
законів, маніпулювати ним та довільно змінювати його залежно від тих чи інших 
обставин. Але це не означає і не повинно означати, що соціальні закони мають не-
об’єктивний характер, що неможливо встановити об’єктивні засади їх становлен-
ня, функціонування та розвитку або надати їм об’єктивної оцінки. Безумовно, ми 
не можемо стверджувати, що ми здатні знайти чи вивести об’єктивну сутність та 
природу соціальних законів повною мірою, про що вже зазначалося. Водночас з 
урахуванням конкретного емпіричного матеріалу та історичного досвіду розвитку 
людської цивілізації ми цілком можемо сформулювати їх основні положення в ме-
жах відповідних темпорально-просторових вимірів, наблизившись певною мірою 
до пізнання їх справжньої об’єктивної сутності та природи.

Відтак, соціальні закони проявляють себе як визначені тенденції, які не на-
дають можливості точно розрахувати, що саме відбуватиметься при відповід-
них умовах; вони не можуть однозначно визначити напрям розвитку кожної 
окремої події в суспільному житті, а натомість виражають загальний вектор 
історичного поступу, тенденції розвитку певної множини соціальних подій.

Так, нехтування законом соціальної наступності (спадкоємності), відповід-
но до якого розвиток суспільних відносин повинен спиратися на ті позитивні 
досягнення людства взагалі і конкретного суспільства зокрема, які накопичені 
ним протягом історії його розвитку, не призведе одразу ж до вимирання су-
спільства або руйнації всіх чи більшості соціальних зв’язків у ньому. Водночас 
в історії можна знайти непоодинокі випадки того, що неврахування дії вказа-



РОЗДІЛ 1 • Проблеми теорії держави і права 95

ного соціального закону призводить до вкрай трагічних для суспільства наслід-
ків, які можуть виражатися, зокрема, у вигляді встановлення жорсткої владної 
диктатури, що супроводжується масовими репресіями. У більш-менш віддале-
ній перспективі такі наслідки можуть виражатися й у втраті суспільством своєї 
державності, а відтак і самобутньої соціокультурної ідентичності.

Надзвичайна значущість закону соціальної наступності для забезпечення про-
гресивного розвитку суспільства полягає насамперед у тому, що однією з основних 
його вимог є фіксація досягнень як конкретного суспільства, так і досягнень ци-
вілізації в цілому. Адже кожне окреме суспільство та цивілізація акумулюють у 
своєму розвиткові інтелектуальні досягнення та досвід різних людей і поколінь, 
які повинні братися до уваги не механічно, формально або за принципом «подоба-
ється/не подобається», а з урахуванням величезної кількості обставин, які надають 
можливість більш-менш виважено та об’єктивно оцінити відповідний досвід.

Слід погодитися, що соціальна спадкоємність – це складне соціальне явище, що 
містить як змістові елементи (норми і форми соціального життя даного суспільства), 
так і засоби їхньої трансляції під час переходу з одного динамічного стану в інший. 
До форм соціокультурної спадкоємності можна віднести соціальну пам’ять, поняття 
якої підкреслює, що пам’ять сукупного суб’єкта (соціальної групи, держави, люд-
ства) має якості, які не можна звести до простої суми якостей пам’яті індивідів7.

На жаль, але сучасний лібералізм з його радикальною індивідуальною свобо-
дою дедалі більше руйнує фіксацію позитивних досягнень суспільства, оскіль-
ки їх закріплення вимагає її певного обмеження з метою досягнення соціально 
корисних цілей. У контексті здійснення тих чи інших реформаторських заходів 
закон соціальної наступності постулює, що, наприклад, державно-владна вер-
хівка, впливаючи на відповідну сферу суспільних відносин, не повинна діяти 
за тим чи іншим шаблоном або задовольняти лише власні інтереси, погляди та 
уподобання в процесі владно-організуючого впливу на суспільство. Адже влада, 
тим більше загальнодержавна, повинна виходити з того, що серед усіх можли-
вих варіантів здійснення реформ вона повинна обрати найкращий або такий, у 
якому щонайменше максимально повно враховано досвід минулих поколінь у 
здійсненні галузевої державної політики, у тому числі відповідні доктриналь-
ні (наукові) досягнення. Власне, саме у фіксації позитивних досягнень суспіль-
ства і цивілізації та, відповідно, у накопиченні знання про це повинен полягати 
кумулятивний ефект юридичної та інших соціогуманітарних наук, оскільки, як 
вже зазначалося, соціальні закони, на відміну від природних, проявляються не 
жорстко, однозначно, з заздалегідь передбаченими наслідками їх порушення, а 
як певні загальні тенденції до змін у регресивному чи прогресивному напрямі.

Соціальні закони, так само як і природні, тісно взаємопов’язані між со-
бою. З цього випливає, що неврахування вимог одного соціального закону 
призводить до поступового недотримання правил інших соціальних законів. 
Так, недотримання закону соціальної наступності призводить до поступового 
спотворення змісту, зокрема, таких соціальних законів, як «соціалізація завж-
ди починається в первинних групах», «державні закони повинні враховувати 
моральну та релігійну традицію народу» тощо.

Яскравою ілюстрацією цього факту в умовах сьогодення є, зокрема, все більш 
поширювана в сучасних демократичних країнах практика легалізації одностатевих 
шлюбів. З огляду на те, що соціалізація будь-якої людини починається насамперед 
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з сім’ї, очевидним слід визнати, що визнання на законодавчому рівні права од-
ностатевих партнерів на укладення шлюбу та створення для них можливостей 
усиновлення, а отже і виховання дітей, неминуче призведе щонайменше до не-
гативних наслідків розвитку їх психіки, оскільки на їх той чи інший вибір пове-
дінки суттєво, якщо не визначально впливає саме спосіб життя їхніх батьків або 
усиновлювачів (вихователів). Неможливість реалізації репродуктивної функції 
в одностатевому партнерстві є очевидним свідченням того, що такий міжосо-
бистісний союз не можна називати сім’єю. В цих умовах неможливо вести мову 
про нормальну соціалізацію дитини, оскільки сім’я як основна первинна група, з 
якої вона починається, поступово втрачає свою базову цінність.

Крім цього, подібна законодавча тенденція не враховує також того, що прак-
тично кожному суспільству притаманна визначена морально-релігійна система 
координат, норми і правила якої також справляють значний та багато в чому на-
віть підсвідомий вплив на свідомість та волю людей, а отже, на їхню поведінку.

У юридичній літературі справедливо зазначається, що у праві виражається 
наступність щодо інших соціальних норм. При цьому відповідні факти наступ-
ності найбільш виразно проявляються між правом і мораллю, у тому числі ре-
лігійною мораллю. Зокрема, відповідні правові норми, які закріплюють, серед 
іншого, обов’язок добросовісного виконання зобов’язань сторонами правовід-
ношення, юридичну відповідальність за антигуманні та інші протиправні діян-
ня, необхідність забезпечення взаємної поваги в сім’ї, обов’язок батьків вихо-
вувати дітей, а дітей піклуватися про непрацездатних батьків тощо, виражають 
наступність між правовими приписами та моральними і релігійними нормами8.

У зв’язку із зазначеним практика законодавчого унормування одностатевих 
шлюбів та пов’язане з нею офіційне визнання і розширення правосуб’єктності 
одностатевих пар завжди розглядалися в межах моралі та релігії як прояв утвер-
дження зла в суспільному житті, який спрямовує суспільство у прірву повного 
морального занепаду та самознищення. З точки зору моралі та релігії людські 
інтереси і бажання не можуть перетворити таку практику на прояв добра, навіть 
якщо її впровадження підтримує більшість громадян. Останнє пов’язано з тим, 
що людина в зазначеній нормативній системі координат має недосконалу, грі-
ховну природу, у зв’язку із чим вона не може бути вищим суддею та вирішувати 
подібні питання з точки зору своїх особистих уподобань, звичок, інтересів тощо.

Відтак, впровадження подібної законодавчої практики неминуче призводити-
ме до виникнення додаткових та нікому непотрібних соціальних конфліктів, які 
ще й до того ж будуть пов’язані з абсолютними засадами нормального улашту-
вання людського життя, що лише значно посилюватиме їх деструктивну силу 
для суспільства, нерідко перетворюючи їх перебіг в активну насильницьку фазу.

Отже, врахування моральної та релігійної традиції народу в процесі здійснення 
державної політики, у тому числі в процесі правотворчості, є однією з важливих 
гарантій нормального сприйняття змісту правових норм громадянами, утверджен-
ня поваги до права та інститутів державної влади, профілактики конфліктних соці-
альних ситуацій, зміцнення режиму законності і правопорядку в суспільстві.

Висновки. Отже, можемо зробити такі висновки:
Юридична наука, так само як і будь-яка інша, завжди функціонує в межах пев-

ної ідеологічної матриці, яка вимагає відповідного доктринального обґрунтування 
та визначеною мірою орієнтує вектор розвитку соціогуманітарних наукових до-
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сліджень на пошук смислових орієнтирів подальшого розвитку відповідної систе-
ми цінностей. У сучасних реаліях наука функціонує в межах ліберальної ідеології, 
нинішній етап поширення якої має загальносвітовий масштаб і характеризується 
поступовою абсолютизацією цінності індивідуальної свободи особистості, тобто 
апріорною самоцінністю індивідуального вибору особи. В результаті юридична 
наука дедалі більше втрачає свою основну мету – встановлення об’єктивної іс-
тини, яка розчиняється у величезній кількості суб’єктивних думок, переконань, 
оцінок тощо, в основу яких покладається конкретна ціннісна складова.

Однією з основних особливостей сучасного етапу розвитку юридичної на-
уки є своєрідна ентропія доктринального правового знання, що виражається 
у накопиченні невизначеності варіантів розвитку об’єктів, які нею досліджу-
ються. При цьому така невизначеність пов’язана із втратою необхідного та 
одночасно сутнісного взаємозв’язку юридичної науки з соціальними закона-
ми нормального улаштування суспільного життя та перетворенням у зв’язку із 
цим науки на суто приватну справу, в якій кожен дослідник має право обґрун-
товувати будь-які ідеї та концепти, не враховуючи соціальний досвід минулих 
поколінь. Юридична наука є лише там, коли вона досліджує відповідні явища 
і процеси з урахуванням соціальних законів або закономірностей суспільного 
життя, тобто з урахуванням певних залежностей і відтворюваностей.

Юридична наука, як і будь-яка інша сфера наукового знання, потребує фіксації 
своїх найкращих та найбільш оптимальних результатів, які можна отримати лише 
у тому випадку, якщо в процесі доктринальних пошуків дослідником враховува-
тимуться об’єктивно функціонуючі соціальні закони, у тому числі закон соціаль-
ної наступності. Саме такі формально зафіксовані результати повинні обов’язково 
враховуватися в процесі здійснення державної політики у відповідній сфері або 
галузі життя та реформування тих чи інших державно-правових інститутів.
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Sunegin Sergiy. Legal science: problems of development in the conditions of modern 
value and ideological realities

Introduction. The article investigates conceptual problems of legal science in modern 
values and ideological realities. The originality of the current stage of development of legal 
science in the context of global affirmation of liberal-democratic values of public life is man-
ifested not only in the fact that the relevant political and legal phenomena are studied today 
taking into account the dominance of liberal values in democratic societies, that is, in the 
context of their relationship, interaction and interdependence with such values (for example, 
individual rights and freedoms, rule of law, free enterprise, private property, etc.).

The aim of the article. The purpose of the article is to determine the conceptual problems 
of the development of legal science in the prevailing of modern value-ideological realities.

Results. In our opinion, the main feature of the development of legal science in the context of the 
establishment of liberalism as a global ideology, which has unconditional supremacy over any other 
ideologies and their concepts, is that modern legal doctrine is increasingly detached from the deep 
philosophical, ideological, moral and religious ideas and principles aimed at ensuring the normal 
arrangement of relations in society. Thus, modern legal science gradually acquires the quality of a 
kind of «thing in itself», closed to the study of external forms of political and law phenomena regard-
less of their internal deep essence, complex nature, essential relationship and interdependence with 
other social phenomena that perform normative-and-organizing influence on society and citizens.

As a result, modern legal science is gradually moving away from its main purpose - the 
search for true knowledge about the relevant state and legal phenomena, determining their 
objective nature, social purpose and objectives, and so on. Instead, legal knowledge today 
is either purposefully differentiated (fragmented) in different directions, which can provide 
mostly purely theoretical novelty, or serves as a justification for endless social and government 
reforms, the constant implementation of which, as practice shows, does not lead to any signifi-
cant positive social changes or achieving high quality of law and order in the state.

The liberal-democratic model of law, which is based on the idea that law itself is the most effective 
means of ensuring civilized relations between people, is usually actively substantiated by modern legal 
science. At the same time, such justification is usually carried out outside the context of the complex 
social nature of law, its objective relationship and interdependence with other equally important social 
regulators, its subjective perception by participants in public relations, in whose actions it is practi-
cally implemented. Of course, it should be agreed that the law is a mandatory and necessary attribute 
of the civilized life of any society, but its effectiveness depends, in particular, on the extent to which 
it and especially the mandatory, formally defined rules of law take into account relevant social laws.

Conclusions. One of the main features of the current stage of development of legal science 
is a kind of entropy of doctrinal legal knowledge, which is expressed in the accumulation of 
uncertainty in the development of objects that are studied. At the same time, such uncertainty is 
associated with the loss of the necessary and at the same time essential relationship of legal sci-
ence with the social laws of normal organization of public life and the transformation of science 
into a purely private matter, in which each researcher has the right to substantiate any ideas and 
concepts without taking into account the social experience of past generations. Legal science 
is only when it explores the relevant phenomena and processes, taking into account social laws 
or patterns of social life, that is, taking into account certain dependencies and reproducibilities.

Legal science, like any other field of scientific knowledge, needs to record its best and most 
optimal results, which can be obtained only if in the process of doctrinal research the researcher 
takes into account objectively functioning social laws, including the law of social inheritance. 
These formally recorded results must be taken into account in the process of implementing public 
policy in the relevant field or sphere of life and reforming certain state and law institutions.

Key words: legal science, law, morality, freedom, liberalism, social laws, social inheritance.
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ВИТОКИ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ: 
ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ

У статті досліджуються питання витоків змін у правовій сфері забезпечення прав 
і свобод людини як одного з основних напрямів розвитку доктринальних джерел пра-
ва. Визначена роль глобальних соціально важливих історичних подій у цьому процесі. 
Зазначено, що витоки доктрини прав і свобод людини мають позадержавне походжен-
ня. В основі цих прав лежить фундаментальний принцип про їх природне походження, 
який визначає їх основну особливість. Ця особливість має спільний характер для всіх 
країн світу і тому в нинішній час вона проявляється во взаємодії національних утворень 
у межах єдиної світової системи, взаємовпливу і зближення позитивістської і преце-
дентно-правової систем, створення єдиних правових стандартів в сфері прав людини. 
Зроблено також висновок, що наслідком історичних подій середини – кінця ХХ ст. ста-
ли зміни у сфері прав людини, які зумовили удосконалення інституту юридичної відпові-
дальності держави перед особою. 

Ключові слова: правова доктрина, права людини, юридична відповідальність, ви-
токи права.

Васецкий В. Ю. Истоки правовой доктрины по правам человека: влияние гло-
бальных исторических событий

В статье исследуются вопросы истоков изменений в правовой сфере обеспечения 
прав и свобод человека как одного из основных направлений развития доктринальных 
источников права. Определена роль глобальных социально значимых исторических со-
бытий в этом процессе. Отмечено, что истоки доктрины прав и свобод человека име-
ют внегосударственное происхождение. В основе этих прав лежит фундаментальный 
принцип об их естественном происхождении, принцип, который определяет их основ-
ную особенность. Эта особенность имеет общий характер для всех стран мира и поэ-
тому в настоящее время она проявляется во взаимодействии национальных образова-
ний в рамках единой мировой системи, взаимовлиянии и сближении позитивистской и 
прецедентно-правовой систем, создании единых правовых стандартов в области прав 
человека. Сделан также вывод, что следствием исторических событий средины – кон-
ца ХХ в. стали изменения в области прав человека, которые обусловили усовершенство-
вание института юридической ответственности государства перед человеком.

Ключевые слова: правовая доктрина, права человека, юридическая ответствен-
ность, истоки права.

Vasetsky Viacheslav. The origins of human rights legal doctrine: the influence of glob-
al historical events

The paper examines the origins of changes in the legal sphere of ensuring human rights 
and freedoms as one of the main directions of the development of doctrinal sources of law. The 
role of global socially significant historical events in this process is determined. It is noted that 
the origins of the doctrine of human rights and freedoms are of non-state origin. At the bases 
of these rights is the fundamental principle of their natural origin, a principle that defines their 
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basic feature. This feature is common for all countries of the world, and therefore, at present, 
it appears in the interaction of individual countries within a single world system, mutual influ-
ence and convergence of positivist and precedent-legal systems, the creation of uniform legal 
standards in the field of human rights. It was also concluded that the historical events of the 
mid-late twentieth century. there were changes in the field of human rights, which led to the 
improvement of the institution of legal responsibility of the state to person.

Key words: legal doctrine, human rights, legal responsibility, law origins.

Постановка проблеми і актуальність. Зміни, що спостерігаються в сучас-
ному світі, який стає дедалі глобальнішим, безпосередня причетність до них усіх 
країн світу, зміни, що відбуваються в країнах, які стають на демократичний шлях 
розвитку, свідчать про актуальність дослідження фундаментального змісту в юри-
дичній сфері, дослідження загальних положень доктринальних джерел права. 

Крім того, у даний час мають місце тенденції суттєвих змін, що зумовлені 
науковим і технологічним прогресом. Ці зміни проявляються не тільки з по-
зитивної сторони, а й мають суттєві негативні прояви, наслідком яких є поява 
можливості поширення засобів масового знищення, різким зростанням кіль-
кості терористичних організацій, що також використовують можливості су-
часних досягнень. Поява біотехнологій та інформаційних систем уможливлює 
втручання як у людську природу, так і більш, ніж коли-небудь раніше, вплив на 
психіку людини і сприйняття нею дійсності. У звʼязку з цим вчені та громад-
ські діячі відмічають необхідність нових напрямів у правовій сфері, які б гаран-
тували у майбутньому гідне життя людини, її безпеку, захист її прав та свобод. 

Джерелом виникнення правових ідей є правова, соціальна, економічна, полі-
тична дійсність, практична діяльність людей, у процесі якої правові ідеї, погляди, 
соціальні та політичні вимоги народжуються, збагачуються, змінюються1. 

Масштабні соціально важливі історичні події суттєво впливають на зміни 
у правовій сфері. Можна припустити, що і пандемія 2020 р., яка торкнулася 
значної частини населення планети та призвела до численних конфліктів між 
певними соціальними групами й вольовими державними рішеннями, теж ма-
тиме наслідки у правовій сфері, у тому числі стосовно прав і свобод людини. 
Проблеми, що з’явилися, потребують теоретичного осмислення, появи право-
вих ідей їх вирішення, що трансформуються у правові доктрини, які в підсумку 
можуть мати наслідки на законодавчому рівні, мабуть, певного обмеження прав 
особи і більшого впливу держави й на виклики, що з’являються. 

В основі доктрини прав і свобод людини лежить принцип про їх природне 
походження. В теорії права саме природне право розглядається як теоретична 
доктрина, за якою головним джерелом права є сама природа, а не воля законо-
давця2.. Тут визначальною є роль доктрини в розвитку права, що сьогодні ста-
новить величезну актуальність і потребу з огляду на бурхливі законодавчі пере-
гони на шляху до євроінтеграції, коли відбувається ламання сталих ціннісних 
засад і адаптація до нових, часто суперечливих ідеологічних правоположень, 
які не сприймаються суспільством і суперечать загальній доктрині права3.

Зазначені питання є актуальними і стосовно розвитку правової системи 
України, її прагнення досягти європейських стандартів, що відбуваються у 
часи, коли світ зазнає величезних змін, коли він відходить від попередніх до-
сягнень, але не осмислив ще свого сучасного становища і у загальному розу-
мінні не може з певною достовірністю прогнозувати майбутнє.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема правової доктрини є 
предметом наукових досліджень фахівців філософської науки та загальної тео-
рії права, вона з різних аспектів вивчається також науковцями галузевих напря-
мів юридичної науки. Серед вітчизняних і зарубіжних дослідників, які вивчали 
проблему з позицій теоретичних і практичних засад джерел права, у тому числі, 
і доктринальних джерел права, це насамперед Ж-Л. Бержель, Є. Бичковський, 
С. Бобровник, Н. Л. Гранат, Є. Євграфова, Р. Давид, В. Денисов, М. Марченко, 
Н. Оніщенко, О. Петришин Н. Пархоменко, П. Рабінович, А. Селіванов І. Семеніхін, 
Т. Тарахонич, Ю. Тодика, С. Шевчук, Ю. Шемшученко та ін. 

Саме дослідження цих вчених є вагомим внеском у розвиток доктриналь-
них джерел права, у тому числі доктрини прав людини в правових системах. 
Поряд з цим слід визнати, що категорія доктринальних джерел права в сучас-
них умовах не має достатнього рівня дослідження, особливо в окремих своїх 
проявах. Це стосується передусім розвитку доктринальних джерел права у сфе-
рі дотримання прав людини в сучасних умовах глобалізації, загальної тенденції 
гуманізації правових систем. Суттєві зміни в швидкозмінному світі визначають 
доцільність загального погляду на проблему, проведення дослідження історич-
них аспектів розвитку доктринальних джерел права, його витоків, роблячи ак-
цент на зв’язок з важливими історичними подіями, які певним чином вплинули 
не тільки на тодішнє життя, а й мали довгострокову дію в майбутньому.

Мета дослідження. З огляду на зазначене метою статті є дослідження ви-
токів змін у правовій сфері, забезпечення прав і свобод людини як одного з 
основних напрямів розвитку доктринальних джерел права та визначення ролі 
глобальних соціально значущих історичних подій у цьому процесі.

Основний зміст. Термін «правова доктрина» в юридичній літературі засто-
совується по-різному залежно від його використання в різних правових систе-
мах: як вчення, філософсько-правова теорія; як правова теорія і наукові праці 
найбільш авторитетних дослідників у галузі теорії і права; як думка вчених-ю-
ристів з питань, що стосуються сутності й змісту юридичних актів4. Визначення 
поняття правової доктрини підпорядковане розумінню права, його сутності. 
Невизнання правової доктрини як формального джерела права не виключає роз-
гляду її як реально існуючого та впливового явища. При цьому воно впливає не 
лише на правозастосувача та інтерпретатора діючого права, а й на законотворця. 
Зрозуміло, що ступінь впливу правових доктрин і форми її вияву в різних країнах 
не однакові5. У зв’язку з цим Н. Пархоменко наголошує, що поняття «джерело 
права» включає лише ті ознаки, які суттєві в певному, конкретному розумінні6.

Вивчення таких загальних понять, як правова доктрина повинно виконуватись 
насамперед з огляду на їх універсальний характер, спираючись на сучасні підходи 
і методи дослідження7. Таке загальне уявлення про джерела права, яке включає і 
доктринальні джерела права надає Ж-Л. Бержель, який, окрім іншого, відзначає, 
що це «найрізноманітніші принципи: моральні, релігійні, філософські, політичні, 
соціальні, ідеологічні – ті, які керують позитивними правилами, слугують їх іде-
ологічною основою, і ті, які піднімаються до філософії права», ... це «змістовні 
(сутнісні) джерела,... що забезпечують норми матеріальною основою»8.

Визначення поняття «правова доктрина» поширюється на юридичну сферу, 
однак, при цьому основні елементи, ознаки і класифікація можуть різнитися. 
Це зумовлено тим, що на сьогодні її практична цінність як джерела права не є 
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загальновизнаною, підходи до правової доктрини не відображають ставлення 
до неї як до єдиної системи уявлень. Треба зазначити, що визначення правової 
доктрини пов’язане з розумінням права, його сутності. О. Львова подає док-
трину образно у вигляді матриці, наповненої елементами ідеального права3. 
Чимало науковців визнають правову доктрину джерелом права.

В Юридичній енциклопедії наводиться таке визначення: правова доктрина – 
сукупність (система) наук, знань про певне правове явище. За відповідних умов 
правова доктрина може бути розвинута у правову теорію більшою чи меншою 
мірою узагальнення. Співвідношення між правовою доктриною та правовою тео-
рією є до певної міри відносним. За умови, що правова доктрина охоплює широке 
коло принципово важливих методологічних питань, вона може започаткувати роз-
виток відповідної теорії права, але здебільшого вона є її складовим елементом9. 

Н. Пархоменко зазначає, що правова доктрина характеризує юридичне мис-
лення та праворозуміння, є віддзеркаленням правових поглядів представників 
юридичної науки. Механізм виникнення і дії правової доктрини як джерела 
права, на її думку, має таку послідовність складових елементів: виникнення 
потреби правового регулювання окремих суспільних відносин, науковий по-
шук, поява ідеї та її обґрунтування, підтримка ідеї на державному (офіційному) 
рівні і схвалення громадськістю, перетворення ідеї на концепцію проведення 
правової реформи в будь-якій сфері суспільного життя10.

Щодо співвідношення правової доктрини і науки А. Селіванов зазначає, що 
доктрина має вищий авторитет, ніж наука11. Наукова ідея може бути визнана право-
вою доктриною лише у тому випадку, якщо наукова ідея заслуговує визнання серед 
професіоналів, стане основою відповідної школи, матиме підтримку суспільства, 
засвоїться правозастосовною практикою і стане мірою суспільної поведінки.

Доктринальне положення може бути персоніфіковане та зв’язане з окремим 
автором. До таких правових доктрин належать у давньоримській державі робо-
ти Ульпіана, Папініана, Гая, Павла та Модестіна12.

Функції правової доктрини по-різному проявляються в різних правових 
системах. Кожній національній правовій системі і, відповідно, системі права 
властива своя система джерел права, і навпаки13. Коли джерела права виходять 
за рамки окремих національних правових систем, то вони можуть належати, в 
цілому, до різних визначених правових сімей. До таких джерел належить док-
трина прав людини, яка в нинішній час визнається більшістю країн світу. 

Витоки доктрини прав і свобод людини мають позадержавне походження. В 
основі цих прав лежить принцип про їх природне походження - принцип, відомий 
ще з часів античності. В цьому, на нашу думку, полягає основна особливість док-
трини прав і свобод людини, яка має спільний характер для всіх країн світу, і тому в 
нинішній час вона проявляється у взаємодії національних утворень у межах єдиної 
світової системи, взаємовпливу і зближення позитивістської та прецедентно-пра-
вової систем, створення єдиних правових стандартів у сфері прав людини. 

Розвиток правових відносин у XVII–XIX ст. пов’язаний з ухваленням актів, 
основою яких є права людини. Серед них треба відзначити такі: Білля про пра-
ва 1689 р. в Англії, Декларація прав людини і громадянина 1789 р. у Франції; 
Білль про права, прийнятий у 1791 р. Конгресом США.

У Новітній історії витоком права у сфері прав людини є історичні події сере-
дини ХХ ст. Після Другої світової війни 1948 р. у Парижі була прийнята Загальна 
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декларація прав людини14. У звязку з цим М. Оніщук зазначив, що повоєнний світ 
очікував не лише на поновлення ідеалів гуманізму та людяності, втілених у правах 
людини, а й на їх визнання і гарантування на міжнародному рівні. «Особливістю 
Загальної декларації прав людини є те, що вона втілила в своїх положеннях тися-
чолітній досвід і здобутки боротьби за права людини, які найбільш рельєфно та 
концентровано відображають ідеї та ідеали верховенства права і гуманізму»15.

Зазначимо, що ключова роль у написанні Декларації належить нашому спів-
вітчизнику В.М. Корецькому. Він є автором ст. 1 Декларації: «Всі люди народ-
жуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і 
совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства». Загальна 
декларація прав людини 1948 р. стала першим документом універсального ха-
рактеру. М. Оніщук зазначає, що, не маючи юридичної сили міжнародного дого-
вору, Декларація залишається пріоритетним джерелом правозахисної діяльності 
і визначальним актом у сфері загального руху на захист прав людини15.

На європейському континенті на підставі положень, передбачених Конвенцією 
про захист прав і основоположних свобод людини з поправками, внесеними від-
повідно до положень Протоколу № 11, діє міжнародний орган – Європейський 
суд з прав людини. Юрисдикція Суду визнана обов’язковою всіма державами-у-
часницями й поширюється на всі спори, пов’язані з застосуванням і тлумаченням 
норм Конвенції та Протоколів до неї в національних правових системах євро-
пейських країн. Суд ставиться вельми вимогливо до обов’язку держав закріпити 
в своєму національному законодавстві основні положення Конвенції. Держава 
повинна не лише мати законодавство, яке найбільш повною мірою забезпечує 
дотримання конвенційних прав та свобод, а й вживати всіх необхідних заходів 
для того, щоб воно реально діяло, а не було декларацією. 

Вступ України до Ради Європи та ратифікація Європейської конвенції дає 
змогу по-новому оцінювати функціонування механізму захисту прав людини в 
нашій державі. Вимоги Конвенції ставлять державу перед необхідністю утри-
муватися від будь-яких дій, які могли б призвести до порушення прав і свобод 
людини. Тим самим щодо дотримання прав і свобод людини утверджується 
принцип юридичної відповідальності держави перед особою. Щодо цього 
Н. Оніщенко зауважує, що проблема відповідальності держави перед особою – 
це проблема відповідних правовідносин, у яких держава має виступати не 
суб’єктом особливої значущості, а суб’єктом–відповідною стороною16 .

Висновки. З огляду на наведене основні висновки роботи полягають у такому. 
1. Розвиток у галузі забезпечення прав людини посідає одне з основних 

місць у процесі зростання ролі джерел права недержавного походження, зокре-
ма, правової доктрини, що мають прояви в об’єднанні й взаємодії національ-
них утворень в єдину світову систему, взаємовпливу і зближення позитивіст-
ської та прецедентно-правової систем, створення єдиних правових стандартів 
у сфері прав людини. Ці процеси зумовлені тим, що доктрина прав людини як 
злагоджене вчення щодо основних прав, свобод і законних інтересів людини 
є спільним поняттям і має однакове розуміння і для романо-германської, і для 
англосаксонської правових систем.

2. Юридична відповідальність держави перед особою у сфері дотримання 
прав і свобод людини, яка стосується також і української держави, є наслідком 
історичних подій середини – кінця ХХ ст. – подій, які стали витоком суттєвих 
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змін у правовій сфері. Такі зміни справедливо можна охарактеризувати як про-
гресивний процес розвитку права, його джерельної бази, зокрема, доктри-
нальних джерел права, що має прояви не тільки на європейському континен-
ті, а й у всьому світі.
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Vasetsky Viacheslav.  The origins of human rights legal doctrine: the influence of glob-
al historical events.

Currently, there are trends of significant change, which covers almost all countries. The 
changes are due to the processes of globalization, scientific and technological progress. Large-
scale socially significant historical events are also the source of significant changes in the legal 
sphere. These circumstances indicate the relevance of the study of the general provisions of 
doctrinal sources of law, which is also important in relation to the development of the legal 
system of Ukraine.

The aim of the article is to study the origins of changes in the legal sphere, ensuring human 
rights and freedoms as one of the main directions of development of doctrinal sources of law and 
determining the role of global socially significant historical events in this process.

It is noted that in the scientific literature the definition of “legal doctrine”, its main ele-
ments, features and classification may differ from each other. When the sources of law go be-
yond individual national legal systems, they may belong to different legal families. Such sources 
include the doctrine of human rights, which is now recognized by most countries. The origins 
of the doctrine of human rights and freedoms have non-state origin. This, in our opinion, is the 
main feature of the doctrine of human rights and freedoms, which is common to all countries.

In Recent history, the origins of human rights have been the historical events of the 
mid-twentieth century. The Universal Declaration of Human Rights was the first document of 
a universal nature and a defining act in the field of human rights protection. On the European 
continent, on the basis of the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, the international institute, the European Court of Human Rights, op-
erates. After Ukraine’s accession to the Council of Europe and ratification of the European 
Convention, the provisions of these institutions are in force in the country. Thus, in relation to 
the observance of human rights and freedoms, the principle of legal responsibility of the state 
to the individual has acquired special significance.

The conclusions are as follows: the main feature of the doctrine of human rights is that 
it has a common character for all countries and is manifested in the interaction of national 
entities within a single world system, interaction and convergence of positivist and case law 
systems, creating common legal standards in the field human rights; a consequence of histor-
ical events of the mid-late twentieth century. there were changes in the field of human rights, 
which led to the improvement of the institution of legal responsibility of the state to the person.

Key words: legal doctrine, human rights, legal responsibility, law origins.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ КЛАСИЧНОГО ТА 
ПОСТКЛАСИЧНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ

У статті привертається увага до зміни дослідницької парадигми, спричиненої бо-
ротьбою між класичним та некласичним (посткласичним) типами праворозуміння. 

Здійснюється спроба розглянути процеси антропологізації й аксіологізації фено-
мена права та на цьому тлі його деформалізації в контексті історико-правового дис-
курсу. Пропонується розглянути у співвідношенні і взаємозв’язку поняття «правова 
реальність» («історико-правова реальність»), «правове життя», «правова система» 
як центральні та «правовий простір», «правове поле», «юридичне середовище» та 
ін. як периферійні. Ключові аспекти цих понять – нормативність правової системи, 
онтологічність правової реальності, несистемність правового життя – у дуже уза-
гальненому вигляді можуть стати вихідними моментами у виборі методологічного 
інструментарію. 

Ключові слова: класичний та некласичний тип праворозуміння, історико-правовий 
дискурс, антропологія права, аксіологія права. 

Бондарук Т. И. Историко-правовой дискурс в контексте классического и пост-
классического правопонимания

В статье обращается внимание на изменения исследовательской парадигмы, вы-
званной борьбой между классическим и неклассическим (постклассическим) типами 
правопонимания. Делается попытка рассмотреть процессы антропологизации и ак-
сиологизации феномена права и на этом фоне его деформализации в контексте исто-
рико-правового дискурса.

Предлагается рассмотреть в соотношении и взаимосвязи понятия «правовая ре-
альность» («историко-правовая реальность»), «правовая жизнь», «правовая система» 
как центральные и «правовое пространство», «правовое поле», «юридическая среда» 
и др. как периферийные. Ключевые аспекты этих понятий – нормативность правовой 
системы, онтологичность правовой реальности, несистемность правовой жизни – в 
очень обобщенном виде могут стать выходными моментами выбора методологическо-
го инструментария. 

Ключевые слова: классический и неклассический тип правопонимания, истори-
ко-правовой дискурс, антропология права, аксиология права
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Bondaruk Tetiana. Historical and legal discourse in the context of classical and post-
classical legal understanding

The article draws attention to the change of the research paradigm caused by the struggle 
between classical and non-classical (post-classical) types of legal understanding. An attempt 
is made to consider the processes of anthropologization and axiologization of the phenomenon 
of law and against this background its deformation in the context of historical and legal dis-
course. It is offered to consider in relation and interrelation such concepts as «legal reality» 
(«historical and legal reality»), «legal life», «legal system» as central, and «legal space», 
«legal field», «legal environment», etc. as peripheral, the key points of which – the normative 
nature of the legal system, the ontology of legal reality, the inconsistency of legal life – in a 
very generalized form can be the starting point in the choice of methodological tools. 

Key words: classical and non-classical type of legal understanding, historical and legal 
discourse, anthropology of law, axiology of law.

Актуальність теми. Перед історико-правовою наукою, як і перед наукою 
права загалом, гостро постають виклики, пов’язані з новим етапом розвитку 
гуманітарного знання та відповідної зміни дослідницької парадигми, що від-
бувається у процесі боротьби між класичним та некласичним (посткласичним) 
типами праворозуміння. При цьому некласичне праворозуміння значною мірою 
актуалізує питання, які вже поставали перед наукою права на етапі її інституціа-
лізації, але були відкинуті у процесі усталення класичної картини світу. Можна 
погодитися, з П. М. Рабіновичем, який, аналізуючи сучасні тенденції антропо-
логізації, глобалізації й деформалізації, пов’язані зі зміною об’єкта й, відповід-
но, предмета загальнотеоретичного праводержавознавства, зазначає, що новітні 
методологічні підходи є нічим іншим, як конкретизацією й деталізацією «віч-
нозелених» діалектичних законів і принципів пізнання, а не їх запереченням чи 
перевершенням1. Тому некласичні дослідницькі підходи (і відповідні їм варіан-
ти праворозуміння) адекватніше буде називати не некласичними, а неокласич-
ними, що, як уявляється, щонайменше дає підстави, у зв’язку з уже усталенням 
пари класичні – некласичні (посткласичні), вживати їх як синоніми. 

Огляд літератури за тематикою дослідження. В цьому контексті вже пропо-
нувалося здійснення історико-правових досліджень на рівнях «нової енциклопедії 
права» як синтезу міждисциплінарного знання з акцентом на динаміці права, та 
«нової догматики права», з акцентом на статиці, а саме – у характеристиках догми 
права, коли предметним полем історії права стає власне історія законодавства2.

Про актуальність і напруженість методологічних дискусій свідчать, зокрема, 
статті, вміщені у тематичному випуску «Права України» «Методологія сучасної 
юридичної науки: загально- та спеціально-правові проблеми», які відображають ши-
року палітру підходів до оновлення теоретико-методологічної бази правознавства. 
Загалом до тих чи інших методологічних питань звертається широке коло правознав-
ців. Серед спеціально присвячених проблемам оновлення теоретико-методологічно-
го арсеналу правознавства можна вирізнити праці П. М. Рабіновича, С. С. Алексєєва, 
М. І. Козюбри, С. І. Максимова, В. С. Нерсесянца, Н. М. Оніщенко, Ю. М. Оборотова, 
Н. М. Крестовської та ін., в яких представлений широкий спектр наукових підходів і 
позицій, насамперед щодо зміни об’єкта й, відповідно, предмета загальнотеоретич-
ного праводержавознавства, а власне – всього праводержавознавства.

Постановка проблеми дослідження. Означені процеси потребують осмис-
лення і «адаптації» зокрема в історико-правовому дискурсі. Насамперед йдеться 
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про антропологізацію й аксіологізацію феномена права та на цьому тлі його де-
формалізацію, які, з одного боку, відкривають нові горизонти у пізнанні пра-
водержавних явищ, а з другого – в контексті боротьби класичного та некласич-
ного стилю правового мислення, часто породжують методологічний еклектизм. 

Метою і завданням дослідження є спроба аналізу в такому контексті яви-
ща деформалізації феномена права та спричиненої нею диференціації предме-
та, зокрема в історико-правових дослідженнях, й когерентності йому дослід-
ницьких засобів, що пропонуються в межах класичного та некласичного типів 
праворозуміння.

Виклад основного матеріалу. Сучасні методологічні пошуки, зазначає 
М. І. Козюбра, є природною реакцією вітчизняного правознавчого процесу 
на панування моністичного матеріалістичного підходу до вивчення правових 
явищ, за якого негативне ставлення до всіх інших доктрин і теорій, побудова-
них на відмінних від матеріалізму світоглядних позиціях, перешкоджало вико-
ристанню здобутків європейської і світової правової теорії і правової культури, 
що збіднювало уявлення про право та його місце в системі засобів соціального 
регулювання і способів світосприйняття3. 

Своєю чергою О. І. Ющик, аналізуючи розвиток методології права, зробив 
висновок не просто про методологічну кризу в сучасній юридичній науці, а 
про повернення розвитку методології пізнання права у напрямі регресу4. Не 
поділяючи песимізму дослідника, можна зазначити, що кризові ситуації, як ві-
домо, є необхідним етапом в еволюційному розвитку, зокрема і правознавства, 
а нові напрями та ідеї зрештою сприяють збагаченню знань про право. Такими 
новими напрямами є антропологічний та аксіологічний підходи у пізнанні пра-
водержавних явищ, які набули особливої актуальності у зв’язку з «дезавуацією 
марксистської школи пояснення політико-правових феноменів» (О. І. Ющик),  
адже перебували до того на маргінесі. 

Так, як предмет антропології права, що в певному розумінні можуть пре-
тендувати й на статус її об’єкта, розглядаються: «людина юридична», «лю-
дина як істота, яка створюється правовим порядком», «людина як соціальна 
істота в її правових проявах», «правові прояви людини», «правові форми 
життєдіяльності людей від давності до наших днів», «образ людини в праві», 
«процеси юридизації, притаманні кожному суспільству», «процеси юридиза-
ції людського буття», «правове буття людини на всіх стадія розвитку цього 
буття», «право як спосіб людського буття» тощо, що свідчить про її інтеграль-
ний  характер, адже може тією чи іншою частиною бути предметом і філософ-
сько-правового, і історико-правового, і етнологічного дослідження. 

На думку В. С. Бігуна, фундаментальною парадигмою правової антрополо-
гії є антропо-етнічна парадигма, основу якої закладають дві ідеї про людину, 
що формують уявлення про неї як про 1) одиничне (індивід) та 2) множинне 
(група, елемент цілісності)5, яка має потенціал стати засадничою і для істори-
ко-правових досліджень. До того ж вона дає змогу подолати протиставлення 
людини суспільству, коли людина розглядається «атомарно», у відриві, в ізоляції 
від конкретно-історичного соціуму. А це ускладнює, як справедливо зауважив 
П. М. Рабінович, виявлення соціальної сутності тих явищ, котрі пропонується 
вважати «правом», що здатне гальмувати віднайдення соціальних засобів гума-
нізації життя людини6, та відповідно оцінювати їх у ретроспективі. 
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У співвідношенні одиничне – множинне формується і структура правокуль-
турних цінностей, ключовим поняттям якої Ю. М. Оборотов називає правову 
ідентичність. Правова ідентичність не може не бути зорієнтованою на певну 
систему правових цінностей, правових традицій, специфічних нормативних 
цілісностей (законів, кодексів, основ, конституцій) тощо7, а її відтворення на пев-
ному етапі історико-правового процесу передбачає застосування аксіологічного 
підходу. Водночас важливою є теза Н. М. Крестовської, про те, що застосування 
аксіологічного підходу має будуватися за принципом доцільності та поєднува-
тися з потребовим підходом, адже обсяг аксіологічного підходу в системі мето-
дології конкретного дослідження залежить від рівня теоретичних узагальнень у 
ньому та його спрямованості: пошук істини чи пошук смислів8.

І антропологізація, і аксіологізація права зумовлює деформалізацію феноме-
ну права, коли якісні рамки того явища, котре відображається терміно-поняттям 
«право», дещо розмиваються, втрачають формально визначену чіткість. Воно 
наче б плавно дифузується, зливається з деякими суміжними, «родинними» со-
ціальними регуляторами5. Таку ситуацію Н. В. Варламова називає створенням 
нового «іміджу права» як такого, що відповідає всьому, що відбувається в су-
спільстві. Водночас стверджується, що фактичність, позитивація, культура тощо 
створюють право. Це веде до нових дефініцій з боку «нового наративу про пра-
во», який стверджує, що звичаї, загальноприйняті (або аберовані) культурні цін-
ності, практики, думки про «справедливість» також слід розуміти як «право»9.

Очевидно, такий поняттєвий плюралізм є природним наслідком правознав-
чого процесу в парадигмі класичного та некласичного типів праворозуміння, 
зумовлених тим чи тим типом наукової раціональності, врахування особливос-
тей яких дає можливість для його методологічного «впорядкування». 

Так, О. В. Тимощина основними характеристиками класичного праворозу-
міння називає об’єктивістську, тобто суб’єктно-об’єктну інтерпретацію буття 
права; абстрактність суб’єкта (абсолютного спостерігача); метод є універсаль-
ним та не впливає на об’єкт; кореспондентна теорія істини знання вичерпно 
пояснює правову реальність і має характер об’єктивної істини вивчення об’єк-
та в «чистому» вигляді, без урахування соціокультурних детермінант; теорія 
має прескриптивну функцію, є плацдармом для здійснення теоретичних схем. 
Натомість некласичне праворозуміння характеризується процесуальністю че-
рез інтерпретаційні практики суб’єктів; конституйованістю предмета методом 
дослідника; особистісною визначеністю суб’єкта; інтерсуб’єктивним характе-
ром знання; когерентною теорією істини; принциповою незавершеністю тео-
ретико-правового знання; соціокультурною детермінацією правової рефлексії; 
підходом до теорії права не як до абстрактного знання, а як до інструменту 
вибору рішення у проблемній ситуації10.

Викладене є, безперечно, актуальним для історико-правового дискурсу. 
Важливим є «розібратися» з некласичним методологічним арсеналом без втрати 
свого предмета дослідження і в ситуації конкурування з істориками суспільства, 
які без вагань виходять на дослідницьке поле істориків права (найуспішніши-
ми прикладами тут є праці Н. П. Старченко, Т. Д. Гошко та ін.), пропонуючи саме 
правову візію на праводержавний процес на українських землях. 

У світлі викладеного важливим видається розглянути у співвідношенні і 
взаємозв’язку такі поняття як правова реальність (історико-правова реальність), 
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правове життя, правова система, як центральні, та правовий простір, правове 
поле, юридичне середовище та ін. як периферійні. 

Так, ключові аспекти – нормативність правової системи, онтологічність 
правової реальності, несистемність правового життя – у дуже узагальненому 
вигляді можуть стати вихідними моментами у виборі методологічного інстру-
ментарію (як правило, класичного у першому разі та переважно некласично-
го – у двох інших) для їх досліджень. 

Введення у історико-правовий дискурс «онтологічних метафор», серед яких 
на найвищому рівні узагальнення можна виокремити «правову комунікацію» 
А. В. Полякова, «правовий діалог» І. Л. Честнова, «правову подію» О. В. Стовби, 
«правове життя» О. В. Малька та таких як «правовий простір», «правове поле», 
«юридичне середовище» тощо, дасть змогу активувати інтерсуб’єктивну мо-
дель пізнання права як соціокультурного феномена, приверне увагу до динамі-
ки права, задіюючи арсенал некласичної методології.

Висновки. Отже, навіть побіжний огляд деяких тенденцій, що приводять 
до зміни об’єкта й предмета правознавства, свідчить про подекуди радикаль-
ні зміни в його методології, яка має формувати (запозичувати, відроджувати, 
уточнювати) інструментарій для відповіді на нові дослідницькі питання. Цей 
процес є складовою процесу сучасного «культивування» інтегрального мис-
лення на противагу чи на доповнення до аналітичного та системного, яким 
притаманний розгляд реальності в механістичних категоріях, та, маючи незво-
ротний характер, потребує відповідних історико-правових рефлексій. 
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universytetu imeni Ivana Franka, 2006. S. 49, 54. [ukr]. 6. Rabinovych P. Metodolohiia vitchyznianoho 
zahalnoteoretychnoho pravoderzhavoznavstva S. 15. [ukr]. 7. Oborotov Y. N. Urovny potyzhenyia 
pravovуkh tsennostei. Aktualni problemy filosofii prava: pravova aksiolohiia : mater. Mizhnar. 
kruhloho stolu (Odesa, 9 hrudnia 2011 r.). Odesa : Feniks, 2012. S. 43. [rus]. 8. Krestovska N. M. 
Blysk ta zlydni pravovoi aksiolohii. Aktualni problemy filosofii prava: pravova aksiolohiia : mater. 
Mizhnar. kruhloho stolu (Odesa, 9 hrudnia 2011 r.). Odesa : Feniks, 2012. S. 56. [ukr]. 9. Varlamova N. 
Metodolohiia yurydychnoi nauky: spokusa postmodernom. Pravo Ukrainy. 2014. № 1. S. 71. [ukr]. 
10. Tymoshyna E. V. Teoryia y sotsyolohyia prava L. Y. Petrazhytskoho v kontekste klassycheskoho y 
postklasycheskoho pravoponymanyia: avtoref. dyss. … d-ra yuryd. nauk : 12.00.01. Moskva, 2013. 
12 s. URL : https://www.prlib.ru/item/372896 [rus].

Bondaruk Tetiana. Historical and legal discourse in the context of classical and post-
classical legal understanding

Іntroduction. Historical and legal science, as well as the science of law in general, is 
acutely faced with challenges related to the new stage of development of humanities knowledge 
and the corresponding change of research paradigm that occurs during the struggle between 
classical and nonclassical (postclassical) types of legal understanding

Тhe aim of the article. Тhese processes need to be understood and “adapted” in particu-
lar in the historical and legal discourse. In particular, it is proposed to analyze the phenome-
non of deformation of the phenomenon of law, and the resulting differentiation of the subject, in 
particular in historical and legal research, and the coherence of research tools offered within 
the classical and nonclassical types of legal understanding

Results. Modern methodological research is a natural reaction of the domestic legal pro-
cess to the dominance of the monistic materialist approach to the study of legal phenomena, 
which actualizes anthropological and axiological approaches. Both anthropologization and ax-
iologization of law cause the deformalization of the phenomenon of law, creating a conceptual

In the light of the above, it seems important to consider in relation to the relationship such 
concepts as legal reality (historical and legal reality), legal life, legal system as central, and 
legal space, legal field, legal environment as peripheral. At the same time, attention is drawn 
to the normative nature of the legal system, the ontological nature of legal reality, the incon-
sistency of legal life as a starting point in the choice of methodological tools.

Introduction to the historical and legal discourse of «ontological metaphors»: legal com-
munication, legal event, legal life, legal space, legal field, legal environment, etc., will activate 
the intersubjective model of knowledge of law as a sociocultural phenomenon, draw attention 
to the dynamics of law, using an arsenal of non-classical methodology.

Conclusions. An overview of some trends that lead to a change in the object and subject 
of jurisprudence shows a radical change in its methodology, which should form research tools 
to answer new research questions. This process is part of the process of modern «cultivation» 
of integrated thinking as opposed to or in addition to analytical and systemic, which is charac-
terized by consideration of reality in mechanistic categories, and, being irreversible, requires 
appropriate historical and legal reflections

Key words: classical and non-classical type of legal understanding, historical and legal 
discourse, anthropology of law, axiology of law.
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У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях видатного правознавця, пе-
рекладача, державного діяча, сенатора українського походження Сергія Івановича 
Зарудного. Поданий загальний огляд його службової кар’єри. Особлива увага приділя-
ється його ролі і місцю в роботі комісій з розроблення селянської та судової реформ. 
Зроблено висновок, що багатогранний доробок С. І. Зарудного є невід’ємною і важливою 
складовою української юриспруденції XIX століття. 

Ключові слова: С. І. Зарудний, судова реформа 1864 р., селянська реформа 1861 р., 
юрист, літературна діяльність, переклад.

Самойленко Е. А. Сергей Иванович Зарудный: размышления к юбилею
В статье освещается жизненный и творческий пути в выдающегося правоведа, 

переводчика, государственного деятеля, сенатора украинского происхождения Сергея 
Ивановича Зарудного. Представлен обзор его служебной карьеры. Особое внимание уде-
ляется его роли и месту в работе комиссий по разработке крестьянской и судебной 
реформ. Сделан вывод, что многогранные достижения С. И. Зарудного являются не-
отъемлемой и важной составляющей украинской юриспруденции XIX века.

Ключевые слова: С. И. Зарудный, судебная реформа 1864 г., крестьянская реформа 
1861 г., юрист, литературная деятельность, перевод.

Samoilenko Оlena. Serhiy Zarudny: Reflections on the Anniversary
The article refers to the life and creative career of an outstanding lawyer, translator, statesman, 

senator, privy councilor of Ukrainian origin Serhiy Zarudny. The overview of his career is given. 
Special attention is paid to his role and place in the work of the Commissions on formulation 
Peasant and Judiciary reforms. It is concluded that the multifaceted achievements of S. Zarudny is 
an integral and important component of the Ukrainian jurisprudence of the 19th century.

Key words: S. Zarudny, Judiciary reform of 1864, Peasant reform of 1861, lawyer, literary 
activity, translation.

Актуальність дослідження. Останнім часом біографічні статті набувають 
дедалі більшої актуальності. Завдяки таким дослідження ми маємо змогу про-
стежити динаміку внутрішнього світу людини, показати історію особистості у 
взаємодії з іншими постатями, з культурними та інтелектуальними традиціями. 
А також відстежити, як через діяльність особистості об’єктивні закономірності 
втілювалися в реальну дійсність.

Огляд літератури. Життєвий і творчий шлях, службова кар’єра видатно-
го правознавця, державного діяча українського походження Сергія Івановича 
Зарудного висвітлені фрагментарно в енциклопедичних виданнях, а також у ро-
ботах В. В. Водовозова, Г. А. Джаншиєва, В. Л. Модзалевського, І. С. Міронової 
та інших науковців.
*Samoilenko Оlena, Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Senior Research Officer.
© О. О. Самойленко, 2021
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Мета публікації. Мета даного дослідження – з’ясувати маловідомі сторін-
ки біографії видатного правознавця, перекладача, державного діяча, сенатора 
українського походження Сергія Івановича Зарудного.

Виклад основного матеріалу. Цього року виповнюється 200 років від дня 
народження видатного правознавця і державного діяча С. І. Зарудного.

Народився Сергій Іванович 17 березня 1821 р. у селі Колодязне Купʼянського 
повіту Харківської губернії (тепер – Дворічанський район Харківської області) в 
родині поручника артилерії у відставці Івана Андрійовича і Варвари Михайлівни 
Зарудних1. Походив з давнього старшинського шляхетського роду, коріння якого 
згадується з XVII століття. Його предок, С. Зарудний, обіймав пост генерального 
військового судді за гетьмана Б. Хмельницького. Це був колись багатий, а згодом 
збіднілий малоросійській рід. Дитинство Сергія минуло у селі, де він народився. 
А 1835 р. він переїхав до Харкова, де самостійно розпочав підготовку до вступу 
в університет. Хлопчик з дитинства цікавився російською та іноземною літерату-
рою, добре знав кілька мов – французьку, італійську та англійську.

Освіту здобув на фізико-математичному факультеті Харківського універси-
тету, який закінчив 1842 р. і з ступенем кандидата математики. Оскільки його 
дитинство і студентські роки позначилися матеріальною скрутою, сподіваю-
чись на гарну роботу та платню (штатну посаду астронома в Пулковській об-
серваторії), Зарудний переїхав до Петербурга. Але сталося не так, як гадалося. 

За спогадами сучасників, блискуче освічений молодий запорожець-астро-
ном приїхав восени 1842 р. у Петербург. Жвавий південний темперамент, 
гострий розум, невичерпний малоросійський гумор, веселість і дотепність у 
звʼязку з багатосторонньою освітою привернули увагу в Петербурзі 2.

У листопаді 1842 р. він розпочав державну службу в чині колезького се-
кретаря Департаменту Міністерства юстиції, від квітня 1843 р. – старший по-
мічник столоначальника, від січня 1845 р. – виконувач обов’язків столоначаль-
ника, а через два роки, 15 січня 1847 р., затверджений на цій посаді3. Волею 
долі математик за освітою мусив стати юристом. Завдяки своїй наполегливій 
праці він швидко вивчив весь багаж російської юриспруденції і почав знайо-
митися з класичними творами іноземної юридичної літератури. Відсутність 
офіційної юридичної освіти ніяк не заважала С. Зарудному. Його перебування 
в Міністерстві юстиції дало можливість ознайомитися із судовою практикою 
і процесуальною технікою. Протягом 1843 р. через Зарудного проходило лис-
тування між головою Другого відділення Імператорської канцелярії графом 
Д. Н. Блудовим і міністром юстиції графом В. Н. Паніним з питань перегля-
ду цивільного судочинства. Це дало йому можливість досконало вивчити всі 
слабкі аспекти та недоліки тодішнього законодавства. Питання майбутнього 
реформування судової системи просувалися вкрай повільно через консерватив-
ну позицію В. М. Паніна. Згодом, у 1894 р., у своїх Спогадах, надрукованих у 
«Збірнику Правознавства», Зарудний напише «…це була моя школа». 

Влітку 1847 р. С. І. Зарудний був відряджений на чотири місяці в Європу 
для ознайомлення з системою французького судочинства.

У жовтні 1849 р. здібний посадовець призначений старшим юрисконсультом 
Консультації, заснованої при Міністерстві юстиції, якою він керував до 1856 р. 
За цей час він високо підняв її значення, створив зразкову школу практичної 
юриспруденції і заклав основи російських юридичних доктрин. Він намагав-
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ся внести єдність у хаос казусів. Зі складних юридичних питань до нього 
часто зверталося багато чинів міністерства і сенатських оберсекретарів. 
С. І. Зарудний утворив при консультації школу, в якій пробували свої сили 
молоді й талановиті юристи.

У 1852 р., зі збереженням посади в Міністерстві юстиції, він призначений 
діловодом Комітету про перегляд цивільного судочинства. І хоча ще не йшлося 
про запровадження принципів усності і гласності судочинства, амбітний чи-
новник намагався ввести в цивільний процес хоча б другорядні технічні удо-
сконалення. На жаль, результати роботи комітету лягли під сукно.

У 1856 р. Зарудний звільнений з посади в Консультації при Міністерстві юсти-
ції та відряджений у розпорядження генерал-адʼютанта князя В. В. Васильчикова, 
у комісію з розкриття зловживань в інтендантській частині Південної та 
Кримської армій під час Кримської війни 1853–1856 рр. Він успішно здійсню-
вав розслідування в Одесі, Сімферополі, Севастополі та інших містах півдня 
Росії, під час яких розкрив факти казнокрадства, хабарництва у військовому 
відомстві. Відтоді почалося його швидке кар’єрне зростання. Так, у квітні 
1857 р. він призначений помічником статс-секретаря, а вже у жовтні 1859 р. – 
виконувачем обов’язків статс-секретаря Департаменту цивільних і духовних 
справ Державної ради. Водночас відбувалося його підвищення в чинах: у груд-
ні 1857 р. він набув чин статського радника, у січні 1859 р. – дійсного статсько-
го радника, а в січні 1864 р. – таємного радника.

У 1858 р. Зарудний знову від’їжджає у відрядження за кордон для вивчення 
існуючого в іноземних державах порядку судочинства і устрою судових місць. 
Він багато часу приділив узагальненню європейського досвіду. Після повер-
нення із закордонного відрядження взяв активну участь у роботі Державної 
ради над проектом Статуту цивільного судочинства.

Правознавець чітко усвідомлював необхідність постановки всього судово-
го права на абсолютно новому для тодішньої Росії фундаменті. Перші спроби 
щодо реформування судової системи, що відбувалися на початку ХІХ століття, 
не були втілені в закони і робота багатьох колективів і комісій виявилася безу-
спішною, оскільки стояло завдання не перетворити суди, а тільки поліпшити 
їх. У середині ХIХ століття непридатність існуючої судової системи стала ціл-
ком очевидною. З приходом до влади Олександра II було вирішено ґрунтовно 
змінити суди, зокрема викорінити з них хабарництво. С.І. Зарудний, ознайо-
мившись із закордонним досвідом, твердо засвоїв значення гласності, усності 
та змагальних засад у процесі і всіма силами намагався провести ці принципи 
в свідомість Державної ради. Протягом 1859 р. С.І. Зарудний склав 11 вели-
ких записок, зокрема і щодо касаційного суду, змагальності судового процесу, 
введення системи мирових суддів, створення стану присяжних повірених. Він 
виступав за широку судову реформу, був твердо впевнений, що із залученням 
великої кількості юристів (практиків і теоретиків) спочатку мають бути напра-
цьовані основні засади реформи. Зарудний став одним з авторів проекту ци-
вільного судочинства і пояснювальної записки до нього (1860).

Паралельно він брав участь у розробленні проекту звільнення селян. У ве-
ресні 1860 р. його призначили на допомогу державному секретарю на час роз-
гляду проекту в Головному комітеті з селянського питання. Чудово розуміючи, 
що без скасування кріпосного права докорінні зміни судової системи не мож-
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ливі, він був активним членом Комісії губернських і повітових установ, яка 
сприяла здійсненню селянської реформи. Згодом С. І. Зарудний не раз згадував, 
що якби не була проведена селянська реформа 19 лютого 1861 р., то не були б 
затверджені і Судові статути 20 листопада 1864 р. За працю у здійсненні селян-
ської реформи правознавець нагороджений золотою «селянською» медаллю, 
яку він цінував вище за всі інші нагороди4. У квітні 1859 р. він став членом ко-
місії при Міністерстві внутрішніх справ для складання проектів нового статуту 
повітової поліції і нормативних документів щодо розбору суперечок і непоро-
зумінь між поміщиками і селянами.

Саме в цей час у С. І. Зарудний налагодилось і особисте життя. У 1859 р. він 
одружився із Зоєю Олександрівною Мясново (1836–1901 рр.), донькою титулярно-
го радника. Вона стала чудовою мамою для восьми дітей: Катерини, Олександра, 
Сергія, Зої, Івана, Марії, Анастасії та Варвари5. Як правило, літні канікули Зарудний 
із родиною проводив у маєтку своєї дружини в Купʼянському повіті Харківської гу-
бернії. З усіх дітей найбільшу популярність здобув його син Олександр Сергійович 
(1863–1934 рр.) – статський радник, присяжний повірений. У 1917 р. він обіймав 
пост товариша міністра (березень–червень 1917 р.) і міністра юстиції (червень–ве-
ресень 1917 р.). Донька, Катерина, стала художницею.

З січня 1861 р. Зарудний був переміщений з Департаменту цивільних і ду-
ховних справ у Департамент законів Державної ради на посаду виконувача 
обов’язки статс-секретаря. У жовтні 1861 р. Д. Н. Блудов подав імператорові 
доповідь про стан справ з пропозиціями на майбутнє. Олександр ІІ схвалив і 
затвердив комісію, до складу якої входили відомі юристи, освічені люди того 
часу: А. П. Плавський, Н. І. Стояновський, С. І. Зарудний, К. П. Побєдоносцев, 
П. Н. Даневський, С. П. Шубін, А. П. Вілінбахов. Наприкінці 1861 р. головою 
комісії замість 77-річного Д.Н. Блудова став 73-річний князь П. П. Гагарін6. 
Він дав юристам офіційну санкцію на повну свободу дій і можливість вільно-
го використання досвіду науки і практики народів Європи. Комісія розпочала 
роботу, запозичуючи із судових статутів європейських держав все краще, що 
виправдало себе на практиці. Звичайно, реформатори рахувалися з російською 
дійсністю та традиціями і вносили у свої проекти певні корективи. Робота ко-
місії велася зі жвавими суперечками. Її наслідком стали «Основні положення 
перетворення судової частини в Росії», які були розглянуті і затверджені об’єд-
наними департаментами законів і цивільних справ Державної ради, а потім і 
загальними зборами Державної ради. За пропозицією С. І. Зарудного «Основні 
положення» були опубліковані в «Зібранні Узаконень» і набули широкого роз-
голосу. Тим самим урядовець намагався не допустити зворотних рухів у підго-
товці та заручитися підтримкою громадськості7.

Звістка про те, що уряд вирішив створити новий суд, була зустрінута без тієї 
злоби, яка супроводжувала селянську реформу. Але і тут не обійшлося без пев-
ної боротьби. Найбільший спротив викликала ідея запровадити в Росії суд при-
сяжних. Консерватори намагалися довести, що присяжні, обрані з неписьменних 
селян, нічого не зрозуміють у суді. Беручи до уваги всі пропозиції та зауваження, 
цим зайнялася особлива комісія під головуванням В. П. Буткова, яка була ство-
рена при Державній канцелярії. Вона поділялася на три секції: цивільну, кри-
мінальну та судочинства. До її складу увійшли 30 осіб, зокрема С. І. Зарудний, 
К. П. Побєдоносцев, М. В. Калачов, М. А. Буцьковський, Д. О. Ровинський. Протягом 
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11 місяців 1863 р. комісія розробила проекти Заснування судових установлень, 
Статуту цивільного судочинства, Статуту кримінального судочинства та Статуту 
про покарання, які накладаються мировими суддями. Ці проекти спочатку опра-
цьовувалися в II Відділенні імператорської канцелярії і в грудні 1863 р. міністром 
юстиції Д. Н. Замятіним передані в Державну раду, де розглядалися аж до 20 ли-
стопада 1864 р., коли були затверджені імператором і набули сили закону.

Як наслідок створена нова інституційна структура судочинства, приклад 
«творчої адаптації всіх кращих досягнень юриспруденції і судової практики 
західноєвропейських країн, головним чином Франції та Великобританії»8. Так, 
дотримуючись традицій англійського права, російська юстиція поділялась на 
мирову і загальну, кожна при цьому мала особливу організацію і незалежну 
сферу дії. З французького права упорядники статутів взяли ідею єдиної і для 
мирових, і для загальних судів касаційної інстанції9.

Під час згаданих перетворень відбулась корінна зміна судоустрою, проце-
суального та частково матеріального права Російської імперії. Був введений 
принцип незалежності суддів. Реформа встановила єдину підсудність ново-
му суду всіх станів у кримінальних та цивільних справах. В основу реформи 
1864 р. до певної міри був покладений принцип поділу влади (наскільки вза-
галі його можна було застосовувати в тодішній Росії): судова влада відокрем-
лювалася від законодавчої, виконавчої, адміністративної. У законі зазначало-
ся, що в судовому процесі «влада звинувачувальна відділяється від судової». 
Проголошувалася рівність усіх перед законом10. Реформа встановлювала і нові 
принципи процесу: гласність, змагальність, усність. Зміни в процесуальному праві 
і судоустрої вимагали заснування, по суті, нового для Росії інституту – адвокатури.

Таємний радник Зарудний багато і старанно попрацював над судовою рефор-
мою. Він передбачливо зібрав і систематизував у 74-х томах всі матеріали «Справи 
щодо перетворення судової частини в Росії» і передав їх в архіви петербурзьких 
книгосховищ. Ці матеріали сьогодні є цінною історико-юридичною пам’яткою.

За свідченням А.Ф. Коні, Зарудний був «видатний і надзвичайно симпатич-
ний та оригінальний юрист і людина ... маючи особливу здатність, працюючи 
сам більше всіх, спонукати і інших працювати, і до того ж працювати не по-ка-
зенному тільки, а сповна з любовʼю до справи...»11.

У січні 1865 р. правознавець за проведення судової реформи був удостоєний 
ордена Св. Анни 1-го ступеня. Через рік – сенатор 2-го Департаменту, а потім 
4-го. У 1867 р. Д. М. Замятіна на посту міністра юстиції змінив граф К. І. Пален. 
Для С. І. Зарудного настали несприятливі часи як для головного ініціатора судо-
вих перетворень. Новий міністр поставився вороже до основ Судових статутів. 
Зусиллями реакції С. І. Зарудний 01 січня 1869 р. відсторонений від законодав-
чих робіт і призначений сенатором, але не в касаційний департамент, а в один 
зі старих департаментів Сенату – межовий12. Як це не прикро, але головний 
автор Судових статутів так і не був переведений у касаційні департаменти, 
в утворенні яких він відігравав важливу роль. Він дуже хвилювався з цього 
приводу, навіть хотів піти у відставку, але родинні справи не дали йому цьо-
го зробити. Сумлінно працюючи і в цьому департаменті, він завершив багато 
справ, які тяглися десятиліттями. 

У цей час С.І. Зарудний був обраний почесним мировим суддею Купʼянського 
округу Харківської губернії, а 1886 р. – почесним членом Московського юри-
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дичного товариства. Він до останнього палко захищав засади судової реформи. 
І хоча контрреформатори виступали за зміну основних положень, Зарудний 
завжди обстоював свої думки, виступав проти формалізму у судових справах 
та нескінченної тяганини у судах.

С. І. Зарудний був настільки працелюбним, що навіть у вільний час його мо-
зок постійно працював. Зокрема, він займався літературною діяльністю. З огляду 
на те, що з дитинства він вільно володів французькою та італійською мовами, він 
займався перекладами літератури та законів. У 1869 р. він видав у двох томах до-
слідження «Цивільне уложення італійського королівства і російські цивільні за-
кони. Досвід порівняльного вивчення системи законодавств», згодом, у 1870 р. – 
«Торговельне уложення італійського королівства і російські торговельні закони. 
Досвід порівняльного вивчення системи законодавств». У 1873 р він склав для 
1-го зʼїзду російських юристів доповідь «Про необхідність повного видання ци-
вільних законів 1857 року і узгодження їх з усіма подальшими узаконеннями».

А у 1879 р. С. І. Зарудний переклав російською мовою та видав із власними 
коментарями класичну працю Чезаре Беккаріа «Про злочини і покарання».

В Італії кінця ХІХ століття великого поширення набула історія всесвітньої 
літератури. У 1883–1885 рр. А де Губернатісом видана 18-томна історія всес-
вітньої літератури, в якій третій том був присвячений історії ліричної поезії, 
російської зокрема. Саме в цей час (1884 р.), С. І. Зарудний переклав і видав 
у Флоренції невелику книжку «Fiori della poesia russa»13 («Квіти російської 
поезії»), що включала прозаїчний італійський переклад ряду вибраних поезій 
Лермонтова, Майкова, Кольцова та Жемчужнікова.

Правознавець захоплювався італійською літературою, а також середньовіч-
ною і новою історією, був палким шанувальником творчості Данте. Останні 
роки життя він старанно займався перекладом «Божественної комедії» Данте, 
супроводжуючи переклад докладною передмовою і примітками. На жаль, він 
встиг завершити лише першу частину комедії, яка мала назву «Пекло» і поба-
чила світ у Сан Петербурзі 1887 р. 

Під кінець життя тяжкого удару йому завдав випадок із циркуляром Сенату 
мировим з’їздам із вимогою від суддів щомісячних звітів. Проти цього рішення 
виступив С. Зарудний і призупинив у куп’янському мировому з’їзді виконання 
указу з подальшим донесенням про це у Сенат. Проте правознавця не підтрима-
ли і судді, які довірилися авторитету С. І. Зарудний, отримали від Сенату дисци-
плінарне зауваження. Невдовзі, у грудні 1887 р., він тяжко захворів. Консиліум 
лікарів прийняв рішення їхати йому лікуватися до Ніцци. Але серце великого 
реформатора не витримало, і С. І. Зарудний помер 19 грудня 1887 р. в поїзді, за 
кілька верст до Ніцци, в якій і був згодом похований.

Висновки. Як засвідчила історія життя Сергія Івановича Зарудного, наполег-
лива праця, чесність, терпіння, цілеспрямованість творять дива. Звичайний мате-
матик, який мріяв стати астрономом, волею долі став юристом. У Департаменті 
Міністерства юстиції С. І. Зарудний прослужив майже 15 років, обіймаючи різні 
посади від старшого помічника столоначальника до старшого юрисконсульта 
консультації Міністерства юстиції. Він став видатним правознавцем, переклада-
чем, державним діячем, сенатором, таємним радником. Він брав активну участь у 
розробленні основних положень селянської реформи 1861 р. та судової реформи 
1864 р. Сумно, що згодом йому довелося побачити руйнування реакцією справи 
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його життя. Він до останнього стояв на сторожі здобутків демократичних засад 
судоустрою та судочинства. Дуже чітко охарактеризував постать С.І. Зарудного 
відомий правознавець, публіцист, історик Г.А. Джаншиєв: «…і тільки один 
Сергій Іванович Зарудний з небагатьма друзями стояв непохитно, як мовчазне, 
але живе втілення ідей правого і милостивого суду, стояв, немов маяк на самот-
ній скелі, що ллє своє рятувальне світло на зло розбурханим похмурим стихіям».
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Samoilenko Оlena. Serhiy Zarudny: Reflections on the Anniversary 
The article refers to the life and creative career of an outstanding lawyer, translator, statesman, 

senator, privy councilor of Ukrainian origin – Serhiy Zarudny. The overview of his official career is 
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given. The life history of Serhiy Zarudny is hard work, honesty, patience, purposefulness. 
Serhiy Zarudny was born on March 17, 1821 in the village of Kolodyazne, Kupyansk 

district, Kharkiv province. In 1842 he graduated from the Faculty of Physics and Mathematics 
of Kharkiv University with a mathematician’s degree. 

However, the mathematician who dreamed to be an astronomer, by a twist of fate had to 
become a lawyer when he got hired by the Department of the Ministry of Justice. Thanks to his 
hard work, he quickly took a close look at Russian jurisprudence and began to study classical 
works of foreign legal literature. The lack of official legal education did not discourage S. 
Zarudny in any way – it was the area where he found his mission. 

In the Department of the Ministry of Justice, Zarudny served for almost 15 years holding 
various positions – from senior aide of the Head of the Department to senior legal adviser at 
the Ministry of Justice. He became an outstanding lawyer, translator, statesman, senator, privy 
councilor. He took an active part in the development of fundamental provisions of the Peasant 
Reform of 1861 and the Judiciary Reform of 1864. It is sad that later he had to observe the 
destruction of his life-work by reactionary forces. He remained steadfast to the last, defending 
achievements of the democratic principles in justice system and judicature.

Key words: Zarudny S.I., Judiciary reform of 1864, Peasant reform of 1861, lawyer, liter-
ary activity, translation.
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Usenko Igor. Viktor Novytsky: an attempt at a scientific biography.
In the context of the modern anthropological approach, the life and creative path of the 

Ukrainian legal scholar and archivist V.I. Novytsky, a researcher of the Commission for the 
study of Western Russian and Ukrainian law of the All-Ukrainian Academy of Sciences is 
investigated. It is argued that his authorship is a priority work on the history of the nobility of 
the 16th and 17th centuries.
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Актуальність теми. Сучасний етап розвитку українського правознав-
ства, зумовлений кардинальними змінами практично в усіх сферах суспіль-
ного життя, вкотре підтверджує важливість, а подекуди й визначальність ролі 
«людського чинника». Антропологічний підхід дає змогу, зокрема, глибше 
оцінити такий феномен, як українська академічна юридична наука. Окрім 
того, актуальним залишається завдання відновлення історичної справедли-
вості щодо безпідставно забутих українських правознавців, репресованих у 
роки сталінщини. 

Постановка проблеми. У житті довоєнної української Академії, в розвит-
ку історико-правової науки та архівної справи помітну роль відігравав Віктор 
Ізмайлович Новицький, секретар першого складу академічної Комісії для ви-
учування історії західноруського та українського права, згодом позаштатний 
науковий співробітник цієї комісії і вчений архівіст Київського центрального 
архіву давніх актів. У 1938 році вченого розстріляли за сфальсифікованим зви-
нуваченням, а його творча спадщина штучно виведена з наукового обігу. Як 
видається, настав час відновити справедливість щодо вченого і дати належну 
оцінку його науковому доробку. 

Мета і завдання статті. В зв’язку з наведеним необхідною стає рекон-
струкція біографії вченого, в якій дотепер є ще чимало лакун; уточнення, зо-
крема, складу й оцінки його наукового надбання.

Огляд літератури. Постать В. І. Новицького фрагментарно згадувалася 
в деяких сучасних працях з історії вітчизняної академічної юридичної нау-
ки (переважно автором цих рядків)1 та розвитку архівної справи в Україні2. 
Дещо докладніша інформація про вченого міститься в розвідках шануваль-
ників київської давнини про мешканців старовинних будинків в так званому 
Латинському кварталі поблизу Університету св. Володимира3. Безпосередньо 
біографії вченого присвячені статті в «Юридичній Енциклопедії»4, довіднику 
«Архівісти України»5 та деяких інших довідково-енциклопедичних виданнях6, 
а також інформація на Інтернет-порталі «Родовід»7. 

Проте, як встановлено внаслідок цього дослідження, в попередніх публікаціях 
було багато прогалин і навіть фактичних помилок. Тому основним джерелом цієї 
публікації є критично осмислені архівні першоджерела: матеріали двох слідчих 
справ В. І. Новицького, які нині зберігаються у Центральному державному архі-
ві громадських об’єднань України (ЦДАГО України), його студентська справа з 
Державного архіву Одеської області (ДАОО), документи з історії Всеукраїнської 
академії наук у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України іме-
ні В. І. Вернадського (ІР НБУВ), окремі інші документи з Центрального історич-
ного архіву України, м. Київ (ЦДІАК), Архіву Російської академії наук (АРАН), а 
також епістолярна спадщина і спогади сучасників вченого.
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Виклад основного матеріалу. Герой нашої розвідки, Віктор Ізмайлович 
Новицький, народився 3 (15) лютого 1884 року в латвійському місті Дінабург 
(Дюнабург), перейменованого 1893 року в м. Двінськ Вітебської губернії, а 
нині відомого як Дауґавпілс, друге за кількістю населення місто Латвії. Батько 
його, Ізмаїл Орестович (1854–1918), був сином видатного філософа, професора 
Київської духовної академії і Університету св. Володимира Ореста Марковича 
Новицького (1806–1884). Від професора, який у цивільній службі дослужив-
ся до чина дійсного статського радника і був нагороджений багатьма орде-
нами, рід Новицьких 1847 року дістав право на спадкове дворянство, внесе-
ний до 3-ї частини родовідної книги Київської губернії. В особовому фонді 
О. М. Новицького (ІР НБУВ, ф. 201) нині зберігається оригінал імператорської 
грамоти на спадкове дворянство (спр. 20) і відповідна грамота Київського пре-
дводителя дворянства (спр. 21). 

О. М. Новицький відігравав помітну роль у суспільному житті Києва другої 
половини ХІХ століття. До його найближчого оточення входили, зокрема, ви-
датні діячі українського руху В. Б. Антонович (1834–1908), М. П. Драгоманов 
(1841–1895), П. Г. Житецький (1836–1911), О. Ф. Кістяківський (1833–1885), 
Т. Р. Рильський (1841–1902), П. П. Чубинський (1839–1884). Всі вони часто 
бували гостями затишного будинку професора на розі вулиць Тарасівської і 
Караваєвської (нині Льва Толстого), історії якого присвячений окремий роз-
діл у вже згаданій монографії «Особняки Києва». 

Після завершення хімічного відділення Петербурзького практичного 
технологічного інституту Ізмаїл Орестович від 1879 року викладав хімію у 
Динабурзькому реальному училищі. Його дружина, мати Віктора Ізмайловича  
Ольга Іванівна (у дівоцтві – Полетика), належала до старовинного старшин-
ського роду, була вихованкою Київського пансіонату шляхетних дівчат. Її 
прадідом був відомий політичний діяч, письменник і перекладач Григорій 
Андрійович Полетика (1725–1784), дідом – історик, літератор, колекціонер іс-
торичних документів Василь Григорович Полетика (1765–1845), які, за версією 
О.М. Лазаревського, разом могли бути авторами славнозвісної «Історії Русів».

Ольга Іванівна стала дружиною Ізмаїла Орестовича 1879 року за кілька міся-
ців до одержання чоловіком престижного диплому інженера-технолога. Подружжя 
мало трьох дітей: Леоніда (1880 р. н.), Олену (1882 р. н.) і Віктора (1884 р. н.).

Через кілька місяців після народження героя нашої розвідки у Києві 
один за одним помирають його бабуся і дід. Батько разом з дружиною і діть-
ми повертається до рідного міста, оселюється в успадкованому будинку на 
Тарасівській, 2, а в жовтні 1884 року стає одним з перших в імперії фабричних 
інспекторів. Водночас він долучається до Київської Старої громади, певний час 
виконує обов’язки її скарбника. Його друзями були М. В. Лисенко (1842–1912), 
В. П. Науменко (1852–1919), М. П. Старицький (1839–1904) та Є. К. Тригубов 
(1848–1920). Саме завдяки дружнім відносинам з останнім І. О. Новицький 
став 1886 року поручителем з боку нареченої (молодшої сестри дружини 
Є. К. Тригубова) на весіллі І. Я. Франка та О. Ф. Хоружинської (цій події нині 
присвячена низка спогадів і наукових розвідок).

Окрім того, Ізмаїл Орестович через одруження сестер перебував у відносинах 
свояцтва з родами Беренштамів, Кістяківських, Міклашевських і Красовських. 
Зокрема, чоловіком його сестри Зінаїди був відомий діяч українського руху 
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В. Л. Беренштам (1839–1904), а племінницею – громадська діячка та письменни-
ця М. В. Беренштам-Кістяківська (1869–1932), яка своєю чергою стала дружиною 
видатного українського правознавця і філософа Б. О. Кістяківського (1868–1920). 
Про участь І. О. Новицького в українському русі є чимало свідчень в епістолярній і 
мемуарній спадщині, авторами яких були українські діячі вже дещо молодшого по-
коління М. П. Василенко (1866–1935), Г.П. Житецький (1866–1926) В. І. Самійленко 
(1864–1925), М. В. Стороженко (1862–1944), Є. Х. Чикаленко (1861–1929) та ін. 
Гостинна оселя Новицьких аж до продажу її в 1913 році була постійним місцем зу-
стрічі членів різних національно-культурних осередків. До речі, цей особняк хотів 
за сприяння М. П. Василенка придбати М. С. Грушевський, але не судилося8. 

До цього слід додати, що частину приміщень Новицькі здавали в оренду 
університетським студентам і викладачам. Зокрема, у 1893–1912 рр. у флігелі 
садиби жив з родиною професор-філософ О. М. Гіляров (1855/56–1938), май-
бутній академік ВУАН по кафедрі філософії права. 

У свої молоді роки в будинку жив (ймовірно, на правах родича-вихованця) 
Ю. П. Новицький, який був лише на два роки старший за Віктора Ізмайловича, 
і теж навчався на юридичному факультеті Університету св. Володимира, а 
згодом став приват-доцентом університету. В подальшому ж працював у 
Петроградському університеті, очолив Товариство об’єднаних православних 
парафій Петрограда та його губернії, був 1922 року розстріляний за рішенням 
ВЧК за звинуваченням у причетності до контрреволюційної організації (фак-
тично за протидію вилученню церковних цінностей). У 1992 канонізований як 
святий великомученик Архієрейським собором РПЦ9.

Ось у такому середовищі пройшли дитячі і юнацькі роки В. І. Новицького.
Середню освіту він дістав у 2-ій Київській гімназії. В цій гімназії у різний 

час вчилися або викладали багато осіб з оточення старших Новицьких, зокрема 
М. П. Драгоманов, П. П. Чубинський, М. В. Стороженко, Т. Р. Рильський, О. О. Русов, 
П. Г. Лебединцев. До речі, 1901 року (вже коли тут навчався Віктор Ізмайлович) під-
готовчий клас гімназії закінчив М. О. Булгаков10. Вчився у гімназії, але 1886 року 
був виключений за організацію гуртка «саморозвитку» (з вивчення української 
мови) без дозволу гімназійного керівництва і майбутній чоловік його двоюрідної 
сестри та український академік-правознавець Б. О. Кістяківський11. В аналогічний 
гурток саморозвитку від 1902 року входив і В. І. Новицький. Утім, найсуттєвішим 
фактором, можливо, було те, що багато років у гімназії викладав близький друг 
батька В. П. Науменко, на час вступу Віктора Ізмайловича до гімназії вже стат-
ський радник і кавалер імператорських орденів. Цікаво, що через кілька років 
Віктор Ізмайлович стане сусідом зі своїм колишнім вчителем. Заслужений педагог 
від 1911 року до кінця життя жив у квартирі № 2 прибуткового будинку за адре-
сою вулиця Караваєвська, 23 / Паньківська, 1, який належав родині Новицьких12. 
А в квартирі № 9 від 1909 року жив В. І. Новицький.

Віктор Ізмайлович 4 червня1904 року одержав атестат зрілості (з від-
мінними оцінками з російської літератури та логіки та добрими і задовіль-
ними – з інших предметів) і вступив на юридичний факультет університету 
св. Володимира. У подальшому на семестрових іспитах переважно отримував 
задовільні оцінки, а з курсів енциклопедії права та політичної економії оцін-
ку – «вельми задовільно». Тим не менш, знаючи його подальшу долю, можна 
висунути гіпотезу, що його мали зацікавити лекції з історії права, які тоді в 
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університеті читав основоположник школи західноруського права позаштат-
ний ординарний професор М. Ф. Владимирський-Буданов13. 

Дещо більше ми знаємо про громадську діяльність В. І. Новицького. За 
власним свідченням, яке збереглося у його слідчій справі (ЦДАГО України, 
ф. 263, оп. 1, спр. 16374, арк. 28–29зв.), він 1906 року вступив у студентську 
організацію при партії соціалістів-революціонерів. Від початку 1907 року 
працював у робітничих гуртках при Подольському районному комітеті партії 
есерів. Заарештований за участь у недозволеній студентській сходці, яка від-
булася 17 жовтня 1907 року, і 23 листопада 1907 року Радою університету ви-
ключений до вересня 1908 року з числа студентів з правом вступу до інших 
навчальних закладів і можливого поновлення в Університеті св. Володимира 
після спливу цього строку. Ймовірно (документальних підтверджень цьому 
немає) була й щодо нього типова для таких випадків заборона проживання у 
Київській, Подільській та Волинській губернії, оскільки в подальшому його 
офіційною адресою став маєток Б. І. Кринського (чоловіка сестри) на хуторі 
Тимки Козелецького повіту Чернігівської губернії.

Продовжив від вересня 1908 року навчання на 4 курсі юридичного факуль-
тету Новоросійського університету в Одесі. Його студентська справа нині збе-
рігається в Державному архіві Одеської області (ф. 45, оп. 5, спр. 9531). Він як 
студент дістав дозвіл на проживання в Одесі, впродовж навчального року про-
слухав тут лекції з цивільного процесу, кримінального процесу, міжнародного 
права і торгівельного права, відвідав належні практичні заняття і загалом пов-
ністю завершив університетський курс, але державні іспити не складав, оскіль-
ки наприкінці 1909 року дістав дозвіл повернутися до Києва. 

Віктор Ізмайлович 1910 року склав державні іспити і здобув диплом 2-го 
ступеня в Університеті св. Володимира. В архіві Російської Академії наук збе-
рігся лист молодого правознавця до професора Санкт-Петербурзького універ-
ситету М. А. Дьяконова (1855/56–1919), датований травнем 1910 року, в якому 
він повідомляє про своє бажання з осені розпочати систематичне вивчення 
історії руського права під керівництвом професора і просить поради «як це 
зробити офіційно і відповідно до вимог, які висуваються особисто професо-
ром» (АРАН, ф. 639, оп. 1, спр. 316). Ми не знаємо, якою була відповідь на цей 
лист, але сам В. І. Новицький згодом свідчив, що з осені 1910 року до середи-
ни 1912 року під керівництвом М. А. Дьяконова вивчав історію права. А надалі 
вже під керівництвом професора Московського університету О. М. Філіппова 
(1853–1927) досліджував матеріали архіву міністерства юстиції Російської ім-
перії у Москві і готувався до складання магістерських іспитів. 

Проживав він у ці роки в Києві (у згаданому будинку на розі Караваєвської 
та Паньківської), але з періодичними творчими поїздками тривалістю у 3–4 мі-
сяці до Санкт-Петербургу і Москви. Будучи дворянином і представником дово-
лі заможної родини, він, як видається, ніякого утримання від держави і офіцій-
ного статусу не мав, а займався наукою виключно власним коштом.

Про якісь конкретні творчі здобутки В. І. Новицького у дореволюційний пе-
ріод досі нічого не було відомо. У нечисленних і дуже стислих біографічних 
статтях лише згадувалося, що він працював у Московському архіві Міністерства 
юстиції та й ще у такому контексті, що складалося помилкове враження, нібито 
це була якась штатна посада, а не суто дослідницька праця.
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Втім, у вітчизняній історіографії відома книга «Выборное и большое дворян-
ство XVI–XVII веков», видана в Києві 1915 року (передмова датована 5 липня 
1914 р.) у друкарні 1 Київської артілі друкарської справи. На обкладинці зазначені 
прізвище та ініціали автора – «В.І. Новицький». На одному примірнику цієї пра-
ці у відділі рідкісної книги Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка є дарчий 
напис «Многоуважаемому Николаю Прокофьевичу Василенку от автора». 
Виникла версія, що автором цієї монографії був саме герой нашої розвідки.

Проте в тексті книги ніде не розкривалися ініціали автора і не було жодних 
відомостей про нього. Зауважимо, що книга вважається класичною з історії 
дворянства, часто згадується в різних історіографічних та довідкових виданнях 
у одному ряду з працями Г. Ф. Міллера, В. Й. Ключевського, О. В. Романовича-
Славатинського, М. П. Павлова-Сільванського, С. В. Рождєствєнського та інших 
корифеїв історичної науки. Навіть сьогодні праця є в активному науковому обі-
гу. Так, у відомій наукометричній базі Google Scholar на час підготовки цієї 
статті обліковано 25 посилань на цю монографію. А простий пошук у Googlе 
дає змогу розширити цей перелік до майже 70 згадок в Інтернеті.

Критиками звертається увага, що це одне з перших і найґрунтовніших дослі-
джень так званого виборного дворянства, джерелом якого були дворянські (бо-
ярські) списки та інші архівні першоджерела (значною мірою з Московського 
архіву Міністерства юстиції, але не тільки). Автор переконливо пояснює по-
ходження нижчих прошарків землевласників – дітей боярських – і поділ їх на 
дворових і міських, аналізує взаємини дітей боярських і центральної влади, 
поступове проникнення «виборних» з провінції у столичні чини («Государів 
двір»)14. Надалі досліджується формування чинів московського і вибірного 
міського (городового) дворянства та роль останнього в повітових служилих 
організаціях, а також еволюція термінології в контексті оформлення ієрархії 
чинів служилих землевласників наприкінці XVI століття. 

Незважаючи на значний інтерес подальших дослідників до самої книги, 
мені не вдалося знайти в історіографічних описах жодної згадки, яка б допомо-
гла пролити світло на постать її автора. Сам Віктор Ізмайлович у відомих нам 
пореволюційних анкетах і свідченнях ніколи не згадував про цю працю, тому 
його авторство тривалий час для мене залишалося лише гіпотезою.

Але на останній сторінці обкладинки книжки дрібним шрифтом розміщено 
рекламне оголошення «Склад издания у автора: Киев, Караваевская, 23», на яке 
досі ніхто не звертав увагу. А це адреса будинку, де у квартирі № 9 жив герой 
нашої розвідки. Іншого В. І. Новицького тут аж ніяк не могло бути. Чому він 
ніколи не згадував у офіційних джерелах про цю монографію? Мабуть, у роки 
першої світової війни і революційних змагань просто не було нагоди пишатися 
науковими здобутками. Згодом, коли дворянське походження, помітно усклад-
нювало життя вченого, він не хотів підливати олії у вогонь ще й згадками про 
зовсім не популярну тематику своїх дореволюційних досліджень. 

Від осені 1915 року і до початку 1918 року правознавець служив у польових і 
управлінських інституціях Російського товариства Червоного Хреста на Південно-
Західному фронті. За власним свідченням в архівно-слідчій справі, правознавець слу-
жив «помічником Уповноваженого передового перев’язочного загону на Південно-
Західному фронті, а з осені 1916 року в Київському управлінні Червоного Хреста на 
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вулиці Терещенківській, біля Бібіковського бульвару». На жаль, перев’язочних заго-
нів на цьому фронті було чимало, і докладнішу інформацію поки знайти не вдалося.

З поваленням самодержавства В. І. Новицький активізував партійну діяль-
ність, працюючи під керівництвом Либідського районного есерівського комі-
тету. Наприкінці липня 1917 року став членом УЦР від національних меншин 
(фактично висунутий УПСР). Проте якихось документальних слідів його ді-
яльності в УЦР відшукати не вдалося. За власним свідченням, наприкінці року 
він і формально, і фактично вибув з есерівської організації.

Згодом від січня 1919 року В.І. Новицький – член і секретар першого складу Комісії 
для виучування історії західноруського та українського права ВУАН (далі – Комісія), 
яку очолював Ф. В. Тарановський. До Комісії також увійшли академіки Д. І. Багалій, 
О. І. Левицький, Б. О. Кістяківський, А. Ю. Кримський, професор С. К. Гогель і відомі 
історики-архівісти В. Л. Модзалевський та І. М. Каманін. Оскільки провідні кадри іс-
ториків права зосереджувалися на юридичних факультетах університетів, передба-
чалося, що саме тут здійснюватимуться основні теоретичні дослідження в галузі іс-
торії держави і права, а відповідна академічна Комісія зосередиться на відшукуванні 
та публікації першоджерел (актових матеріалів і пам’яток права).

У такому складі Комісія провела 11 засідань, останнє з яких відбулося 5 червня 
1919 р. Далі Комісія не збиралася, а 13 травня 1920 р. Соціально-економічний відділ 
УАН прийняв рішення про тимчасове припинення діяльності Комісії і звільнення від 
обов’язків, починаючи з 1 травня 1920 р., усіх її співробітників. Через короткочас-
ність свого існування першому складові Комісії завершити заплановане не вдалося15. 

Від травня 1920 року (в окремих документах від 20 лютого 1920 року) вче-
ний мав основним місцем роботи Київський центральний архів давніх актів 
(КЦАДА), який перебував у віданні Української Академії наук, а від 1924 року 
підпорядковувався Головному архівному управлінню. Він обійняв посаду уче-
ного архівіста, а згодом завідувача 2-го відділу (відділ колекцій та приватних 
фондів), в якому зберігалися окремі документи у фасцикулах – доповнення до 
актових книг Летичівського, Житомирського і Подільського повітових судів, 
колекції документів Київської археографічної комісії, Історичного товариства 
Нестора-Літописця тощо. Через кадрову кризу періодично виконував в архіві 
додаткові обов’язки консерватора фонду і рахівника.

Набув авторитет як знавець актових книг, системне описування яких скла-
дало основний зміст його службової діяльності. Найближчими його колегами 
були В. О. Романовський (завідувач КЦАДА у 1921–1931 рр.), О. М. Андріяшев 
(завідувач 1-го відділу КЦАДА) та М. Ф. Тищенко (завідувач 3-го відділу 
КЦАДА). Цим творчим колективом підготували збірник статей за редакцією 
В. О. Романовського «Центральний архів стародавніх. актів у Києві» (К., 1929), 
в якому В. О. Новицькому належали два ґрунтовних огляди «Летичівські фасци-
кули» і «Збірка справ Кам’янець-Подільської Казенної Палати» (книгу нині оп-
рилюднено в Інтернеті в електронній бібліотеці «Культура України»). В КЦАДА 
вчений працював до початку 30-х років. Докладнішу інформацію про його ар-
хівні здобутки можна знайти у згаданому довіднику «Архівісти України» та на 
сайті Центрального державного історичного архіву України, м. Київ.

За сумісництвом вчений поновив 1925 року працю в Комісії на правах по-
заштатного (дослівно – «нештатного непостійного», поділ на постійних і не-
постійних співробітників припинився 1927 року) співробітника. Оплата праці 
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його була доволі символічною, 17 карбованців на місяць. На цей час членами комі-
сії стали і його найближчі колеги-архівісти В. О. Романовський та М. Ф. Тищенко.

У Комісії він на основі літописних й архівних джерел досліджував т. зв. сне-
ми у Київській Русі. Наслідком його творчих пошуків став нарис «Снеми Руської 
Землі Х–ХІІ вв.», опублікований 1927 року в третьому випуску «Праць» Комісії. 
Проблематика нарису виходила далеко за межі одного питання про снеми. Зокрема, 
чимало місця у дослідженні приділялося визначенню поняття «Руська земля». На 
підставі текстуального аналізу багатьох літописних згадок автор визначав Руську 
землю як територію, що включала водозбір середнього Дніпра з Прип’яттю 
та Десною. На його думку, найважливіші міста Руської землі – Київ, Чернігів і 
Переяслав, але останні два міста перебувають у політичній підлеглості Києву. Ця 
Руська земля є територіально відмежованою і соціально-політично оформленою 
Київською державою, що, безумовно, відрізняється від Новгорода, Смоленська та 
інших земель. Дослідник при цьому підкреслював, що спочатку лише в Руській 
землі концентрується княжий рід, що встановлює зв’язок з північними землями.

Аналізуючи систему влади в Руській землі, автор приєднався до тради-
ційної для попередньої історіографії тези про наявність в ній двох основних 
елементів: київського віча і київського княжого столу. Але далі йде зовсім не 
традиційний висновок, що на початковому етапі свого існування снеми – це 
об’єднане зібрання золотого столу Київського з його князями й мужами та віча, 
що теж мало своїх мужів. З кінця XI ст. ці мужі дедалі більше об’єднуються в 
єдину аристократичну групу, що з князями й золотим столом Київським відо-
кремлюється від київської міської громади. Зовнішньою ознакою такого відо-
кремлення стає перенесення місця проведення снемів з Києва до передмістя. 
Згодом, з середини XIІ ст. внутрішні й зовнішні причини примушують збирати 
снеми в різних правобережних і лівобережних містах. Цьому висновку про по-
діл снемів на три хронологічні групи передував відповідний авторський аналіз 
багатьох літописних текстів, що складає мало не половину всієї праці.

В.І. Новицький стверджував, що снеми – не стільки міжкнязівські з’їзди, 
скільки прояв політичного об’єднання громадсько-міських верхів з верхами 
дружинними. Є у автора й визначення снемів як вищого органу Руської Землі, 
загальноземської влади, що має встановчі, уставні (правотворчі) та інші функ-
ції. На його думку, снеми – «паросток передісторичної слов’янщини, що був 
закладений і виріс у руській Землі», а в подальшому розвитку його можна під-
вести «під поняття сеймів у початковій їх передфеодальній формі».

Висновки В.І. Новицького були доволі сміливими і під час попереднього 
обговорення публікації, яке відбувалося за участі гостей (О. М. Андріяшева та 
Н. Д. Полонської) протягом трьох засідань Комісії (31 грудня 1926 р., 21 та 26 січ-
ня 1927 р.), викликали чимало заперечень (протоколи згаданих засідань оприлюд-
нені у 3 випуску «Праць» Комісії). Члени комісії переважно стояли на позиції, яку 
свого часу сформував О. М. Філіппов, що снеми – це орган конфедерації руських 
земель. Не всі погоджувалися, що їх треба зв’язувати лише з Руською землею та 
ще у розумінні трьох князівств. На думку О. О. Малиновського, свідчення пам’я-
ток суперечать концепції В. І. Новицького. Руська земля – термін етнографіч-
ний, а не політичний. Майже всі учасники обговорення, крім І. Ю. Черкаського, 
висловилися, що погляд автора на Руську землю як на державу з трьох земель 
хибний. О. М. Андріяшев підкреслював помилковість думки доповідача, що Русь 
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північна належала Русі південній. Проте хоча концепція і була визнана диску-
сійною, авторові дали змогу опублікувати своє дослідження. Згадана полеміка 
згодом мала бути опублікована у втраченому 7 випуску «Праць»16.

Надалі В. І. Новицький від давньоруських снемів перейшов до вивчення пи-
тання про повітові сеймики (соймики) на українських землях (переважно за 
ненадрукованими матеріалами Київського центрального архіву давніх актів). 
Дослідження він здійснював насамперед порівняльним методом, співставляю-
чи українські сеймики з сеймиками Речі Посполитої та аналогічними устано-
вами Московського царства та інших держав.

Від 1925 року у Комісії розпочалось складання словника української юри-
дичної старовини. В цій роботі брали участь І. Ю. Черкаський, В. І. Новицький, 
М. Ф. Тищенко, С. Г. Борисенок і Л. О. Окиншевич. Упродовж кількох років вони ви-
писували на картки терміни з актових та літературних джерел, що мали створити 
підґрунтя для майбутніх розвідок-пояснень щодо кожного терміна. Картки склада-
лися в алфавітному порядку за певним планом та формою й за певним списком дже-
рел, що їх визначено на спеціальному засіданні Комісії спільно з співробітниками 
КЦАДА. Згідно з даними офіційних звітів Комісії, всього на 1 січня 1928 р. було 
складено близько 11 000 карток. У академічному звідомленні за 1928 р. зазначалося, 
що словник-енциклопедію української юридичної старовини планується заверши-
ти протягом 5 наступних років. Енциклопедична праця українських вчених мала 
стати значним явищем в історико-правовій науці, але за часів розгрому української 
гуманітарної науки ретельно зібрана картотека була фактично знищена. 

Крім того, В. І. Новицький підготував ряд статей на різні історико-юридичні 
теми. Серед них, як видається, вирізняється особливою історіографічною і ме-
тодологічною значущістю стаття «Державне минуле України як предмет науки» 
(«Україна», 1929, № 36), якій передувала відповідна наукова доповідь 1928 року. 
Предметом аналізу стали як класичні погляди на історію права В. І. Сергієвича та 
М. Ф. Владимирського-Буданова, так і сучасні досліднику праці М. С. Грушевського, 
О. О. Малиновського, Р. М. Лащенка, М. Д. Чубатого та ін. Розвиваючи погляди 
М. С. Грушевського, В. І. Новицький обґрунтовував наявність, окрім київського і 
галицького, волинсько-правобережного етапу розвитку української державності 
(XIV–XVI ст.), який переходить у етап козацької державності, що втілює «глибоке 
національно-соціальне перетворення самих основ української державності».

В рецензії на монографію академіка О. О. Малиновського «Стародавній 
державний лад східних слов’ян і його пізніші зміни. Нариси з історії пра-
ва» вчений зауважив, що автор йшов у висвітленні східнослов’янського пра-
ва за класичною схемою М.Ф. Владимирського-Буданова і не врахував праць 
В. Б. Антоновича та М. С. Грушевського («Україна», 1930, № 40).

В іншій рецензії «Історична праця проф. О. Є. Прєснякова і розмежу-
вання великоруської та української історіографії» (йшлося про розвідки 
О. Є. Преснякова «Княжее право» і «Образование великорусского государства») 
вчений торкнувся гострого питання про боротьбу за «київську спадщину» між 
російською й українською історіографією і в цьому контексті підкреслював на-
укову об’єктивність російського дослідника, його прихильність до поглядів на-
укових шкіл М. Ф. Владимирського-Буданова і М. С. Грушевського. Рецензент 
зробив висновок, що заслугою О. Є. Преснякова є послідовне принципове роз-
межування російської та української історії («Україна», 1930, № 40).
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Окрему позитивну рецензію вчений присвятив статті В. М. Чернова (дослід-
ника з Саратова, який періодично публікував свої досліди у виданнях ВУАН) «До 
питання про аналіз тексту короткої Руської Правди» («Україна», 1930, № 42).

Оприлюднив В.І. Новицький також рецензію на працю М. С. Грушевського 
«Чернігів і Сіверщина в українській історії» («Україна», 1930, № 42) і «рецензію 
на рецензію» С. Смаль-Стоцького «Східні слов’яни. З приводу книжки Niederle 
L. Původ a počátky Slovanu, východních. – Praha, 1924–1925» («Україна», 1930, № 43)

Авторству дослідника належить також ряд наукових доповідей та ін-
ших матеріалів (переважно не опублікованих), які він підготував як член 
Історико-географічної комісії ВУАН: «Побережжя ім. Російського скарбу на-
прикінці XVIII ст. Історико-географічний матеріал 1926 рік Київ» (ІР НБУВ, 
ф. 10, спр. 11717, «Давнє руське Лукомор’я» (доповідь 1926 р., опублікована 
у Записках історико-філологічного відділу ВУАН, 1929, Т. 24), «З сіл колиш-
ньої Білоруської сотні» (доповідь 1928 р.), «Спроба опрацювання топографіч-
ного матеріалу щодо заселення Єлізаветградщини к. XVIII – початок XIX вв.» 
(ЦДІАК, ф.1235, оп. 1, спр. 1211, арк. 248–262), «Міжріччя Білоус – Верепут (об-
робка матеріалу за час відрядження від ВУАН вересень 1928)» (ІР НБУВ, ф. 10, 
спр. 11716, 19 арк.), «Олександр Андріяшев. Літописне Болохово і Болоховські 
князі. Науковий збірник за рік 1929» (ІР НБУВ, ф. 10, спр. 17844). 

Також співпрацював з Археографічною комісією, Комісією старої історії 
України (почала працювати 1928 року під керівництвом O. М. Андріяшева) тощо. 

Звільнений з Комісії історії західноруського та українського права за ре-
зультатами чистки (насамперед через походження з роду багатих дворян-до-
мовласників) улітку 1930 року. Аналогічно звільнений з Археографічної 
комісії. В 1929–31 роках припинили діяльність й інші історичні академічні 
установи, з якими співпрацював Новицький. 

Наприкінці квітня 1932 року заарештований за звинуваченням у співучасті в 
1920-х рр. у діяльності контрреволюційної організації (масонської ложі «Зоря»), 
пов’язаної з емігрантськими колами. Йшлося про нові обставини у справі 
«Київського обласного центру дій»17. Ця справа була відкрита органами ДПУ ще 
в 1930 р., але компрометуючи свідчення на В. І. Новицького слідчі здобули лише 
26 грудyя 1931 року. Проте Особлива нарада при колегії ДПУ УСРР 16 грудня 
1932 р. не підтримала клопотання слідства про висилку його до Казахстану на 
5 років і постановила звільнити В. І. Новицького з під варти та припинити спра-
ву (мотиви такого рішення не оголошувалися). Після звільнення до роботи в 
КЦАДА вже не повернувся і жив за рахунок випадкових заробітків. Згідно з відо-
мостями у листі до А. І. Степовича від 6 квітня 1934 р. (ІР НБУВ, ф. 179, спр. 102) 
деякий (вірогідно, нетривалий) час працював у системі Акціонерного товариства 
з видачі довідок про кредитоспроможність «Кредит-бюро» (доволі закрита орга-
нізація, яку сьогодні деякі дослідники ототожнюють з економічною розвідкою). 

У ряді довідкових видань помилково зазначено, що В. І. Новицький засланий 
1934 або 1938. Насправді ж він 9 червня 1938 заарештований вдруге, за тим са-
мим звинуваченням у членстві в контрреволюційній монархічній організації і до-
датково – у шпигунстві (фактично у листуванні з братом, колишнім присяжним 
повіреним Л. І. Новицьким, який жив за кордоном). 7 жовтня того ж року трійка 
при Київському облуправлінні НКВС УРСР постановила розстріляти вченого, 
а його особисте майно конфіскувати18. Вирок виконаний 14 жовтня 1938 року в 
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місці масових репресій у передмісті Києва, поблизу селища Биківня. Постанова 
про реабілітацію затверджена 27 березня 1989 року військовим прокурором 
Київського військового округу (ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 58580). 

Висновки. Життєва доля В. І. Новицького – українського інтелігента у тре-
тьому покоління, правознавця та історика першої третини ХХ століття вида-
ється доволі повчальною, а його творчі здобутки досі по справжньому не оці-
неними. Дослідники ще мають повернути до наукового обігу ряд його наукових 
праць, заповнити численні лакуни у біографії вченого.

Завершуючи, автор має засвідчити свою глибоку вдячність за багаторіч-
ну співпрацю великому корпусу вітчизняних архівістів і насамперед Ользі 
Вікторівні Бажан, Людмилі Ярославівні Демченко, Івану Миколайовичу 
Кисілю та Ользі Михайлівні Редько, а також за сприяння в архівних пошуках 
членам Міжнародної асоціації істориків права Наталі Миколаївні Крестовській 
та Валерію Володимировичу Олейникову.
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Usenko Igor. Viktor Novytsky: an attempt at a scientific biography.
Introduction. Victor Izmailovich Novytsky played a significant role in the life of the pre-

war Ukrainian Academy, in the development of historical and legal science and archival affairs. 
He was a researcher of the Commission for the study of Western Russian and Ukrainian law of 
the All-Ukrainian Academy of Sciences and scientist-archivist of the Kyiv Central Archive of 
Ancient Acts. In 1938, the scientist was shot on falsified charges, and his creative legacy was 
artificially withdrawn from scientific circulation. It seems that the time has come to restore 
justice to the scientist and to give a proper assessment of his scientific achievements.

The aim of the article. The reconstruction of the scientist’s biography, clarification of the 
composition and evaluation of its scientific heritage.

Results. The life and creative activity of V.I. Novytsky, a Kyiv intellectual in the third gen-
eration, was markedly influenced by his family and the city environment, his participation in the 
propaganda work of the Socialist-Revolutionary Party during his high school and university years. 
He was persecuted by the tsar for participating in the student movement, later became a member 
of the Ukrainian Central Rada (Central Council of Ukraine). Before the revolution, the researcher, 
doing science at his own expense, became an author оf a priority work on the history of the nobility 
of the 16th and 17th centuries. At the All-Ukrainian Academy of Sciences he prepared a number 
of problematic works on the history of Ukrainian law, in particular, of historiographical and meth-
odological nature, developed the views of Mykhailo Hrushevsky on the stages of development of 
the law of the Ukrainian people. As a historian and archivist he was a profound connoisseur of act 
books, the author of interesting explorations of historical and geographical nature.

Conclusion. The life destiny of V.I. Novytsky, a jurist and historian of the first third of the 
twentieth century, seems quite instructive, and his creative achievements are still not really 
appreciated. Researchers have yet to return a number of his scientific works to scientific circu-
lation, to fill numerous gaps in the biography of the scientist.

Key words: Ukraine, law, history of legal science, All-Ukrainian Academy of Sciences, 
Novytsky V.I., scientific biography, history of Ukrainian law, archival affairs, historiography.
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Досліджуються особливості теоретичного й ідеологічного обґрунтування 
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Музыка И. В. Государственная деятельность и правовое кредо Николая Скрыпника
Исследуются особенности теоретического и идеологического обоснования 

Н.А. Скрыпником национальной, судебной и уголовно-правовой политики в его концеп-
ции государственно-правового развития советской Украины. Освещение особенностей 
идеологической платформы и правового кредо Н.А. Скрыпника в ракурсе антропологии 
права имеет важное значение для характеристики его государственной деятельности 
как одного из основных теоретиков концепции «украинского пути к коммунизму». 

Ключевые слова: история права, антропология права, Николай Скрыпник, украи-
низация, советская судебная политика, советская уголовная политика, коллективизм, 
украинский путь к коммунизму.

Muzyka Iryna. State activity and legal credo of Mykola Skrypnyk
Peculiarities of M. Skrypnyk’s theoretical and ideological substantiation of national, ju-

dicial and criminal-legal policy in his concept of state-legal development of Soviet Ukraine 
are investigated. Coverage of the peculiarities of the ideological platform and legal credo of 
M. Skrypnik in the aspect of the anthropology of law is important for characterizing his state 
activity as one of the main theorists of the concept of «Ukrainian path to communism».

Key words: history of law, anthropology of law, Mykola Skrypnyk, Ukrainization, Soviet 
judicial policy, Soviet criminal policy, collectivism, Ukrainian way to communism.

Актуальність теми. У сучасній юридичній науці значної актуальності на-
буває антропологічний підхід. Зокрема, одним з аспектів предмета юридичної 
антропології, як зазначає Ю. М. Оборотов, є розкриття і вивчення внутрішньо-
го світу людини, який дає змогу їй реалізувати себе як творця правової і дер-
жавної реальності1. У цьому ракурсі науковий інтерес становить особистість 
Миколи Скрипника – однієї з ключових і водночас, суперечливих постатей в 
історії українського радянського державотворення. 

Огляд літератури за тематикою дослідження. Окремі питання досліджу-
ваної тематики висвітлені у публікаціях Ю. В. Бабка, І. О. Білокобильського, 
С. І. Білоконя, Л. І. Буряк, М. Ю. Виговського, Г. Г. Демиденка, В. О. Доценка, 
Г. Г. Єфименка, В. П. Замкового, І. М. Кошелівця, С. В. Кульчицького, І. Ф. Кураса, 
О. М. Любовець, А. Ф. Мацевича, Дж. Мейса, В. Ф. Солдатенка, І. Б. Усенка, 
В. А. Чеховича, Ю. І. Шаповала та ін.

Постановка проблеми дослідження. М. О. Скрипник вважається одним 
з основних теоретиків «українського шляху до соціалізму» та родоначаль-
ників такого специфічного феномену, як український національний кому-
нізм. Висвітлення ідеологічної платформи й правових аспектів діяльності 
М. О. Скрипника як державного й політичного діяча, теоретика і організатора 
державного й національно-культурного будівництва в УСРР сприятиме об’єк-
тивнішому відтворенню історико-правової реальності радянської доби.

Метою і завданням дослідження є вивчення теоретичного й ідеологічного 
обґрунтування М.О. Скрипником національної, судової та кримінально-пра-
вової політики в українському державотворчому процесі 1920 – поч. 1930-х 
років, яке дає можливість розкрити особливості його концепції державно-пра-
вового розвитку України.

Виклад основного матеріалу. Микола Олександрович Скрипник 
(13(25).01.1872–07.07.1933) – український радянський державний і партійний 
діяч, дійсний член (академік) Всеукраїнської академії наук (1929) та Білоруської 
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академії наук (1929), автор понад 700 публікацій з різних проблем історії рево-
люційного руху, проблем державного і національно-культурного будівництва. 
Вважається ініціатором утворення й послідовним прихильником існування 
окремої від РКП(б) Комуністичної партії  (більшовиків) України. Біографія 
М. О. Скрипника доволі всебічно висвітлена у багатьох публікаціях, тому в 
рамках цієї статті немає потреби спинятися на ній докладніше.

У перші роки існування УСРР М.О. Скрипник активно просував і підтри-
мував ідею самостійності української держави в союзі з РСФРР та іншими 
соціалістичними державами. Під час конфлікту Виконавчого Комітету Рад 
і Народного Секретаріату Української Народної Республіки з партійним ке-
рівництвом Російської Федерації з приводу проголошення ІІ Всеукраїнським 
з’їздом Рад (17–19 березня 1918 р.) незалежності України надзвичайному пов-
новажному посольству України до Москви, яке наприкінці березня 1918 р. 
очолив М. О. Скрипник, було доручено роз’яснити позицію українського уряду 
стосовно відносин з Росією. Мета посольства викладена М. О. Скрипником у 
спеціальній статті й виступі на засіданні ВЦВК РСФРР 01 квітня 1918 р., у 
яких він висловився за відновлення в Україні влади Рад і територіальної ці-
лісності України та федеративних зв’язків з Росією. Однак федеративні від-
носини та ідея соборності українських земель не влаштовували Й. В. Сталіна, 
який у розмові з головою ЦВК Рад України В.П. Затонським 04 квітня 1918 р. 
заявив: «Ми тут всі думаємо, що ЦВК України морально зобов’язаний знищи-
ти Таганрог і Ростов. Досить грати в уряд і республіку, здається досить, час 
кинути гру. Прохання передати копію цієї записки Надзвичайному Комітету, 
Донському Ревкому і ЦВК України. Нарком Сталін». Такий крок Сталіна як 
наркома у справах національностей глибоко обурив представників УСРР. У 
заяві, підписаній Головою Народного Секретаріату М. О. Скрипником з цього 
приводу, висловлювався найрішучіший протест проти виступу наркома Сталіна 
й, зокрема, наголошувалося, що «Таганрог є частиною території Української 
Народної Республіки і лише населення цієї території може заявляти, до якої 
Радянської федерації воно бажає належати – до Російської чи Української». 
Згодом російському компартійному керівництву вдалося залагодити конфлікт 
і примусити Сталіна зняти напругу2. 

На думку В. І. Огієнка, це була спроба українського компартійного керів-
ництва відновити втрачену єдність українських земель у новому форматі. 
М. О. Скрипник закликав спочатку забезпечити національні права усіх націо-
нальностей і лише після цього здійснювати «злиття націй»3.

Очевидно, ще з цього часу розпочалася негласна запекла боротьба Сталіна 
і Скрипника у двох вимірах: офіційному – підтримка комуністичної ідеології 
та політики російського компартійного керівництва щодо України, й неофіцій-
ному – намаганні М. О. Скрипника протистояти нівелюванню української дер-
жавності й нищенню української мови. 

Зокрема, не підтримав Скрипник керівництво російської компартії й у пи-
танні про ліквідацію задекларованої самостійності УСРР та інших радянських 
республік під час обговорення національного питання на X з’їзді РКП(б). Так, 
ідея «автономізації» національних республік, озвучена в доповіді наркома у 
справах національностей Й. В. Сталіна, через критику української делегації не 
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була підтримана в резолюції з’їзду про чергові завдання партії в національ-
ному питанні4. Під час обговорення звіту ЦК на ХІ з’їзді РКП(б) (27 березня – 
2 квітня 1922 р) М. О. Скрипник зосередив увагу делегатів на ремарці Леніна у 
справі П’ятакова, з якої випливало, що Україна – це все-таки незалежна респу-
бліка. «Для мене має деяке показове значення, – говорив він, – мимохідь кинута 
заява тов. Леніна, що Україна, між іншим і на щастя, є самостійною державою. 
Товариші, це мимохідь кинуте зауваження розв’язує життєве питання»5. У своє-
му виступі на ХІ з’їзді РКП(б) М. О. Скрипник наголосив: «Єдина і неподільна 
Росія – гасло не наше. Ми нічого спільного не можемо мати з цим гаслом. …ми 
маємо перед собою цілком визначене явище так щодо України, як і щодо інших 
радянських республік. Є тенденція щодо ліквідації тої державності робітників і 
селян, здобутої силою робітників і селян цієї країни. Питання про ліквідацію ро-
бітничо-селянської державності України тут також ставлять окремі прибічники 
зміновіхівців. І тому треба прийняти заяву тов. Леніна, що має політичне значен-
ня у розумінні відмежування нашої партії від зміновіхівських настроїв»6.

Після офіційного оформлення утворення СРСР ця боротьба загострилася. 
На нараді в ЦК РКП(б) з відповідальними працівниками національних рес-
публік і областей, яка відбулася 9–12 червня 1923 р., Й. В. Сталін звинуватив 
X. Г. Раковського і М. О. Скрипника у тому, що замість побудови єдиної держа-
ви у формі федерації вони бажають творити конфедерацію держав7. 

Водночас доволі суперечливою видавалася позиція М. О. Скрипника в дис-
кусії про правове становище української держави в ході боротьби проти «укра-
їнського націоналізму» у вигляді «волобуєвщини». Зокрема, у надруковано-
му в «Більшовику України» листі до Д. Лебедя він наголошував, що погляди 
М. Волобуєва не можна вважати українським націоналізмом. Також зауважив, що 
«Українська Соціалістична Радянська Республіка, як суверенна держава в складі 
єдиної Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, і є самостійна і 
незалежна Україна. Виступати проти цього – значить допомагати Волобуєвим»8.

Попри критику тактики політики українізації свого попередника 
О. Я. Шумського та її прорахунків, М. О. Скрипник фактично залишався актив-
ним прихильником політики українізації. Після призначення його на посаду 
наркома освіти, продовжив проводити курс на українізацію, але в ортодоксаль-
но-більшовицькому ідеологічному оформленні, оскільки ідеологічна позиція 
О. Я. Шумського, якого звинуватили в націонал-ухильництві, була піддана ни-
щівній критиці і увійшла в політичну лексику під ярликом «шумськізму»9. 

Зокрема, 06 липня 1927 р. ВУЦВК і РНК УСРР схвалили постанову «Про за-
безпечення рівноправності мов та про сприяння розвитку української культури»10. 

Цей кодифікаційний акт замінював усі попередні нормативні акти стосовно укра-
їнізації, зокрема, декрет РНК УСРР «Про заходи у справі українізації шкільно-ви-
ховних і культурно-освітніх установ» від 27 липня 1923 р., постанови ВУЦВК та 
РНК УСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов та про допомогу розвит-
кові української мови» від 01 серпня 1923 р. та «Про заходи термінового проведен-
ня повної українізації радянського апарату» від 30 квітня 1925 р., в якій з 01 січня 
1926 р. передбачався перехід на українську мову всіх державних установ11.

У новій постанові наголошувалося, що знання російської мови залишається 
й на майбутнє обов’язковим, оскільки «є засобом взаємин з найбільшою наці-
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ональною меншістю на Україні і з народами всієї спілки, зокрема з російським 
народом, і вважаючи, що в сучасних умовах російська мова перестала бути 
засобом пригнічення в руках привілейованих клас, і, навпаки, є засобом прилу-
чення української культури до високо розвиненої, що має світове значіння – ро-
сійської культури, Робітниче-Селянський Уряд України визнає за потрібне все 
ж таки протягом найближчого часу зосередити увагу держави на поширення 
знання української мови. Формальна рівність, що визнавалася до цього часу 
між двома найбільш поширеними на Україні мовами – українською та росій-
ською – недостатня. Щоб усунути таку нерівність, Робітниче-Селянський Уряд 
вживає низки практичних заходів, які, додержуючи рівноправність мов всіх на-
ціональностей, що є на території України, мусять забезпечити українській мові 
місце, відповідне числу та питомій вазі українського народу на території УСРР». 

З цього часу життєвим кредо М. О. Скрипника стало керівництво процесом 
українізації, й зокрема, узаконення відповідної політики в законодавстві УСРР. 
Утім, його діяльність на цій ниві отримала доволі суперечливі оцінки науков-
ців. Дослідниками ролі наркома в здійсненні політики українізації переважно 
наголошується на суперечливості його поглядів, а засоби досягнення мети ві-
докремлюються від самої мети. Зокрема, як зазначає С. В. Кульчицький, одні 
вбачають у політиці українізації знаряддя для національного відродження, ро-
блять акцент на дерусифікації. Інші зосереджують увагу на укоріненні влади12. 

Лавірування М. О. Скрипника в ідеологічній аргументації і здійсненні полі-
тики українізації між різними угрупованнями всередині партії і Й. Сталіним, на 
нашу думку, свідчить не про суперечливість його поглядів, а про утилітарний 
підхід у намаганні реалізувати власну концепцію державно-правового розвит-
ку. Передусім він тлумачив українізацію як «діяльність компартії та радянської 
влади, щоб до цього часу, до Жовтневої революції пригнічений і поневолений 
український народ, працюючі маси, організувати в робітничо-селянську дер-
жавність і цим самими виводити з минулого стану пригнічення і розвивати 
культуру, підносити її і рухатися далі шляхом комуністичного будівництва»13. 
Зокрема, намагався активно протистояти сталінській політиці денаціоналізації 
та боротьбі з т. зв. ухилами від офіційної сталінської ідеології. На перший по-
гляд такі намагання здаються суперечливими, адже, з одного боку, він проти-
ставляв українізацію «буржуазному націоналізму», який більшовицьким керів-
ництвом КП(б)У розумівся як ідеологія національної виключності і шовінізм. 
З другого боку, він засуджував «буржуазний космополітизм» як заперечення 
будь-якої національної культури. Також М. О. Скрипник протистояв ставленню 
марксистів і особисто В. І. Леніна до міжнаціональних проблем як до друго-
рядних, зокрема, скептичному ставленню Леніна до патріотизму, порівняно к 
класовими завданнями світового пролетаріату. 

Суто утилітарною стосовно втілення його моделі державного будівництва була 
й позиція М. О. Скрипника у розвʼязанні проблеми, за його висловом, «зросій-
щення» Червоної армії. Зокрема, у доповіді на ІІ окружній партійній конференції 
Українського військового округу (квітень 1924 р.) він зазначав, що Червона армія не 
мусить сприйматися народами СРСР як «російська» армія, оскільки в такому випад-
ку вона сприйматиметься як окупаційна. Тому у будівництві й діяльності Червоної 
армії М. O. Скрипник, дотримувався принципу класового інтернаціоналізму й 
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пропонував проводити роботу так, щоб найвідсталіші і попереднім ходом історії 
пригнічені колоніальною, імперіалістичною Російською імперією народи зрозу-
міли, що Червона армія складається не з «росіян» взагалі, а з робітників і селян, 
що захищають не національні інтереси, а інтереси комуністичної, революційної 
радянської влади. Представники комуністичної партії, представники робітників і 
селян, майбутнього комуністичного ладу, завойованого їхніми силами, стоять на 
становищі інтернаціональної Червоної армії, що не є носієм ідеї русько-україн-
ської або іншої, а за те, щоб «вістря багнета червоноармійця виступало як вістря 
червоне, а не пофарбоване якимось кольором». Зміновіхівці ж вважають Червону 
армію носієм російської національної ідеї. «Ці думки не мають з нашими нічо-
го спільного». Тому резолюцію ПУУВО слід доповнити рішенням командування 
на чолі з тов. Фрунзе про переведення навчальних закладів на українську мову 
з обов’язковим навчанням обох команд, про переведення на українську мову те-
риторіальних і лінійних частин, – що вже здійснюється, – з тим, щоб поступово 
нашу армію зробити армією, що говорила б українською мовою, користувалася б 
у роботі українською мовою. Перед українським селянином, що вступить до лав 
Червоної армії, кожен з політробітників і командирів буде виступати як комуніст, а 
не як росіянин, як людина, що передає комуністичні думки, а не як людина, що її 
вони можуть зрозуміти лише навчившись розмовляти російською мовою14. 

Важливим аргументом у пошуках пояснень теоретичних засад і способів 
практичного втілення державницької і національної політики М. О. Скрипника 
є його бачення характеру й завдань судової та кримінально-правової політики. 
Зокрема, визначальним для характеристики його методів втілення концепції дер-
жаво-правового розвитку України є констатація ним як правомірного введення 
до системи покарань обмеження майнових прав нетрудящих. Обмеження у 
правах (або позбавлення прав) дещо згодом буде запроваджено у вигляді ін-
ституту «поражения в правах» постановою ЦВК і РНК СРСР від 13 жовтня 
1929 р. «Про зміну і доповнення основних засад кримінального законодавства 
Союзу СРР і союзних республік від 31 жовтня 1924 р.»15. Ця постанова, на 
думку О. М. Мироненка, стала правовим підґрунтям початку сталінської епо-
хи масових репресій16. Лідери більшовиків, й зокрема М. О. Скрипник, чітко 
розуміли, що залучити до комуністичного будівництва багатомільйонне насе-
лення колишньої імперії, яке переважно складалося з селянства, можливо лише 
насильницьким шляхом. Тим більше, що методи масових насильницьких дій 
проти мирного населення вже застосовувалися під час так зв. червоного теро-
ру. В системі правових цінностей тодішнього компартійного керівництва пра-
ва свободи і безпека індивіда не мали значення засадничої цінності, оскільки 
в марксистсько-ленінській теорії пріоритетними визнавалися колективістські 
(класові, пролетарські) цінності і не підтримувалися індивідуалістичні.

Згодом, як відомо з численних архівних документів і наукових досліджень, 
низка соціальних, економічних та політичних перетворень у часи непу та по-
літики індустріалізації й колективізації здійснювалася більшовицьким керів-
ництвом методами масових репресій у всіх сферах життя суспільства (від пар-
тійних лідерів, урядовців, чиновників і керівників усіх рівнів, військових – до 
простих селян). Ідеологічним виправданням масових репресій М. О. Скрипник 
вважав необхідність оборони від інтервенції закордонної буржуазії, зокрема, 
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моральної інтервенції, а також непманської буржуазії, непролетарських про-
шарків проти інтересів трудящих, робітничо-селянської влади і комуністичної 
системи власності, завоювань Жовтневої революції. Відповідно кримінальна 
політика радянської влади, на його думку, мала оборонний характер17. 

Зокрема, М. О. Скрипник наголошував, що радянське кримінальне право 
має характер громадський, соціальний, антиіндивідуалістичний, на противагу 
кримінальному праву буржуазному, побудованому на притаманних буржуазно-
му суспільству засадах індивідуалізму18. 

Власне, заперечуючи індивідуалізм, М. О. Скрипник ґрунтувався на колекти-
вістській концепції демократії, якій притаманні такі основні риси: заперечення 
автономності особистості; первинність народу у здійсненні влади; однорідність 
народу за складом; абсолютність влади більшості. Відповідно, масовий терор 
розглядався ним як один із ефективних, якщо не основних, засобів боротьби 
з контрреволюцією ще у 1917–1918 рр. Так, він входив до складу Комісії по 
боротьбі з контрреволюцією, створеної 21 листопада 1917 р. за ініціативою 
Ф. Дзержинського при Петроградському військово-революційному комітеті. На 
той час М. О. Скрипник доволі схвально ставився до тактики масового терору. 
У доповіді на І з’їзді КП(б)У 08 липня 1918 р., проголошуючи головним завдан-
ням робітничого класу «не дати створити поміщикам і капіталістам, контррево-
люціонерам апарат і силу, що змогла б взяти владу в свої руки», він констатував: 
«….розвиток масового терору – ось завдання, яке стоїть перед нами, … усувати 
окремих осіб – ось шлях, що лежить перед трудящими масами України»19. 

Визначити сутність правового кредо М.О. Скрипника надає можливість 
його бачення судової і кримінально-правової політики в період перебування 
на посаді народного комісара юстиції (з квітня 1922 р.) й генерального проку-
рора УСРР (з січня 1923 р. за сумісництвом), викладене в праці «Кримінальна 
політика радянської влади», виданій у Харкові 1924 р. Зокрема, він наголошує, 
що великим лицемірством є заяви буржуазних юристів, що радянський суд 
не може бути визнаний таким через відкрите визнання його класовим судом 
і відкрите визнання  й ним самим, і всією Радянською республікою прямим 
знаряддям диктатури пролетаріату. «Суд і кримінальне право будь-якої кра-
їни є класовими. Буржуазна фікція некласовості, позакласовості, надкласо-
вості глибоко лицемірні і має своїм завданням гіпнотизувати маси трудящих, 
примусивши їх визнати виражене в кримінальному праві буржуазних держав, 
право загальним, таким, що захищає інтереси усіх класів. Ця фікція має своїм 
завданням приглушити й послабити боротьбу робітничого класу проти буржу-
азії на одній з ділянок фронту цієї боротьби, на фронті кримінального права. 
Наше завдання, навпаки, завжди і в усьому, в тому числі в сфері кримінально-
го права, відкрито визнати й сказати, що будь-яке суспільне явище, кожен гро-
мадський орган є і не може бути нічим іншим, як проявом класової боротьби. 
Наш суд і наше кримінальне право є класовим судом і класовим кримінальним 
правом… Кримінальне право кожної держави не тільки виражає інтереси па-
нуючого в цій державі класу, але класову сутність, класове обличчя. … Це по-
винно відбитися  і в кримінальній політиці, яка проводиться пролетаріатом»20.

Поряд з тим М. О. Скрипник критикує погляди зміновіхівців стосовного 
того, що кримінальне право Радянської республіки не є протиставленням 
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кримінальному праву буржуазно-демократичних країн, а є зіставленням йому. 
Він доводить, що радянське кримінальне право не є модифікацією кримінально-
го права «загального», як і кримінальне право буржуазних країн. Тому, що, на його 
думку, «кримінального права загального» не існує, як не існує «держави загальної». 
Історія знає лише два типи держав: держава меншості імущих (феодально-кріпо-
сницькі, буржуазні і т. п.), а з іншого боку, як протилежність, яка їх виключає – респу-
бліка трудящих. Побудувати загальний теоретичний дах над цими двома протилеж-
ними і взаємовиключними типами держави ніяким еклектикам «зміновіхівства» не 
вдасться. Також не вдасться створити загальнотеоретичний дах і для кримінального 
права буржуазних країн, спрямованого на зміцнення влади буржуазії, і радянського, 
спрямованого на зміцнення республіки трудящих. Тому, наголошує він, Радянська 
республіка створила не модифікацію «кримінального права загального», не новий 
«вираз» його і т. п., але створила нове кримінальне право, яке суттєво і в усьому від 
старого права відрізняється, є йому протилежним і таким, що його виключає21.

Відповідно до сказаного М. О. Скрипник визначав такі завдання радянсько-
го суду: захист від класових противників та нестійких елементів з середовища 
самих трудящих завоювань пролетарської революції, робітничо-селянської вла-
ди, класової системи власності, інтересів і прав трудящих і нетрудящих (але по-
хідним для суду є не право громадянина, як такого в якості нетрудящого, але пра-
во Радянської республіки, що зачіпає правопорушенням їх інтереси); сприяння 
й допомога подальшому розвитку порядку і ладу, встановленому пролетарською 
революцією; зміцнення і подальший розвиток досягнень Жовтневої революції та 
капіталістичної системи власності, що має замінити капіталізм. Водночас він де-
кларував цілком ідеалістичний на той час гуманістичний підхід щодо ставлення 
до злочинця, який реально ніколи не застосовувався в період сталінських репре-
сій. Стосовно самого злочинця, наголошував він, завданням радянського суду є 
не вплив на злочинця з метою завдати йому той або інший збиток, муку як кару, 
покарання, але убезпечити суспільство з метою запобігання новим злочинам як 
з боку того, хто скоїв їх, так і з боку нестійких елементів суспільства, а також з 
метою позбавлення злочинця можливості скоювати подальші злочини22.

Варто також додати, що М. О. Скрипник був палким і послідовним при-
хильником і провідником курсу на «революційну законність», перебуваючи 
на посадах народних комісарів внутрішніх справ (з липня 1921 р.) і юстиції 
(з квітня 1922 р.), генерального прокурора УСРР (з січня 1923 р. за сумісни-
цтвом). Своє бачення й обґрунтування революційної законності М. О. Скрипник 
висловив у статті «Революційна законність», виданій у 1925 р., де зазначало-
ся: «Революційна законність є об’єднання принципів революції з принципами 
законності. В буржуазному суспільстві законність є одним із знарядь для при-
гноблення працюючих мас. Дух законності, підлеглості буржуазним законам 
є найбільш шкідливим для революційного руху; дух легальності витравлює 
революційний рух. І на початку революції ми намагалися замінити законність 
поняттям революційної доцільності, після переходу до нових економічних форм 
життя ми замінюємо законну революційність революційною законністю; рево-
люційна законність є підпорядкованість існуючим формам революційного жит-
тя, уведення життя в певні рамки законів, утворених революцією. … Нашим 
основним завданням є знищення цього (на місцях) свавілля, запровадження ре-
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волюційної законності на місцях, бо від цього залежить значною мірою здійснен-
ня змички селянства і робітництва… Дух революційної законності є втіленням у 
свідомості кожного радянського робітника … що він є агентом Радянської влади, 
захищає інтереси робітничого класу і селянства й повинен підлягати законам вла-
ди робітників і селян. Отже революційна законність є однією з основних підвалин 
радянського будівництва»23. Як бачимо, і тут він твердо обстоював ідею необхідно-
сті всебічного захисту завоювань пролетарської революції та сприяння й допомоги 
подальшому розвитку, встановленого нею порядку і ладу – диктатури пролетаріату.

Завдяки послідовній позиції М. О. Скрипника здійснення курсу на револю-
ційну законність в Україні мало деякі відносно позитивні аспекти. Як зазначає 
І.Б. Усенко, в Україні небезпеки позасудової адміністративної висилки та інших 
позасудових присудів аж до смертної кари вдалося уникнути завдяки твердій по-
зиції тогочасного партійного і державного керівництва, зокрема М. О. Скрипника. 
Позиція щодо недопущення позасудової розправи була висловлена ним ще в до-
повіді на 4-1 сесії ВУЦВК 8-го скликання. Зокрема, він наголосив: «…З горді-
стю ми заявляємо перед обличчям Республіки, що в нас на території України 
Радянська влада не застосовує позасудової розправи. Ми знайшли шляхи роз-
бору, усунення і боротьби з нашими ворогами, в тому числі і політичними про-
тивниками, і державними злочинцями, шляхом судових органів, за допомогою 
надзвичайних сесій». Ще до прийняття Положення про судоустрій, затвердже-
ного Постановою ВУЦВК від 17 липня 1922 р., в УСРР була започаткована ори-
гінальна система так званих надзвичайних сесій, на яких розглядалися справи 
про контрреволюційні злочини тощо. Детальну інструкцію надзвичайним сесіям 
03 серпня 1922 р. затвердили М. О. Скрипник та В. М. Манцев. Важливою складо-
вою реалізації курсу на революційну законність була реформа судового апарату 
відповідно до Положення про судоустрій УСРР, затвердженого ВУЦВК 16 груд-
ня 1922 р. Надзвичайні сесії після прийняття положення продовжили існувати 
при губернських судах. Утім, наголошує І. Б. Усенко, збереження надзвичайної 
юстиції, хоча й у прогресивній формі надзвичайних сесій, порівняно з Росією, 
мало відповідало ідеалам демократичного й гуманного правосуддя24.

Висновки З точки зору антропології права варто погодитися з виснов-
ком Дж. Мейса і В. Ф. Солдатенка, що більш-менш переконливі пояснення 
різних позиції і кроків М. О. Скрипника в сфері державної і партійної полі-
тики варто шукати в його ідейно-психологічній сфері. Поряд з тим, на нашу 
думку, лавірування в ідеологічному обґрунтуванні практичної діяльності 
М. О. Скрипника пояснюється його утилітарним ставленням (як і ставленням 
більшості більшовицьких лідерів) до ідеології як до дієвого пропагандист-
ського засобу досягнення цілей у державному будівництві. 

Кінцевою метою процесу соціалістичного будівництва, на нашу думку, 
М. О. Скрипник вважав не розбудову, за висловом М. Виговського, «комуніс-
тичного оазису українського зразка»25, а створення робітничо-селянської дер-
жавності як єдиного трудового товариства на принципі  інтернаціоналізму і 
комуністичної форми власності. Перехідним етапом на шляху до цієї мети 
М. О. Скрипник убачав національне визволення та розвиток культури самоді-
яльних широких робітничо-селянських мас у процесі національного розвитку, 
який він вважав стадією процесу соціалістичного будівництва26.
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На шляху до досягнення цієї мети у свідомості М. О. Скрипника, в руслі то-
гочасного розуміння державно-правових явищ і процесів, відбулося перенесення 
пріоритетів з прав та інтересів особистості на колективні інтереси – декларативно 
на інтереси пролетаріату, реально – на інтереси і прагнення компартійної верхівки. 
Людина не розглядалася ним як вища цінність і «міра всіх речей». Пріоритетними 
були інші цінності – «світова революція і диктатура пролетаріату», ліквідація кла-
сового поділу суспільства, захист і побудова соціалістичної держави, що, зокрема, 
підтверджується його баченням «революційної законності» та судової й кримі-
нально-правової політики в українському державотворчому процесі. 

Відповідно до змісту концепції державно-правового розвитку УСРР 
М. О. Скрипника можна дійсно вважати одним з основних теоретиків «укра-
їнського шляху до соціалізму». Утім, сама концепція майбутньої соціалістич-
ної держави, викладена в його творчій спадщині, як уявляється, не є теорією 
українського національного комунізму, як її характеризують деякі дослідни-
ки, й чекає на поглиблене вивчення істориками права.
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Muzyka Iryna. State activity and legal credo of Mykola Skrypnyk.
Peculiarities of M. Skrypnyk’s theoretical and ideological substantiation of national, ju-

dicial and criminal-legal policy in his concept of state-legal development of Soviet Ukraine 
are investigated. Coverage of the peculiarities of the ideological platform and legal credo of 
M. Skrypnik in the aspect of the anthropology of law is important for characterizing his state 
activity as one of the main theorists of the concept of «Ukrainian path to communism».

From the point of view of anthropology, convincing explanations of M. Skrypnyk’s various 
positions and steps in the sphere of state and party policy should be sought in his ideological 
and psychological sphere. At the same time, in our opinion, maneuvering in the ideological 
substantiation of M. Skrypnyk’s practical activity is explained by his utilitarian attitude to ide-
ology as an effective propaganda means of achieving goals in state-building.

In our opinion, M. Skrypnyk considered the ultimate goal of the process of socialist construc-
tion not to be the development of a “communist oasis of the Ukrainian model,” but the creation 
of a workers ‘and peasants’ statehood as a single labor society based on internationalism and 
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communist ownership. M. Skrypnyk saw the national liberation and development of the culture of 
amateur broad masses of workers and peasants in the process of national development, which he con-
sidered a stage in the process of socialist construction, as a transitional stage on the way to this goal.

An important argument in the search for explanations of the theoretical foundations and 
ways of practical implementation of state and national policy of M. Skrypnyk is his vision of 
the nature and objectives of judicial and criminal policy. M. Skrypnyk emphasized that Soviet 
criminal law has a public, social, anti-individualistic character, as opposed to bourgeois crim-
inal law, built on the principles of individualism inherent in bourgeois society.

On the way to achieving this goal in the mind of M. Skrypnyk, in line with the then under-
standing of state and legal phenomena and processes, there was a transfer of priorities from the 
rights and interests of the individual to the collective interests - declaratively to the interests of the 
proletariat. Man was not seen by him as the highest value and “measure of all things.” Priority 
was given to other values: the “world revolution and the dictatorship of the proletariat,” the 
elimination of the class division of society, and the defense and construction of the socialist state.

According to the content of the concept of state and legal development of the USSR, 
M. Skrypnyk can really be considered one of the main theorists of the “Ukrainian path to so-
cialism.” However, the very concept of the future socialist state, set out in its creative heritage, 
does not seem to be a theory of Ukrainian national communism, as characterized by some 
researchers, and awaits a deeper study by historians of law.

Key words: history of law, anthropology of law, Mykola Skrypnyk, Ukrainization, Soviet 
judicial policy, Soviet criminal policy, collectivism, Ukrainian way to communism.
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Актуальність. Президент П. Порошенко за 5 років своєї каденції повернув 
до парламенту 52 закони**.*Для порівняння президент США Дональд Трамп 
(2017–2021) за 4 роки застосував право вето щодо 10-ти законів, прийнятих 
Конгресом, а президент Барак Обама (2009–2017) за 8 років ветував 12 законів, 
так само як і Джордж Буш (2001–2009). Кожний випадок вето обліковується та 
аналізується, на сайтах Конгресу та Білого Дому викладена статистика щодо 
застосування вето кожним із президентів.

Президент України В. Зеленський почав користуватися правом вето з 
перших місяців перебування на посаді. Однак точну кількість повернених за-
конів зазначити важко, адже спеціального обліку та статистики не ведеться. 
Водночас звичайною для всіх Президентів України є практика повернення за-
конів до Верховної Ради України із порушенням строків надання пропозицій 
Президента до Закону. Також В. Зеленським було внесено додаткові пропозиції 
до п’яти законів, які вже раніше були повернуті П. Порошенком із відповідни-
ми пропозиціями, хоча внесення змін та доповнень до пропозицій законодав-
чо не регламентовано. Ці та чимало інших питань, що виникають у процесі 
реалізації главою держави права вето, актуалізують питання ролі Президента 
України у законодавчому процесі, а також правового значення вето, обов’язко-
вості процедури, вимог, правових наслідків у разі їх порушення.

Мета та завдання. Метою цієї розвідки є дослідити та зіставити реаліза-
цію інституту вето на різних тепморально-просторових проміжках часу для ви-
явлення особливостей та відмінностей природи вето на різних етапах розвитку 
та в різних державно-політичних устроях.

Виклад матеріалу. Вживання терміна «вето» у сучасній юридичній тер-
мінології здебільшого асоціюється з вето глави держави. Однак уже на кінець 
19 ст. розрізняли veto давньоримське, veto конституційне і veto старопольське1. 
Маємо зауважити, що це не просто різні історичні форми вето – вони мали 
різну юридичну природу, хоча виникли із спільного коріння.

Сучасному конституційному законодавству різних країн світу, окрім вето 
глави держави, відомі такі форми, як: народне вето (різновид відхиляючого 
референдуму); парламентське вето (у двопалатних парламентах, якщо кожна 
палата має повноваження застосовувати своєрідне право вето щодо дій іншої). 
В країнах, де діє попередній (превентивний) конституційний контроль, суди 
уповноважені відхиляти законодавство з причин несправедливості, недоцільнос-
ті, невідповідності принципам верховенства права або правам людини, а також 
визнавати акти законодавчого органу неконституційними. Деякі науковці розгля-
дають такі повноваження як квазізаконодавчі2 та називають їх «судовим вето».

Вето є реальним важелем на наднаціональному та міжнародному рівні – 
вето Європейського Парламенту (наприклад, широко обговорюване певний час 
тому питання вето Європарламенту на домовленості про вихід Британії з ЄС) 
або консенсусне вето в Раді Безпеки ООН.

Консенсусне вето у його сучасному вигляді отримало наукове обґрунтуван-
ня в теорії вето-гравців (Veto-players), запропонованій професором Джорджем 

*Пропонована стаття є частиною ширшого дослідження і частково опублікована на порталі Харківської 
правозахисної групи. URL: http://khpg.org/1574621644
** Тут і далі статистика наведена за власними підрахунками авторки згідно з даними офіційного порталу 
Верховної Ради України. URL: https://rada.gov.ua
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Цебелісом3. Вето-гравцями тут є колективні або індивідуальні актори, згода 
яких необхідна для зміни статус-кво – політики, що існує на даний момент, та 
законодавства, зміна якого вимагає консенсусу усіх вето-гравців. Ними можуть 
бути не лише органи державної влади, а й окремі політичні актори та ситуатив-
ні об’єднання – коаліції, партії тощо. 

В сучасних консоціативних демократіях (consociational democracy), взаємне 
вето є одним із додаткових елементів консоціативного правління. Разом вони 
забезпечують відхилення від «правління більшості», а власне вето виступає 
додатковою гарантією життєво важливих інтересів меншості4. Тут вето може 
як реалізовуватися у суто політичній площині (неформальне вето), так і мати 
законодавчу або конституційну форму (як у Королівстві Бельгія).

Повніше відповісти на питання, що ж сьогодні являє собою право вето, та 
зрозуміти його політико-правову природу допоможе історія формування та 
розвитку цього унікального інституту.

Визнаним є латинське походження терміна veto від vetare – забороняти, 
хоча, безумовно, певні обмеження повноважень у прийнятті суспільно важли-
вих рішень, пов’язані із залученістю інших органів до цього процесу, існува-
ли й в давніших суспільствах. На матеріалах класичних досліджень з історії 
Стародавнього Риму5 історію появи цього інституту в динаміці проілюстрував 
американський професор політичних наук Річард А. Уотсон6. Появу вето пов’я-
зують із конституцією ранньоримської республіки 509 р. до н. е. Монархію, зни-
щену патриціями, замінив колегіальний орган з двох консулів, що обиралися на 
один рік. Кожен з консулів отримав право накласти вето на рішення іншого. 
Вважаємо, що таке вето забезпечувало узгодженість і консенсуальність рішень, 
а також недопущення авторитарності вищого органу влади. Більше того, після 
завершення однорічного терміну перебування на посаді консули входили до 
сенату. Це додатково сприяло їх схильності приймати поради органу, в якому 
згодом вони будуть виконувати функції молодших членів.

З часом простий народ (плебс) також почав вимагати для себе представництва в 
політичних інститутах Римської республіки, погрожуючи виходом із міста та відмо-
вою повернутися до задоволення вимог, а також відмовою служити в армії. Вимоги 
задовольнили та надали народним трибунам право представляти їх інтереси разом 
із правом вето на дії консулів. Спочатку право вето обмежувалось лише захистом 
плебеїв від несправедливості та насильства, але згодом поширилось на захист усіх 
інтересів плебеїв, включно із тим, що вимагали внесення проектів до сенату. 

Передумовою такої форми інституту вето стали право допомоги (jus auxilii) 
та право зноситися з плебсом (jus egendi cum plebe). Саме вето фактично було 
формою інтерцесії (лат. intercessio – втручання, супротив) у публічному праві та 
функціонально виступало гарантією проти зловживань, зумовлених незалежним 
становищем римського магістрату та його автономністю у прийняття рішень.

У цих відносинах вето мало характер контрольних повноважень трибуна 
щодо магістрату в процесі захисту прав і свобод плебсу (народу). Кожен трибун 
своїм «veto» міг зупинити дію магістрату навіть у разі, коли всі інші трибуни 
були проти нього. Отже, перевага завжди була з боку стримуючої, заперечую-
чої влади, що опосередковано свідчить на користь пріоритету меншості перед 
більшістю, та, відповідно, наводить на припущення про консенсуальність при-
роди витоків таких повноважень.
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Трибун мав стримуючі контрольні повноваження, негативні за своєю приро-
дою. Натомість магістрат та консули мали всю повноту повноважень – як позитив-
них, так і негативних. Римський магістрат мав право накласти вето на постанови і 
дії іншого магістрату, наділеного рівною з ним або меншою владою. Це було одні-
єю з гарантій проти можливих зловживань, пов’язаних із незалежністю римських 
магістратів в умовах відсутності централізуючої єдності сучасного управління. 
Тут вето мало мету взаємного контролю повноважень органів влади. Отже, у 
Римській республіці вето було започатковане як засіб запобігання необмеженої ре-
алізації політичної влади та реалізовувалося посадовцями виконавчої влади.

В еталонній і найуспішнішій тоді парламентській монархії – Англії – вето 
мало іншу природу і походження та склалося внаслідок історичного конфлік-
ту між монархією та національним законодавчим органом. Як влучно зауважи-
ли Едвард К. Месон (1864–1937) та Альберт Харт (1854–1943), «право вето, яке 
сьогодні видається суто повноваженням запобігати ухваленню запропонованих 
законів, виникло як частина повноважень щодо їх прийняття»7. Сьогодні у 
Вестмінстерських системах і більшості конституційних монархій відмова у коро-
лівській санкції – це рідко вживані резервні повноваження (reserve power) монар-
ха. Санкціонування законів є частиною королівських прерогатив, разом із судовою 
прерогативою помилування, жалування звань та титулів. Фактично ж королівська 
санкція виникла як наслідок поступового зменшення обсягу повноважень мо-
нарха у законодавчому процесі на користь консультативного органу (королівської 
ради), а згодом спеціального законодавчого органу – парламенту. Монарха було 
усунуто від ролі головного законодавця, а його законодавчі повноваження обме-
жилися королівською санкцією. Деякі вчені вважають їх рудиментарними, адже 
вето може бути застосовано монархом лише за порадою прем’єр-міністра, відпо-
відального перед парламентом. Тому застосування вето майже завжди означатиме 
відставку уряду. Монарх відмовляє у санкції в надзвичайних ситуаціях, забороня-
ючи дію закону, що може завдати катастрофічної шкоди Великій Британії.

Протягом багатьох років англійські монархи застосовували вето неоднако-
во. У 1597 р. королева Єлизавета відхилила більше законопроектів, ніж при-
йняла, а у 1606 р. Яків I схвалив усі акти, прийняті парламентом того року, при 
цьому пояснив, що він робить це «на особливий знак благодаті і милості, що є 
незвичайною справою для прийняття усіх без винятку Актів»8. Останнім вето в 
Британії вважається відмова королеви Анни в 1708 р. надати королівську згоду 
щодо «Акта про врегулювання ополчення тієї частини Великої Британії, яка іме-
нується Шотландією», метою якого було озброєння шотландських воєнізованих 
формувань (The Scottish Militia Bill). Наразі Brexit поставив на порядок денний 
питання вето в середовищі англійських конституціоналістів, які розмірковують, 
чи мав право уряд у цьому разі радити королеві відмовити у королівській санкції. 

Висловлюються припущення, що абсолютний характер королівського вето був 
основною причиною його маловживаності. Відомий журналіст Уолтер Беджхот 
(1826–1877), автор бестселера «The English Constitution», стверджував – британські 
звичаї були такими, що королева «повинна підписати власний вирок про смерть, 
якщо обидві Палати одноголосно направлять його їй». Водночас вважається, що 
саме повноваження, подібні англійському вето, були передані керівникам амери-
канських колоній і, зрештою, закріплені в Конституції США як право виконавчої 
влади відмовити у своїй згоді на закони, що сформулював законодавчий орган9.
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Середньовічній західноєвропейській традиції відоме парламентське вето 
(парламент тоді був судовим органом – отже, судове вето). У Франції воно 
виникло на початку 14 ст. у процесі посилення парламентських (судових) по-
вноважень унаслідок послаблення королівських і полягало у праві парламенту 
перевіряти закони та відмовляти у їх реєстрації та оприлюдненні. Так, фор-
мальний контроль, що виник із обов’язку оприлюднення та повідомлення суд-
дям про закони, якими вони мали керуватися у своїх рішеннях, перетворився 
на важіль політичного впливу та боротьби за повноваження. Хоча король і мав 
право змусити парламент внести закон у реєстр, однак це вимагало окремого 
акта монарха або його особистого звернення до парламенту на урочистому за-
сіданні10. Після реформи парламенту в законодавчий орган право вето щодо 
законів отримав король. Сьогодні, після тривалої історії послаблення чи по-
силення інституту залежно від балансу сил між виконавчою та законодавчою 
владою, право вето належить президенту Франції. Верхня палата парламенту 
(Сенат) також має право вето щодо законів про внесення змін до Конституції, що 
є радше елементом захисту Конституції, ніж механізму стримувань і противаг.

Отже, і в Римі, і в Англії, і у Франції вето розвивалося як засіб запобіган-
ня свавільному здійсненню політичної влади через набуття однією частиною 
влади контрольних повноважень та збалансування іншої частини. Відмінність 
давньоримського вето від вето, притаманного середньовічній західноєвропей-
ській традиції, полягала в тому, що метою останньої було збалансувати не один 
соціальний клас щодо іншого, а одну гілку влади (виконавчу владу) щодо ін-
шої (законодавчої влади)11. Тут вето є одним із елементів загального механізму 
стримувань та противаг та застосовується з боку виконавчої влади.

В середньовічній східноєвропейській традиції вето втілилося в особливий 
інститут – ліберум вето (Liberum veto). Його метою, зрештою, так само було 
забезпечення балансу соціальних груп, однак він мав зовсім іншу юридичну 
природу та механізм дії. Виник цей інститут із принципу одноголосності (од-
ностайності), діяв у парламентських структурах (сеймах та сеймиках) та три-
валий час уособлював втілення перемоги культури політичного консенсусу над 
культурою домінування політичної більшості.

Протягом майже півтора століття ліберум вето вважалося основою золо-
тої свободи (aurea libertas), яка гарантувала правову норму: «Nihil de nobis sine 
nobis» (Нічого про нас без нас). Джерелом її були Нешавські Статути (1454 р.), 
які зобов’язували короля, серед іншого, не видавати нові закони і не скликати 
посполите «рушеніє» (шляхетське ополчення) без згоди повітових сеймиків. 
Ця норма мала забезпечуватися шляхом консенсусу – «zgoda», відома як «Nihil 
novi», «Nihil constitui debet sine communi consiliariorum et nuntiorum terrestrium 
consensu» – Нічого не можна встановлювати законом без спільної згоди наших 
радників та повітових посланців – тобто обох палат Сейму.

Спочатку ліберум вето застосовувавалось для скасування окремих законів 
і не викликало розпуску сейму із скасуванням прийнятих ним законодавчих 
актів. Право ліберум вето тривалий час слугувало інструментом політичного 
тиску у процесі формування консенсусу, навіть без реального його використан-
ня, та захищало інтереси опозиційної групи, а не одноосібні.

Першим відомим прецедентом одноосібного ветування в історії польського 
парламентаризму стали події, ініційовані шляхтичем Владиславом Сіцинським, 



РОЗДІЛ 2 • Історія держави і права. Історія юридичної науки  147

що відбулися після сейму 1652 р. та стосувалися продовження строку його діяль-
ності. Цікаво, що серед документів, які мав затвердити польський сейм, назива-
ють і Білоцерківський мирний договір 1651 р13. Порушення консенсусу відкрило 
«скриню Пандори» – саме із цим пов’язують початок занепаду Речі Посполитої. 
У своєму Ius Publicum Regni Poloniae (1742) правознавець Готфрід Ленгніч (1689–
1774) описав «контрадикцію» Сіцинського як дещо надзвичайне і цілком нове, 
що чітко видно не лише із загального обурення, але через прокляття, кинуті 
на того посланця «Нехай ти будеш проклятий». Адам Міцкевич використав іс-
торичний образ Сіцинського у поемі «Popas w Upicie: Zdarzenie prawdziwe», де 
творчо переповів легенду в поетичному описі подій зради Сіцинським шляхти, 
прокляття його єпископом та вбивство Перуном, після чого «труп Сіцинського, 
вражений прокляттям, навіть земля не хотіла приймати»12.

З кінця 17 ст. відбулася поступова інструменталізація інституту ліберум 
вето, що пов’язують із потужними відцентровими силами, регіоналізмом, пар-
тикуляристськими привілеями та загальним зниженням морального рівня су-
спільства. Цей інститут часто використовувався в опозиції проти всіх реформ 
і став стійкою практикою часів занепаду. Як про загальновідомий для істори-
ків факт О. Бальцер згадує, що в 17–18 ст. сенатори, які хотіли «зірвати» сейм, 
завжди намагалися знайти такого посла, який застосував би Liberum veto13. 
Ліберум вето призводило до частого блокування діяльності парламентської ін-
ституції та навіть спричинило появу ідіоматичного виразу «польський парла-
мент», досі поширеного в європейських мовах.

Професор Власдислав Конопчинський, праця якого «Liberum Veto: studium 
porównawczo-historyczne»14 залишається класичною з цього питання через по-
над 100 років після видання, виокремив вісім обставин, поєднання яких визна-
чило становлення та розвиток ліберум вето в Речі Посполитій.

Частину з них складають соціально-політичні передумови, такі як відсут-
ність зовнішньополітичного тиску протягом 16 століття – Польща насолоджу-
валась спокоєм на своєму західному кордоні, а східні держави все ще поважали 
її силу; відсутність суттєвих внутрішніх конфліктів, коли єдиною кризою була 
релігійна, яка зрештою минула без потрясінь; можливість для невдоволених 
емігрувати в інші провінції, на Волинь, Поділля, а потім в Україну. Згодом, коли 
еміграція стала неможливою, принцип був вже міцно укорінений. Важливе 
значення мало становище більшості – обмеженість можливостей (наприклад 
більшість могла нав’язати країні свого короля, або свого депутата на виборчому 
окрузі, однак не могла встановлювати прямі податки або залучати резервні вій-
ськові підрозділи); відсутність підтримки та гарантій виконання її рішень вико-
навчою владою через слабкість останньої (всупереч практиці Англії та Франції).

Визначальними для формування ліберум вето видаються політико-правові 
обставини. По-перше, нерівність представників нобілітету, які брали участь у 
сеймах та сеймиках. Магнати не вважали шляхту рівними собі і в їхніх руках 
ліберум вето став тим інструментом, який застосовувався проти більшості. По-
друге, недостатня урегульованість правил проведення обговорень на асамблеях.

Зрештою, найбільше значення, на думку Конопчинського, мав імперативний 
мандат: «Згідно з доволі поширеною думкою вже сама ця обставина могла б змі-
нити розвиток парламентського механізму і створити ліберум вето. Загальний пар-
ламент був сформований засіданням делегацій сеймиків в єдиному органі. Були 
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сподівання, що індивідуалістичні прагнення землевласників ослабнуть всередині 
провінції і, нарешті, повністю зникнуть на засіданні Посольської ізби (нижньої 
палати парламенту), але цього не сталося. Не порушуючи індивідуальної сили 
сеймиків, провінційні збори захищали їх від авторитету цілої нації. Особи, на яких 
поширювався імперативний мандат, почали застосовувати вето проти загальної 
згоди решти зборів, навіть у тих випадках, які імперативним мандатом не були 
врегульовані. До кінця династії Ягеллонів з’явилася низка прецедентів, після чого 
польська парламентська процедура не змогла вийти зі стану стагнації і рухатись у 
напрямі режиму більшості, крім як ціною насильницької революції»15.

Якщо звернутися до передісторії інституту вето на українських землях, 
побачимо, що консенсус (одностайність) як принцип державного устрою був 
принципом, за яким приймалися рішення й на давньоруських віче, байдуже 
яким чином це досягалось. Згодом ця традиція формувалася в річищі шляхет-
ської демократії участі з її контрольними функціями16.

Про обмеження гетьманської влади, включно із законодавчими повноваженнями 
гетьмана, йдеться в гетьманських конституціях. Зокрема, відповідно до конститу-
ційного договору «Пакти та Конституції законів і вольностей Війська Запорозького» 
1710 р., укладеного між обраним гетьманом Пилипом Орликом та козацькою стар-
шиною і козаками Війська Запорозького, гетьман та його наступники мусили ради-
тися з усіма генеральними особами, полковниками та генеральними радниками «про 
цілісність Вітчизни, її добробут та про всі справи публічні і нічого без їхньої волі 
своєю владою не розпочинати, не встановлювати і рішень не приймати».

Перспективним для дослідження історії механізму стримувань і противаг вида-
ється інститут докорів, про який йдеться там само: «Якщо у діях Ясновельможного 
гетьмана буде помічено щось несумісне з правами та вольностями, шкідливе та 
некорисне для Вітчизни, тоді Генеральна Старшина, полковники і генеральні рад-
ники будуть уповноважені вільними голосами чи приватно або, якщо виникне така 
необхідність, й публічно на раді висловити Його Вельможності докір щодо пору-
шення прав та вольностей без осудження та найменшої образи високої регіментар-
ської честі. На ті докори Ясновельможний гетьман не має ображатися та мститися, 
а навпаки, намагатися виправити недоладності».

Тривалий час ці інститути та механізми не мали подальшого розвитку через 
колоніальне становище українських земель і неможливість розвитку власних 
практик і традицій парламентаризму, а на початку 20 ст. становлення та розви-
ток конституційної доктрини і практики відбувалися в напрямі імплементації 
кращих західноєропейських парламентських практик.

Розбудова молодої української демократії початку 20 ст. та пошук оптималь-
них моделей державного устрою привернули увагу правотворців до інститутів 
обмеження влади та, зокрема, інституту вето. Центральна Рада орієнтиром 
мала парламентську республіку, в якій посади президента не передбачалося, 
тому вето глави держави не було актуальним. Водночас право опублікування 
законів розглядалося як повноваження Генерального суду і після його утворен-
ня мало перейти до нього. 17 квітня 1918 р. Рада Народних Міністрів ухвалила 
для внесення в ЦР проект про порядок опублікування законів, згідно з яким 
опублікування законів мало покладатися на Генеральний суд. 

Саме з такого розподілу повноважень виникло судове вето у Франції 14 ст. 
А враховуючи, що згідно з проектом Конституції УНР від 10 грудня 1918 р. 
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Генеральний суд мав отримати повноваження конституційного контролю 
за законами, цілком можливо, що таким чином закладалися можливості 
для попереднього конституційного контролю. Під час правління гетьмана 
П. Скоропадського вибудовувалась централізована вертикаль влади, зако-
нодавчі функції парламенту були розділені між Радою міністрів та самим 
гетьманом, тому обмеження владних повноважень було не на часі. Хоча так 
само функція опублікування законів була закріплена за вищою судовою ін-
станцією – Державним сенатом. Отже, потенціал для впливу на законодавчий 
процес з боку інших галузей влади був і тут.

У конституційних актах і проектах періоду Директорії намагання запрова-
дити право вето у систему стримувань і противаг зустрічається неодноразово. 
Так, в ухваленому Радою Народних Міністрів «Законі про тимчасове Верховне 
Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці» тер-
мін вето не вживався, однак сам інститут був доволі докладно регламентований 
і може бути оцінений як відносне вето.

Схожим чином інститут вето був регламентований і в конституційному про-
екті урядової комісії, однак для подолання вето вимагалась не проста, а квалі-
фікована більшість – 2/3 голосів парламентарів. У проекті Конституції Отто 
Ейхельмана 1921 р. розрізнялось право абсолютного вето глави держави щодо 
певних міжнародних угод, а також право відносного вето щодо бюджетних і 
фінансових законів. Подолання цього вето вимагало абсолютної більшості го-
лосів членів Палати при кворумі 3/5 всіх членів Палати. У разі подолання вето 
глава держави отримував можливість звернутися до референдуму.

Історія розвитку правового регулювання інституту вето та становлення 
цього інституту в незалежній Україні та сучасні проблеми його реалізації були 
розглянуті нами в іншій розвідці17 та не є предметом цієї статті.

Висновки. Історія формування та форма реалізації інституту вето була неоднако-
вою у різні історичні періоди у різних європейських країнах. Кожна конкретна кон-
фігурація зумовлена балансом політичних сил і повноважень, моделлю організації 
державно-правових структур, особливостями державної та правової традиції відпо-
відного суспільства. Водночас незалежно від форм реалізації інституту вето можна 
вирізнити два види його правової природи або правової сутності інституту вето.

Східноєвропейській традиції відповідає вето, особливістю якого є консенсу-
альний характер та застосування законодавчою владою. Можна виокремити вето, 
що виникло на розвиток принципу одностайності – ліберум вето, українська серед-
ньовічна традиція, із сучасних прикладів – вето Радбезу ООН. Принцип консенсу-
ального прийняття рішень притаманний і західноєвропейський традиції – у англій-
ському парламенті прийняття рішення шляхом консенсусу завжди було бажаним. 
Однак саме у східноєвропейській практиці він набув нормативної обов’язковості.

Отже, основу середньовічної східноєвропейської традиції вето становить 
принцип консенсусу. Сьогодні політична згода базується на принципі більшо-
сті, тобто суспільна, політична згода існують остільки, оскільки навколо пев-
них цінностей та інтересів об’єднана більшість. У середньовічному суспільстві 
консенсус міг існувати до того моменту, поки його не заперечувала меншість. 
Історичний досвід продемонстрував вади такого підходу та небезпеки для полі-
тико-правового устрою у разі його інструменталізації. В подальшому принцип 
консенсусу еволюціонував у бік розвитку принципу більшості.



150 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

Другий різновид вето слід розглядати в контексті забезпечення балансу поділу 
влади, він є частиною механізму стримувань і противаг, інструментом обмеження 
законодавчої та посилення виконавчої влади. Метою цього механізму є віднайден-
ня балансу повноважень між різними сферами влади, що відповідатиме балансу 
сил у конкретному суспільстві на даний момент. Тому не існує та очевидно не може 
існувати ідеального механізму вето – в різних державах форми його реалізації різ-
няться, залежно від розподілу повноважень між учасниками політичного процесу.

Право вето лишилося інститутом механізму стримувань і противаг, однак 
механізм його реалізації змінився та адаптувався відповідно до нових держав-
но-правових форм.
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Ivanova Anastasiia. Legal Nature of the “Veto” in Ukraine and the World: historical 
and comparative essay.

On classical sources, the author traced and compared the history of the formation and develop-
ment of the institution of veto in ancient Rome, in medieval England, France, the Commonwealth. 
Particular attention is paid to the development of the institution of veto on Ukrainian lands. 

The author comes to the conclusion about the different legal nature of the veto in the me-
dieval Western European and Eastern European traditions. 

The Eastern European tradition corresponds to the veto, the peculiarity of which is con-
sensual in nature and the use of the legislature. The principle of consensual decision-making 
is inherent in the Western European tradition - in the English Parliament, decision-making by 
consensus has always been desirable. However, in Eastern European practice, it has become 
mandatory. In medieval society, consensus could exist as long as it was not denied by a minori-
ty. Historical experience has demonstrated the shortcomings of this approach and the dangers 
to the political and legal system in the case of its instrumentalization. Subsequently, the princi-
ple of consensus evolved towards the development of the majority principle.

The second type of veto should be considered in the context of ensuring a balance of power, it is 
part of the mechanism of checks and balances, a tool to limit the legislature and strengthen the execu-
tive branch. The purpose of this mechanism is to find a balance of power between different spheres of 
power, which will correspond to the balance of power in a particular society at the moment. Therefore, 
there is no and obviously cannot be an ideal veto mechanism - in different states the forms of its imple-
mentation differ, depending on the distribution of powers between participants in the political process.

Key words: Ukraine, veto, liberum veto, president, parliament, powers, consensus.
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Досліджується цінність міжнародних договорів, укладених за участю державних 
утворень Давньої Русі, для комплексної реконструкції історико-правової реальності 
Давньої Русі. Зазначається, що, незважаючи на міжнародну орієнтацію та на регіо-
нальний характер походження, такі міжнародні договори мають виключне значення 
для вивчення єдиного право-культурного простору усієї Давньої Русі.

Ключові слова: Київська Русь, Давня Русь, середньовічне право, давньоруське право, 
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Роминский Е. В. Международные договоры в историко-правовой реальности 
Древней Руси: аксиологический подход 

Исследуется ценность международных договоров, заключенных при участии государ-
ственных образований Древней Руси, для комплексной реконструкции историко-правовой ре-
альности Древней Руси. Отмечается, что, несмотря на международную ориентацию и на 
региональный характер происхождения, такие международные договоры имеют исключи-
тельное значение для изучения единого право-культурного пространства всей Древней Руси.

Ключевые слова: Киевская Русь, Древняя Русь, средневековое право, древнерусское 
право, договор, международный договор, источник права, история права.

Rominskyi Yevhen. International treaties in the historical and legal reality of Old 
Rus : an axiological approach

The value of international treaties concluded with the participation of state formations 
of Old Rus for a comprehensive reconstruction of the historical and legal reality of Old Rus 
is studied. It is noted that despite the international orientation and the regional nature of the 
origin, such international treaties are of exceptional importance for the study of a single legal 
and cultural space throughout Old Rus.

Key words: Kievan Rus, Old Rus, Medieval Law, Old Rus Law, Treaty, International treaty, 
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Актуальність. На початку 2020 р. відбулося засідання Комісії історії українсько-
го права при Президії НАН України спільно з Київським осередком Міжнародної 
асоціації істориків права щодо обговорення концепції систематизації пам’яток укра-
їнського права та підготовки багатотомного видання «Скарбниця пам’яток україн-
ського права», на якому автор цієї статті взяв участь у палкій дискусії (докладну 
інформацію про це засідання див. у рубриці «Наукове життя»). За наслідками цього 
обговорення і виникла потреба приділити спеціальну увагу проблемі міжнародних 
договорів, укладених за участю державних утворень Давньої Русі, та тому значен-
ню, яке вони мають для висвітлення права Давньої Русі загалом.

Постановка питання. Договори, укладені за участю державних утворень 
Давньої Русі, як пам’ятки права і джерела права мають не лише важливе зна-
чення для історії міжнародного права та історії права окремих регіонів, а є й 
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унікальними джерелами інформації для висвітлення становлення та еволюції 
право-культурного простору усієї Давньої Русі, що зумовлено рядом унікаль-
них аспектів, притаманних виключно таким договорам. 

Мета та завдання. У дослідженні передбачається розкрити ціннісне значен-
ня міжнародних договорів, укладених за участю державних утворень Давньої 
Русі, як джерела конструювання історико-правової реальності названої доби. 
Йдеться, зокрема, про можливість на прикладі таких договорів висвітлити єд-
ність право-культурного простору Давньої Русі, еволюцію право-культурних 
уявлень давньоруських правників і державних діячів щодо характеру правово-
го  регулювання окремих суспільних процесів тощо.

Огляд літератури. На превеликий жаль, комплексно міжнародні договори, 
укладені за участю державних утворень Давньої Русі, не набули належного ви-
світлення. Серед важливих праць, які найближче підійшли до висвітлення наз-
ваної проблеми, слід назвати дослідження Л. Гьотца, М. Таубе, А. Сахарова та 
Ф. Фельдбрюге. Доволі вже давня книга Леопольда Гьотца1 й досі лишається од-
ним із найкращих взірців дослідження міжнародних договорів, однак його акцен-
ти були зміщені переважно на розкриття окремих положень договорів і питання 
торгових відносин. Дослідження Таубе загалом слід згадати скоріше як спробу 
постановки проблеми в російській2 та французькій3 науці. Спеціальна розвідка 
академіка Сахарова побачила світ уже наприкінці 1990-х років. Вона на понад 100 
сторінках охопила проблему історії дипломатії Давньої Русі до кінця XV ст. і мала 
б підсумувати наукові дослідження з історії діяльності давньоруських дипломатів 
та правників4. Однак зосереджена вона переважно на проблемі міжнародних від-
носин, конфліктів і примирень тощо. Особливо слід відзначити дві новітні праці 
видатного дослідника східноєвропейського права Фердинанда Фельдбрюге, що 
були видані вже у ХХІ ст. і, особливо, книгу «Право в Середньовічній Русі» (2009)5, 
де власне міжнародним і міжкнязівським договорам присвячений окремий доволі 
значний розділ. Однак зміст його є здебільшого описовим з приділенням уваги 
скоріше окремим положенням договорів, уточненням часу і обставин їх прийнят-
тя тощо, ніж оцінці міжнародних договорів як самостійного взаємопов’язаного 
комплексу. У другій же книзі6, яка побачила світ 2017 р., цей розділ зменшився 
до 12 сторінок, і це за загального обсягу понад 1000, на яких ледь можна згадати 
основні договори та дати найзагальнішу історіографію.

Міжнародні договори, укладені за участю державних утворень Давньої 
Русі, становлять значний корпус з кількох десятків пам’яток, що дійшли до 
нас у вигляді аутентичних текстів, їх повних копій чи списків з них, а та-
кож записів, що значною мірою відбили зміст таких договорів. Навіть сам 
по собі перелік таких договорів є дуже довгим, а тому згадаємо лише деякі з 
них. Зокрема, це договори Х ст., відомі як договори Русі з греками, договори 
Великого Новгорода з Ригою, о. Готланд («Гоцьким берегом») та рядом німець-
ких міст ХІІ ‒ п. п. XІV ст., зі Швецією, з Норвегією та німецькими орденами 
в Лівонії та Пруссії (ХІІІ ‒ п. п. XІV ст.); договори Смоленського, Полоцького і 
Вітебського князівств з Ригою, о. Готланд та німецькими володіннями в Лівонії 
(ХІІІ ‒ п. п. XІV ст.); договори Галицьких і Волинських князів з Тевтонським 
(ХІІІ ‒ п. п. XІV ст.) орденом тощо. Окрім цього, відомо чимало інших міжна-
родних договорів, зміст яких нам наразі невідомий, а також ряд згадок правових 
приписів, що мали б походити з договорів, однак самі договори наразі невідомі.
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Міжнародні договори, укладені за участю державних утворень Давньої 
Русі (далі для спрощення вживатиметься дещо менш коректне, але не менш по-
ширене в літературі визначення «міжнародні договори Давньої Русі»), у історич-
них та історико-правових дослідженнях власне давньоруського права традицій-
но розглядаються як явище доволі окремішне. Загалом поширені два підходи. 
Перший розглядає міжнародні договори Давньої Русі як річ у собі чи як частину 
власне середньовічного міжнародного права. Ймовірно, найвизначніше це було 
сформульовано видатним російським цивілістом Г.  Шершеневичем, який у праці 
«Історія кодифікації цивільного права в Росії» (1898) зазначив, що договори Русі 
з греками були одним із перших проявів власне міжнародного права, яке не нале-
жало внутрішньому праву обох сторін. Ця думка поширена в науці до сьогодні. 

Інший підхід полягає в тому, щоб використовувати тексти міжнародних 
договорів для реконструкції давньоруських правових приписів, або ж навіть 
і цілих пам’яток. Особливо це стосується договорів між давньоруськими кня-
зями та Візантією (договори Русі з греками), датованих Х ст., оскільки вони 
хронологічно за часом створення є найдавнішими відомими записами права 
державних утворень східних слов’ян. Класичною працею тут є книга знано-
го радянського і російського медієвіста М. Свердлова «Від Закону руського до 
Руської Правди» (1988), в якій на основі, зокрема, і названих договорів здійс-
нена спроба реконструкції такої пам’ятки, як «Закон Руський». Утім, і окремі 
положення інших договорів часто слугували підставою для реконструкції чи 
уточнення правових приписів, що містилися в інших пам’ятках давньоруського 
права. Варіантом такого підходу були і зворотні спроби визначити, з яких джерел 
давньоруського права до міжнародних договорів потрапили ті чи інші приписи.

Звісно, більшість досліджень загалом перебувають поза цими двома підхо-
дами і зосереджені на вивченні дипломатики, мови, змісту, соціальних, політич-
них та міжнародних обставин походження тощо самих пам’яток. Історіографія 
дослідження міжнародних договорів Давньої Русі налічує більше тисячі пу-
блікацій і давно вже потребує окремого монографічного огляду, а тому тут 
зупинятися на цьому немає потреби.

Міжнародні договори Давньої Русі мають однак і виняткову цінність для від-
творення усієї історико-правової реальності Середньовічної Русі. Як правило, кри-
тичне ставлення до міжнародних договорів пов’язане з територіальними та хроно-
логічними аспектами їх виникнення і саме на цьому слід зупинитися насамперед.

Одним із найпринциповіших аспектів дослідження давньоруського права 
є хронологічна обмеженість джерел. Абсолютна більшість правових пам’яток 
є текстами доби після монгольського нашестя. Зокрема, так звана Коротка ре-
дакція Руської Правди відома у списку початку XV ст., Поширена редакція – 
п. п. XІV ст. (можливо д. п. ХІІІ ст., але наразі ця дата є предметом дискусії) та 
пізніших і те саме стосується й більшості інших пам’яток. Водночас протогра-
фи текстів є значно старшими за відомі нам списки. Однак важливим є інше: така 
ситуація фактично унеможливлює дослідження давньоруського права в динаміці. 
Будь-яка реконструкція окремих «законів» у складі тієї ж Руської Правди є аб-
солютно штучною і пов’язаною не з джерелами, а зі спробою пров’язати окремі 
правові пласти до тих чи тих суспільних подій, відомих за літописними текстами.

Натомість міжнародні договори відомі за текстами, датованими Х та ХІІ‒
XІV ст., або ж за їх точними копіями чи переписами, що підтверджено в самих цих 
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копіях. Це цілком стосується і договорів з Візантією Х ст., які хоча і відомі лише 
за літописом XІV ст., однак саме їх запозичення і переклад з візантійських джерел 
дає можливість їх датувати. Тому для договорів існує можливість прослідкувати 
їх поступову еволюцію протягом п’яти століть. А залучення звісток літописів та 
інших актів, передусім іноземних, а останнім часом і з числа берестяних грамот, 
дає змогу доповнити певні існуючі лакуни і прослідкувати тенденції вживання 
тих чи інших правових підходів, застосованих давньоруськими правниками.

Зокрема, дуже показовою є проблема відступу від традиційного для європей-
ського середньовіччя принципу jus gentium, що полягав у тому, що представник 
кожного «народу» має судитися і каратися за його правом, але повернення до нього 
врешті-решт. Так, у договорах з Візантією цей принцип є дуже поширеним, коли 
вказується на відповідальність русина за «Законом Руським», а візантійця ‒ за 
«Законом грецьким». Однак згодом у новгородських, смоленських і полоцьких 
договорах ХІІ ‒ п. п. XІV ст. він практично повністю відкинутий на користь одно-
манітності відповідальності іноземців і аборигенів, з якими вони конфліктують. В 
умовах вкрай дискримінаційних підходів до статусу іноземців у германському та 
готландському праві, а також залежному від них праві м. Риги, тобто в головних 
осередках, з якими контактували давньоруські міста, важко пов’язувати такі ініціа-
тиви з іноземними впливами. Більше того, подальше ширше включення Новгорода 
Великого до ганзейської торгівлі та політики привело фактично до відновлення 
особливого ставлення до іноземців, що отримують можливість жити та судитися 
за своїм правом, хоча це відбувається вже у іншій формі (Новгородська скра).

Можна навести й інші приклади таких еволюційних змін, що однак вимагатиме 
значно докладнішого і, як наслідок, осяжнішого дослідження. Втім, і цього вида-
ється достатнім для того, щоб підкреслити неможливість нехтування міжнародни-
ми договорами при вивченні динаміки розвитку давньоруського права, що є вельми 
важливим для формування картини історико-правової реальності Давньої Русі.

Ще більше значення дослідження міжнародних договорів має для висвітлен-
ня територіальної єдності та окремішності давньоруських регіонів. І знову слід 
нагадати, що більшість пам’яток як світського, так і церковного права Давньої 
Русі, відомі нам за списками не лише пізнішими, а й такими, що збереглися за 
незначним винятком лише в північних регіонах: новгородській та ростово-су-
здальській, згодом володимирській та московській землях. Це було зумовлено 
цілком об’єктивними причинами, пов’язаними як із зовнішньополітичними 
факторами, так і з особливостями суспільного та політичного розвитку цих ре-
гіонів. Натомість міжнародні договори пов’язані з діяльністю значної кількості 
політичних центрів півдня, заходу і північного-заходу Давньої Русі. 

Особливо яскраво проблема територіальної єдності давньоруського пра-
во-культурного простору проявляється у дослідженні правового забезпечення 
відкритості торговельних шляхів та правового визначення статусу іноземних куп-
ців під час військових дій. Аналіз міжнародних договорів, доповнений окремими 
звістками інших пам’яток, дає змогу наочно висвітлити єдність підходів протягом 
усього часу від Х і до п. п. XІV ст. на широкому територіальному просторі від Києва 
до Волині, Смоленська, Полоцька, Пскова та Новгорода. Раніше автором вже була 
підготовлена спеціальна публікація на цю тему, до якої і відсилаю7.

Не можна обійти і ще один фактор, який також підтверджує потребу широко-
го дослідження міжнародних договорів як елементу право-культурного простору 
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Давньої Русі, а саме можливість підтвердження практичного вживання цих до-
говорів у широкому колі історичних джерел (літописами, приватними і публіч-
ними актами). Цей аспект ніяк не можна ігнорувати в силу того, що тодішніх 
джерел, які б підтверджували практичний ужиток положень княжих статутів, 
збірників правових норм на зразок Мірила Праведного та Руської Правди, до 
наукового обігу практично не запроваджено. Фактично про поширеність цих 
джерел і їх приписів наука робить висновок на основі поширеності пізніших 
документів, у яких відбилися наслідки вживання давніх норм. Натомість велике 
коло підтверджувальних грамот, публічне і приватне листування щодо закон-
ності рішень правителів з апеляцією до договорів, звістки наративів тощо не 
дають можливості сумніватися в тому, що право міжнародних договорів було 
живим правом, яке широко вживалося, а отже, і конструювалося воно прак-
тиками і на потребу часу, а не було різновидом ритуальних формул. Потрібно 
враховувати й те, що сфера дії міжнародних договорів не вичерпувалася сторо-
нами-підписантами, а їх положення застосовувалися й щодо впорядкування від-
носин між іноземцями та аборигенами в інших землях Давньої Русі.

Висновки. Незважаючи на те, що міжнародні договори Давньої Русі яв-
ляють собою важливі пам’ятки як міжнародного права, так і права окремих 
княжих центрів, у своїй сукупності вони становлять унікальне джерело пра-
во-культурного простору усієї Давньої Русі і є абсолютно незамінними для 
конструювання її історико-правової реальності. З огляду на це міжнародні до-
говори, незалежно від того, на теренах яких сучасних держав перебувають ті 
політичні центри, що в названу добу були сторонами цих договорів, є пам’ятками 
права усіх держав, що нині мають у своєму складі землі колишньої Давньої Русі.
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Rominskyi Yevhen. International treaties in the historical and legal reality of Old 
Rus : an axiological approach

Introduction. Treaties concluded with the participation of state formations of Old Rus, as 
monuments of law and sources of law are not only important for the history of international 
law and the history of law of individual regions, but are also unique sources of information to 
cover the formation and evolution of legal and cultural space throughout Old Rus, due to a 
number of unique aspects inherent exclusively in such treaties.

The aim of the article. The study provides for the disclosure of the value of international 
treaties concluded with the participation of state entities of Old Rus, as a source of construct-
ing the historical and legal reality of the era. This includes the possibility of highlighting the 
unity of the legal and cultural space of Old Rus, the evolution of legal and cultural ideas of Old 
Rus lawyers and statesmen on the nature of the legal regulation of certain social processes etc.

Methods and results. International treaties concluded with the participation of state formations 
of Old Rus (hereinafter ‒ the international treaties of Old Rus) are of exceptional value for the 
reproduction of the entire historical and legal reality of Medieval Rus. And the reasons for this are 
highlighted in this study. As a rule, the critical attitude to the international agreements is connected 
with territorial and chronological aspects of their origin and this should be delved into first of all.

One of the most fundamental aspects of the study of Old Rus law is the chronological lim-
itations of sources. The vast majority of legal monuments are texts of the day after the Mongol 
conquest of Old Rus. In particular, the so-called Short edition of Rus’ka Pravda is known in the 
list of the beginning of the XV century, the Extended edition ‒ first half of the XIV century etc. At 
the same time, the protographs of the texts are much older than the lists we know. This situation 
makes it impossible to study the Old Rus law in the dynamics. Instead, international treaties 
are known from texts dating from the X to XIV centuries, or from their exact copies or censuses. 
Therefore, it is possible with treaties to follow their gradual evolution over five centuries.

Of particular importance is the study of international treaties to highlight the territorial 
unity and individuality of ancient regions. Most of the monuments of both secular and ecclesi-
astical law of Old Rus are known to us from the lists that have survived mostly in the northern 
regions: Novgorod and Rostov-Suzdal. Instead, international treaties involve a large number 
of political centers in the south, west, and northwest of Old Rus. The analysis of international 
treaties supplemented by separate information from other monuments makes it possible to 
clearly highlight the unity of approaches throughout the period from the X to the XIV centuries 
in a wide area from Kiev to Volyn, Smolensk, Polotsk, Pskov and Novgorod.

The value of international treaties for the study of the law of Old Rus is due to the confirmation 
of the practical application of these treaties to a number of historical sources (chronicles, private and 
public acts). This also distinguishes international treaties from other sources of secular law of Old 
Rus (princely statutes, collections of laws, etc.). On the territorial distribution of the latter, science 
draws a conclusion based on the prevalence of later documents, which reflected the consequences of 
the application of ancient norms. Instead, the breadth of application of the provisions of international 
treaties is confirmed by both public acts and information from narrative sources. It is important that 
the scope of international treaties was not limited to the signatory parties, and their provisions were 
applied to the regulation of relations between foreigners and aborigines in other lands of Old Rus.
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Conclusions. Although the international treaties of Old Rus are important monuments of 
both international law and the law of individual princely centers, together they constitute a 
unique source of legal and cultural space of Old Rus and are absolutely indispensable for con-
structing its historical and legal reality. In view of this, international treaties, regardless of the 
territory of the modern states of the political centers that were parties to these treaties at the 
time, are monuments of the law of all states that now include the lands of the former Old Rus.

Key words: Kievan Rus, Old Rus, Medieval Law, Old Rus Law, Treaty, International treaty, 
Source of Law, Legal history.
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УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ПРОСТІР 
КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ: ПОНЯТТЯ, ФОРМИ, ВИДИ

У статті на загальнотеоретичному рівні досліджено й охарактеризовано форми 
і види українського правового простору козацько-гетьманської доби. Сформульовано 
поняття «український правовий простір козацько-гетьманської доби», відзначена його 
важливість у дослідженні феномену українського права, генезису правової системи 
України і українського правового простору.

Ключові слова: українське право, правовий простір, український правовий простір 
козацько-гетьманської доби, форми українського правового простору козацько-геть-
манської доби, види правового простору козацько-гетьманської доби.

Худояр Л. В. Украинское правовое пространство казацко-гетманской эпохи: по-
нятие, формы, виды

В статье на общетеоретическом уровне исследованы и охарактеризованы формы и 
виды украинского правового пространства казацко-гетманской эпохи. Сформулировано 
понятие «украинское правовое пространство казацко-гетманской эпохи», отмечена 
его важность в исследовании феномена украинского права, генезиса правовой системы 
Украины и украинского правового пространства.

Ключевые слова: украинские право, правовое пространство, украинское правовое 
пространство казацко-гетманской эпохи, формы украинского правового пространства 
казацко-гетманской эпохи, виды правового пространства казацко-гетманской эпохи.

Khudoiar Lesia. Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman era: concepts, forms, kinds
The article investigates and characterizes the forms and kinds of the Ukrainian legal space of 

the Cossack-Hetman era at the general theoretical level. The concept of «Ukrainian legal space 
of the Cossack-Hetman era» is formulated, its importance in the study of the phenomenon of 
Ukrainian law, the genesis of the legal system of Ukraine and the Ukrainian legal space is noted.

Key words: Ukrainian law, legal space, Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman 
era, forms of the Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman era, kinds of legal space of the 
Cossack-Hetman era.
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Актуальність теми. Пошук смислів правового буття зумовлює актуаль-
ність виявлення сутнісних аспектів, динаміки, генезису українського правово-
го простору, дослідження його структурних компонентів і системоутворюючих 
зв’язків. Конструювання поняття «українського правового простору» є доволі 
складним завданням, вирішенню  якого сприятиме визначення поняття «укра-
їнський правовий простір козацько-гетьманської доби». 

Огляд літератури. Поняття «правовий простір» аналізувалося у наукових 
працях Н. І. Барціца, Г. ДЖ. Бермана, І. В. Волк, Л. М. Ганцевої, М. М. Гнатовського, 
І. В. Долматова, І. В. Жужгова, Є. Г. Зінкова, М. О. Капустіної, А. А. Козловського, 
В. М. Кравчук, В. П. Малахова, О. С. Мельничук, Ю. М. Оборотова, І. І. Овчиннікова, 
В. В. Суханова, Ю. О. Тихомирова та ін. Питання  правового простору в епоху 
становлення козацтва побіжно висвітлено у статті Н. В. Атаманової1. Однак до 
цього часу не вироблено єдиного розуміння цього поняття. 

Постановка проблеми дослідження. Правовий простір України як соціаль-
не явище є особливою формою вираження соціального буття українського етно-
су. Поняття «правовий простір» ширше, ніж «правова система», оскільки містить 
низку онтологічних, аксіологічних, гносеологічних, культурологічних та функціо-
нальних аспектів. Тому поняття «український правовий простір козацько-гетьман-
ської доби» сприятиме дослідженню з позицій синергетичної парадигми право-
вого буття українського етносу, глибшому і конкретнішому розумінню феномену 
українського права козацько-гетьманської доби, його місця і ролі в формуванні та 
історичному розвитку правового простору і правової системи України. 

Метою і завданням дослідження є визначення поняття «український пра-
вовий простір козацько-гетьманської доби». Відповідно, розглядаються струк-
тура, а також компоненти форм та видів українського правового простору ко-
зацько-гетьманської доби. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «правовий простір» у юридичній науці 
використовується переважно для позначення меж дії правових норм у часі, просторі і 
за колом осіб2. Слід погодитися з думкою В. М. Кравчук, що у найширшому розумінні 
поняття «правовий простір» визначається як цілісний комплекс правових явищ, дій 
та подій, взаємозв’язків та відносин, зумовлений об’єктивними закономірностями 
розвитку людства, усвідомлений і постійно відтворюваний людьми та їх об’єднан-
нями, що використовується ними для досягнення своїх цілей, реалізації домагань3.

«Правовий простір», як зазначає В. В. Суханов, має три нерозривно пов’я-
зані форми: суспільний, локалізований і індивідуальний правовий простір. 
Вони перебувають у системному зв’язку, конкретність якого задається комп-
лексом економічних, політичних, історико-культурних та ідейних чинників. 
Характеристики структури і змісту правових просторів неоднакові в різних 
формах і видах просторів. Правовий простір у різноманітті своїх форм і змісту 
виступає однією з основних характеристик суспільного правового життя. У су-
купності його форми і види створюють середовище права4. 

До найважливіших видів суспільного правового простору В. В. Суханов від-
носить: а) державний простір, зумовлений державним, офіційним, юридичним 
правом; б) міжнародний простір, зумовлений нормами і принципами міжна-
родного права; в) цивілізаційний простір, пов’язаний з єдиною правовою сис-
темою товариств споріднених правових культур; г) простір звичаєвого, тради-
ційного, стихійно-масового права; д) простір канонічного права. Локалізовані 
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суспільні простори утворюються в рамках загального правового простору пев-
ної спільноти і держави, існують у тих або інших відносинах із загальним пра-
вовим простором і мають очевидний груповий характер. Зокрема, це простори, 
визначені сферою родових і сімейних відносин, відносин усередині колекти-
вів, зокрема і в професійному середовищі. Індивідуальний правовий простір 
не охоплює спільноти. Місце індивідуальних правових просторів у системі 
суспільного правового простору різниться залежно від того, яке значення на-
дається правам людини в рамках тієї чи іншої держави або правової культури. 
Суверенітет особи є характеристикою індивідуального правового простору з 
точки зору його форми. Юридичною характеристикою індивідуального право-
вого простору з точки зору його змісту є правовий статус особи5.

Правовий простір, на думку Ю. О. Тихомирова, має такі види: 1) за сфера-
ми діяльності: економіко-правовий, соціально-правовий, освітньо-правовий, 
культурно-правовий, політико-правовий простір; 2) за способами встанов-
лення і регулювання: інформаційно-правовий простір, договірний правовий 
простір, статусний правовий простір; 3) за обсягом формуються: територі-
альні, міжтериторіальні, екстериторіальні, віртуальні правові простори. Ці та 
інші види правових просторів існують у взаємодії та певному співвідношен-
ні. Необхідно аналізувати й зважати на їх правову динаміку6. 

В середовищі українського права козацько-гетьманської доби,  відповідно 
до схеми В. В. Суханова, можна вирізнити три форми правового простору: сус-
пільний, локалізований і індивідуальний правовий простір.

Суспільний правовий простір охоплює український етнос, що населяв 
Правобережну і Лівобережну Україну, Слобожанщину, а також козацтво 
Запорозької Січі та українське населення міст, населених пунктів і місце-
востей Галичини, Буковини та Закарпаття. 

Спільними для українського етносу цих територій були такі види суспіль-
ного правового простору: простори традиційного та стихійно-масового пра-
ва, простір канонічного права. 

Простір традиційного права охоплював територію Правобережної і 
Лівобережної України, де частково продовжували діяти (або дія яких була по-
новлена козацькою адміністрацією Гетьманщини) джерела права Великого кня-
зівства Литовського та Речі Посполитої: норми Литовських статутів, збірники 
магдебурзького права, окремі королівські та князівські грамоти, постанови сей-
му, зокрема, що стосувалися прав міського населення.

Простір стихійно-масового права охоплював території проживання ко-
зацьких спільнот, на які поширювалася дія систем, створених у процесі пра-
вового життя козацької спільноти загальнообов’язкових правил поведінки, 
якими регулювалися суспільні відносини у військовій, економічній, цивіль-
ній, політичній і адміністративній сферах життя козацької верстви. Стихійно-
масове право існувало здебільшого в усній формі й діяло переважно у 
Запорозькій Січі та в козацькому самоврядуванні Гетьманщини й Слобідської 
України. Застосовувалося і реалізувалося поряд із правовими актами геть-
манів, Генерального, полкових та сотенних урядів. Було складовою правової 
системи козацько-гетьманської доби.

Простір канонічного (церковного) права охоплював церковні відносини, пра-
вовий статус церков (православної, греко-католицької, католицької, протестант-
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ських), сукупність правомочностей окремих членів церковного суспільства і 
церкви загалом, систему релігійно-правових норм, дії і діяльність церковних 
громад та православного духовенства, позитивні правові норми церкви, по-
зитивні правові норми держави про церкву, транснаціональну систему духов-
но-моральних цінностей вірян, правосвідомість християнської спільноти7.

У середовищі суспільного правового простору існував ще один вид право-
вого простру – державний простір у двох його різновидах.  

Перший – державний простір Запорозької Січі або Війська Запорозького 
Низового. Юрисдикція та дія нормативних та індивідуально-правових актів органів 
влади та нормотворчих органів нереєстрового козацтва у XVI–XVIII ст. поширюва-
лася на територію Запорозької Січі та на прилеглі землі, підконтрольні січовикам. 

Оскільки упродовж кількох століть Запорозька Січ була своєрідним авто-
номним політико-адміністративним утворенням з багатьма ознаками держав-
ності в межах інших держав, певні відносини регулювалися в межах іншого 
виду суспільного правового простору – міжнародного правового простору, 
основними компонентами якого були обопільно визнані суб’єктами міжна-
родного права принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори. 
Зокрема, міжнародними договорами  Запорозької Січі: з Кримським ханством: 
договір з Шагін-Гіреєм 1624 р., з Кримським ханством 1734–1775 рр.; з Річчю 
Посполитою: Вільшанська угода 1617 р., Роставицька угода П. Сагайдачного 
1619  р., Куруківський договір 1625 р., Переяславська угода 1630 р.; з Московською 
державою: Лубенський договір 1734 р.; з Османською Імперією: Султанський акт 
1778 р. про прийняття Задунайської Січі тощо. Окремі питання правового стату-
су Війська Запорозького Низового регулювалися також Ординацією і Реєстром 
Війська Запорозького 1638 р., Реєстром Війська Запорозького 1649 р.

Можна виокремити такі основні компоненти українського правового про-
стору Запорозької Січі: територія Запорозької Січі та прилеглі землі, підкон-
трольні січовикам; усні джерела права (правовий звичай, «печатки»); тексту-
альні джерела (письмові юридичні акти та нормативні договори); соціальні, 
політичні і військові чинники та джерела виникнення права як соціального 
явища; діяльність посадових осіб з утворення норм права й вирішення судових 
та адміністративних справ; дії та діяльність суб’єктів права, у результаті якої 
реалізуються їхні потреби, вимоги і домагання та задовольняються інтереси; 
правосвідомість козацтва Запорозької Січі8.

Другий – державний простір Гетьманщини, або Війська Запорозького – 
української козацької держави на території Наддніпрянщини, Сіверщини, 
Стародубщини, Полісся та Східного Поділля, яка проіснувала від початку 
Української національної революції 1646–1648 рр. до 1786 р. У 1650-х роках 
козацька держава деякий час контролювала частину Південної Білорусі. 

Від 1654 р. Гетьманщина перебувала під протекторатом московського 
царя. У 1663 р. поділилася на Лівобережну й Правобережну (під контролем 
Речі Посполитої, деякий час – Туреччини). У 1676 р. українська державність 
на Правобережжі перестала існувати. У зв’язку з цим юрисдикція і просто-
ро-часова дія нормативних актів регулювалися також у межах міжнародного 
правового простору. Зокрема, загальновідомими нині гетьманськими стаття-
ми і міжнародними договорами, а також менш відомими договорами Війська 
Запорозького з Річчю Посполитою: Замостське перемир’я 1648 р., Зборівський 
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трактат 1649 р., Білоцерківський мирний договір 1651 р., Жванецька мирова уго-
да 1653 р., Гадяцька угода («Гадяцькі статті») 1658 р., Слободищенський (або 
Чуднівський) договір (трактат) 1660 р., Підгаєцька угода 1667 р. Зовсім маловідо-
мими для широкого загалу є міжнародні договори Гетьманщини з іншими країнами: 
Раднотський договір 1656 р.; Корсунський договір зі Швецією 1657 р.; Корсунський 
договір з Туреччиною 1699 р.; Гетьмансько-Шведський договір 1708 р.; Покірний 
меморіал Запорозького Війська до святого королівського маєстату Швеції 1709 р.; 
Кайрський договір з Кримським ханством 1711 р.; Акт султана Мехмеда IV 1699 р. 
про надання території Поділля статусу Камʼянецького еялету, або Подільського еяле-
ту чи Кам’янецького (Подільського) пашалика – провінції Османської імперії (існу-
вала на території Поділля з 1672 р. до 1699 р. як рокуеялет санджак). 

Основними компонентами українського правового простору Гетьманщини є: 
а) територія Гетьманщини (Війська Запорозького); б) текстуальні джерела (письмові 
юридичні акти та нормативні договори): акти конституційного характеру – гетьман-
ські статті; акти державного управління гетьманів (військові, політичні, фінансові,  
економічні та ті, що регулювали відносини власності, присвячені поштовому зв’язку, 
охороні та ремонту важливих об’єктів, безпеці і благоустрою, акти, що регулювали 
релігійні відносини та адміністративно-службові відносини)9; кодифіковані правові 
акти; в) соціальні, економічні, політичні, військові чинники та джерела виникнення 
права як соціального явища; г) діяльність гетьманських, полкових та сотенних уря-
дів з утворення норм права й вирішення судових та адміністративних справ; д) діяль-
ність міських органів влади та самоврядування; е) дії та діяльність суб’єктів права,  
унаслідок яких реалізувалися їхні потреби, вимоги і домагання та задовольнялися 
інтереси; є) правосвідомість козацтва, селянства, міського населення, духовенства.

Зміст індивідуального правового простору визначав правовий статус особи. 
Правові статуси конкретних осіб (зміст та обсяг прав, обов’язків, законних ін-
тересів, гарантій їх реалізації) залежали від належності до конкретного стану 
та групи населення. Тодішнє населення України поділялося на: 1) стани: коза-
ків, селян, міщан та духовенства; 2) правлячу верхівку – козацька старшина, 
міський патриціат (у містах з магдебурзьким правом) та чернь (рядові козаки, 
селяни, міське населення, яке не мало міського громадянства); 3) олігархів (ве-
ликі землевласники, багаті купці та багаті представники церковної ієрархії), 
середній клас (ремісники, промисловці, селяни-землевласники, торгівці тощо), 
бідноту (безземельні козаки та селяни, наймані робітники тощо) та особисто 
залежних людей (кріпаки, «піддані», «послушні» тощо). Тому правовий статус 
кожної із груп українського населення, а відповідно й конкретних осіб, на те-
риторіях Правобережної і Лівобережної України, Слобожанщини, Запорозької 
Січі, а також окремих населених пунктів та місцевостей був різним. 

За обсягом правових просторів козацько-гетьманської доби (за схемою 
Ю. О. Тихомирова) були  сформовані: територіальні, екстериторіальні правові 
простори. До територіальних правових просторів можна віднести вже згаду-
вані державні правові простори Запорозької Січі і Гетьманщини, а також пра-
вовий простір Слобожанщини.

До екстериторіального правового простору, на нашу думку, слід віднести 
міський правовий простір. Міський правовий простір козацько-гетьманської 
доби був складовою частиною європейського й українського правового просто-
рів й охоплював міста Гетьманщини, Правобережної України, Слобожанщини, 
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Галичини, Буковини та Закарпаття, правовий режим яких визначався магде-
бурзьким правом або наданим міській громаді самоврядуванням. 

Основними компонентами міського правового простору, зазначає О. С. Мель-
ничук, є територія міста; межі міста; наповнення (зміст), яке може виходити 
за межі території і кордонів (магдебурзьке право, яке поширило свої ідеї на 
міста, що знаходилися в інших правових системах і державах й сформувало 
особливий міський правовий простір); правові ситуації та події (правові від-
носини, ціннісно-нормативна визначеність, міська правосвідомість тощо)10, а 
також діяльність міських органів самоврядування та міських судових органів, 
дії та діяльність суб’єктів права на території конкретного міста та підлеглих 
міській владі територіях, унаслідок яких реалізуються їхні потреби, вимоги і 
домагання та задовольняються інтереси.

Особливості міського правового простору визначалися правовим режимом 
міст й обсягом магдебурзького права та самоврядування на Правобережній, 
Лівобережній Україні, Слобожанщині та у привілейованих містах з україн-
ським населення, що належали до юрисдикції Корони Польської11. 

Екстериторіальним правовим простором можна вважати також території, на 
яких діяло так зване волоське право, поширене серед поліетнічного скотарського 
(«волоського») населення Балкан і Трансільванії, території Закарпаття (колишній 
Мармароський комітат Угорського королівства), Буковини та окремих скотарських 
регіонів Галичини. «Волохами» вважали себе русини, болгари, угорці, німці, руму-
ни, а також представники інших народів, які займалися скотарством або дотримува-
лися східного (грецького) церковного обряду. Волоське право було наближеним до 
руського (українського) та німецького звичаєвого права. Є відомості про існування 
«волохів» на території багатьох сучасних європейських держав (Болгарії, Сербії, 
Румунії, Угорщини, Польщі, Чехії тощо). Це свідчить про значне поширення во-
лоського права в Європі та існування багатьох його видів, які мають низку спільних 
рис, зокрема, щодо врегулювання правовідносин сільських громад у сфері сільсько-
го самоврядування, судочинства, оподаткування та виконання повинностей12.

У рамках загального правового простору козацько-гетьманської доби і місь-
кого правового простору певними спільнотами утворилися локалізовані суспільні 
правові простори, які існували в територіальних межах українського правово-
го простору та у тих або інших відносинах із загальним правовим простором та 
міським простором і мали очевидний груповий характер. До таких локалізованих 
суспільних просторів слід віднести правові простори вірменських13, юдейських, 
мусульманських спільнот та інших спільнот, що проживали в містах на території 
Правобережної і частково Лівобережної України та Причорномор’я і Приазов’я, а 
також правовий простір кочових народів (циган, ногайців). До локалізованих пра-
вових просторів можна віднести також правовий простір українських православ-
них релігійних братств ХVI–XVIII ст., цехів (об’єднань міських ремісників однієї 
спеціалізації зі своїм статутом) тощо. Обсяг цієї публікації не дає змоги спинитися 
на цих та деяких інших видах локалізованих правових просторів докладніше. 

Також важливою характеристикою українського правового простору ко-
зацько-гетьманської доби є його динаміка. Зокрема, під час Української на-
ціональної революції 1648–1646 рр. відбулося скасування станового поділу 
українського суспільства. Утім, у першій половині XVIІІ ст. відбулося від-
новлення станового поділу суспільства в Гетьманщині, «реставрація» права 
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як привілею панівного (козацького) стану, повернення до норм Литовських 
статутів й встановлення кріпосного права. 

Висновки. Єдиного правового простору, який би охоплював всю територію 
проживання та юрисдикції органів влади і самоврядування українського етно-
су козацько-гетьманської доби не існувало. 

Український правовий простір козацько-гетьманської доби був відносно ав-
тономним рівнем історико-правової реальності14 та складовою частиною «пра-
вової реальності»15 й правового життя16 європейських держав та Османської 
імперії XVI–XVIII ст. 

Отже, «український правовий простір козацько-гетьманської доби» – це ціліс-
ний комплекс динамічних правових явищ, дій та подій, а також залежностей, взає-
мозв’язків, відносин, діянь, вимог і претензій суб’єктів права українського етносу 
в межах конкретного простору (території) в конкретних часових проміжках, вира-
жений у його формах та взаємопов’язаній сукупності видів правових просторів.
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Khudoiar Lesia. Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman era: concepts, forms, kinds. 
Constructing the concept of “Ukrainian legal space” is a rather difficult task that is still 

waiting to be solved. The solution of this problem will be facilitated by the formulation of the 
concept of “Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman era”.

In the environment of the Ukrainian social legal space of the Cossack-Hetman era there 
was the state space of the Zaporozhian Sich or the Zaporozhian Lowland Army and the state 
space of the Hetmanate, or the Zaporozhian Army. Common to the Ukrainian ethnos of these 
territories were the following types of public legal space: the space of traditional and the 
spontaneous masses law, the space of canon law. The content of the individual legal space, 
determined the legal status of the person. The legal status of specific individuals (the content 
and scope of rights, responsibilities, legitimate interests, guarantees of their implementation) 
depended on belonging to a specific status and population group.

Legal spaces of the Cossack-Hetman era are divided into territorial and extraterritorial 
legal spaces. Territorial legal spaces include the state legal spaces of the Zavorozhian Sich 
and the Hetmanate. The extraterritorial legal space is the urban legal space. An important 
characteristic of the Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman era is its dynamics.

“Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman era” is a holistic set of dynamic legal 
phenomena, actions and events, as well as dependencies, relationships, relations, actions, de-
mands and claims of the subjects of law of the Ukrainian ethnic group within a specific space 
(territory) in specific time intervals, expressed in its forms and a set of kinds  of legal spaces.

Key words: Ukrainian law, legal space, Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman 
era, forms of the Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman era, kinds of legal space of the 
Cossack-Hetman era.
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ПАМ’ЯТКООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТЕОДЕРІХА ВЕЛИКОГО 
ТА ЗНАЧЕННЯ ОСТГОТСЬКОГО РЕНЕСАНСУ В КОНТЕКСТІ 
ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Предметом дослідження в цій статті є юридичні документи доби правління в Італії 
остготського короля Теодеріха Великого щодо охорони пам’яток старовини. На основі 
аналізу першоджерел та сучасної літератури здійснюється спроба дати оцінку зазна-
ченої епохи з точки зору її значення для розвитку права культурної спадщини. Робиться 
висновок щодо прогресивності та неабиякого значення остготського ренесансу для збе-
реження класичної культури та формування сучасної європейської цивілізації.

Ключові слова: Теодеріх Великий, остготський ренесанс, культурна спадщина, 
культурні цінності, реставрація. 

Малышев А. О. Памятникоохранное законодательство Теодориха Великого и 
значение остготского ренессанса в контексте истории становления права культур-
ного наследия

Предметом исследования в данной статье являются юридические документы вре-
мен правления в Италии остготского короля Теодориха Великого. На основе анализа 
первоисточников и современной литературы делается попытка оценки данной эпохи с 
точки зрения ее важности для развития права культурного наследия. Делается вывод 
относительно прогрессивности и незаурядного значения остготского ренессанса для со-
хранения классической культуры и формирования современной европейской цивилизации. 

Ключевые слова: Теодорих Великий, остготский ренессанс, культурное наследие, 
культурные ценности, реставрация. 

Malyshev Oleksandr. Theodoric the Great’s Legislation on Protection of Monuments 
and the Significance of the Ostrogothic Renaissance in the Context of Heritage Law History

Legal acts from the times of Theodoric the Great’s the government in Italy are the subject 
of study in this article. On the basis of analysis of primary sources and modern historiography 
an attempt to estimate this epoch from the point of view of its importance for heritage law 
development is made. It is concluded a progressive character and an outstanding significance 
of the Ostrogothic Renaissance for safeguarding of the classical culture and formation of the 
modern European civilization. 
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«Gothorum laus est civilitas custodita» 
(Var. ІХ, 14, 8) **.

Актуальність теми. Ідея необхідності дослідження окресленого питання 
з’явилася в нас приблизно пʼять років тому, коли, переглядаючи брошуру, під-
готовлену J. Jokilehto для Міжнародного центру зі збереження та реставрації 
культурних цінностей (ICCROM), з підбіркою історичних визначень культур-
ної спадщини, нами було не без подиву помічено, що як найперше в історії 
* Malyshev Oleksandr, Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.)
**Готам належить пошана за врятовану цивілізацію.
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визначення культурної спадщини наводиться італійський переклад уривка, 
датованого VI ст. н. е. листа Теодеріха Великого префектові Рима1. Відтоді нас 
не перестає бентежити постать короля варварів, захопленого місією збере-
ження античної культури. Вивчаючи історію пам’яткоохоронного законодав-
ства інших країн, ми неодноразово помічали певний готський слід у доволі 
несподіваних хитросплетіннях минувшини. Зрештою, на сьогодні накопиче-
них матеріалів достатньо для публікації цієї розвідки.

Зазначена тематика має й певний український зріз. Територія нашої кра-
їни, яку давні готи називали Оюмом, є місцем формування їх етносу, а річка 
Дніпро стала межею поділу могутнього пранароду на остготів та вестготів. 
Український слід спостерігається навіть у германському епосі. Народний герой 
Дитріх Бернський, прообразом якого був Теодеріх Великий, у відповідному ци-
клі оповідань, а також у Пісні про Нібелунгів повсякчас перетинається з персо-
нажами з інших епох – засновниками великих державних утворень на території 
сучасної України – Ерманарехом (Германаріхом) та Етцелем (Атиллою)2.

Огляд літератури. Зарубіжна історіографія остготського ренесансу дово-
лі розмаїта і багатоаспектна. Здебільшого переважають італійські та німецькі 
праці. Заглибитись у контекст доби нам допомогли монографічні дослідження 
авторства таких учених, як G. Pfeilschifter3, W. Ensslin4, P. Deltuf5, Th. Hodgkin6, 
П. П. Шкаренков7, J. J. Arnold8 та B. Saitta9. Всі ці книги, особливо остання іта-
лійська праця, конкретно присвячена реалізації концепції «civilitas» у політиці 
Теодеріха, як правило, містять окремий докладний розділ про реставраційну 
пам’яткоохоронну діяльність остготського короля, але в цій частині їм, як, на 
нашу думку, все ж дещо бракує розкриття юридичних аспектів проблематики. 
Останнє монографічне дослідження на відповідну тему авторства італійського 
пам’яткоохоронця A. Pergoli Campanelli наразі нам недоступне, утім, ми озна-
йомилися з пізнішими статтями цього вченого10.

Хоча тематика пам’яткоохоронного законодавства Теодеріха, за наши-
ми даними, не досліджувалась у рамках вітчизняної юридичної науки, хоті-
лося б назвати тут деяких українських вчених, дотичних до історії готів як 
народу, що залишив помітний археологічний та культурний слід на терито-
рії України. Йдеться про праці І. П. Ґерети11, О. В. Комара12, Е. А. Кравченко13, 
О. В. Петраускаса14, В. С. Тиліщака15, Д. В. Чобота16 та ін. 27 вересня 2019 р. в 
Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України відбулося урочисте 
засідання Ради молодих учених Відділення історії, філософії та права НАН 
України з нагоди 1530-ліття Битви при Вероні. Метою цієї ініціативи було вша-
нувати цивілізаційний чин короля Теодеріха та наголосити на участі вихідців з 
українських земель у порятунку цивілізації17. 

Спадщина Кассіодора – правої руки короля Теодеріха, привертає останнім 
часом увагу окремих українських фахівців з історії педагогіки18.

Найголовнішим історичним джерелом з предмету нашого дослідження є 
підготовлений Кассіодором відомий збірник документів під назвою Варії (лат. – 
Variae, тобто «Різне»)19. Варії являють собою згрупований у 12 книг корпус 
послань та настанов остготських правителів і посадових осіб з різних адміні-
стративних питань. Окрім оригінального тексту, ми користувалися тематични-
ми, перекладеними італійською мовою уривками з історії архітектури, які на-
водить у своїй біографічній розвідці F. Milizia (Венеція, 1785) 20, та зібранням 
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англійських анотацій до всього корпусу Варій, які видав Th. Hodgkin21 у 1886 р. 
Варто зазначити, що всі ці переклади є доволі «вільними» і не вельми відповіда-
ють потребам юридичного дослідження. Єдиний на сьогодні повний переклад 
Варій зробив американський вчений M. Shane Bjornlie. Його працю було видано 
в Каліфорнії у 2019 р.22,, і ми мали змогу ознайомитися з окремими її уривками.

Всіх дослідників Варій ніколи не перестане інтригувати питання, чи є у 
цих написаних розкішно декорованою всілякими риторичними орнаментами 
афористичною латиною листах хоч якийсь автентичний авторський внесок 
від неписьменного короля Теодеріха. Попри різні гіпотези, сучасні дослід-
ники здебільшого дотримуються думки, що ці документи на рівні загальних 
ідей цілком відображають світогляд і принципові позиції самого короля, але 
є водночас яскраво вираженими авторськими текстами самого Кассіодора23. 
Специфіка нашого дослідження дає змогу відійти від цієї полеміки, оскільки 
ми розглядаємо Варії не стільки як історичне джерело, скільки як джерело 
права. Це дає змогу ставити на перше місце не автора текстів з усіма його 
персональними особливостями, а дещо абстрактного та ідеалізованого зако-
нодавця, яким Кассіодор, по суті, і робить Теодеріха.

Становлять інтерес і інші писемні пам’ятки остготського ренесансу. 
Насамперед це панегірик Маґна Фелікса Еннодія24, анонімний твір Excerpta 
Valesiana, де, власне, королю остготів і було надано відому характеристику 
«amator fabricarum et restaurator civitatum»25 (поціновувач ремесел та відновлю-
вач міст) (II, 70), свідчення візантійських істориків тощо.

Хоча у контексті теми важко оминути питання Едикту Теодоріха, не будемо 
докладно спинятися на цій пам’ятці. Походження Едикту наразі лишається диску-
сійним, а серед його норм тільки одну можна опосередковано пов’язати з предме-
том нашого дослідження. Йдеться про статтю 110, яка містить єдину фразу: «qui 
sepulchrum destru[x]erit, occidatur» (хто зруйнує поховання, нехай буде вбитий)26.

Постановка проблеми. Попри те, що просвітницька та реставраційна ді-
яльність Теодеріха давно була предметом уваги вчених, фактично жоден з пере-
лічених нами вище авторів не намагався вписати ці заходи до єдиного контек-
сту історії права культурної спадщини. 

Метою цієї статті, таким чином, є спроба заповнити цю прогалину і пред-
ставити остготський ренесанс як вихідну чи принаймні важливу реперну точку 
розвитку континентального європейського права культурної спадщини.

Виклад основного матеріалу. 476 р. вважається роком падіння Західної 
Римської імперії. Військом варварів на чолі з Одоакром було захоплено Рим та 
усунуто від влади останнього імператора Ромула Августула. У 488 р., згідно з 
договором з візантійським василевсом Зеноном, Теодеріх, перебуваючи на чолі 
остготського війська, здійснив вторгнення до Італії, впродовж кількох років 
повністю перехопив над нею владу та стратив Одоакра. 

Час правління Теодеріха (493–526 рр.) охоплює тривалий історичний пе-
ріод. До 500 р. король насамперед опікувався питаннями зміцнення та леґі-
тимації своєї влади, але на наступні понад два десятиліття припадає період 
політичної стабільності та економічного злету, що дало змогу урядові всерйоз 
зайнятися питаннями відродження античного надбання. 

До самої смерті Теодеріх так і не проголосив себе імператором. Щодо зна-
чення його титулу короля Італії (повністю: король готів та римлян в Італії) в 
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науці було багато дискусій. Ще Th. Hodgkin вказував на розбіжність цього наймену-
вання з тим, як тоді величалися інші варварські королі, що були правителями певних 
народів, а не територій (король вандалів, король вестготів, король бургундів тощо)27. 
П. Шкаренков на основі даних, які до цього представив німецький вчений G. Vetter, 
припускає, що під латинським терміном «rex» розуміється не питомо германське 
«reiks» (ближчими відповідниками цього слова, якщо врахувати готський переклад 
Біблії, були б гр. «ἄρχων» і лат. «princeps»), а готський титул «thiudans» (βασιλεύς, rex). 

Королем у значенні «reiks» Теодеріх став ще у 470-му р. і, відповідно, в 
500-му р. святкував у Римі 30-ліття свого правління. Водночас королем в сенсі 
«thiudans» Теодеріха проголосило його військо після завоювання Італії в 493 р.. 
Слово «rex» у контексті попередньої римської історії та невмирущої республі-
канської риторики звучало дещо претензійно та містило натяк на певний ав-
торитаризм. Імператор Візантії Анастасій І, що змінив померлого ще в 491 р. 
Зенона, визнав обрання Теодеріха королем тільки в 497 р. і лише в 516 р. пред-
ставив його як правителя римському сенатові. 

Попри визнання юридичної належності своєї держави до Візантії, Теодеріхові 
неодноразово доводилося обстоювати свою фактичну незалежність, і відносини 
з імперією здебільшого лишали бажати кращого. 

Відома форма примирного звернення Теодеріха до василевса, застосована у 
листі, з якого починаються Варії Кассіодора, дає нам уявлення не лише про остгот-
ське бачення правової моделі взаємовідносин двох володарів, а й розкриває важ-
ливі категорії та логічні структури тогочасного юридичного мислення: «Regnum 
nostrum imitatio vestra est, beni forma propositi, unici exemplar imperii, qui quantum 
Vos sequimur, tantum gentes alias anteimus» (Наше королівство є Вашою імітацією, 
формою доброї мети, зразком єдиної імперії, в якому, наскільки ми Вас наслідуємо, 
настільки верховодимо іншими племенами!). З одного боку, наочно читається про-
яв запопадництва перед вищим правителем, але привертає увагу цікаве поєднання 
філософських термінів imitatio, propositum, exemplar та forma. П. П. Шкаренков за-
уважує тут схожість із аристотелівською теорією мистецтва як такого, що має мету 
(propositum) імітації (imitatio) зразка (exemplar) через форму (forma). Крім того, for-
ma та exemplar були у філософській термінології того часу відповідниками грець-
ких слів «ἰδέα» та «εἶδος». Їх вживали то як синоніми, то розмежовували, як це 
має місце в листах Сенеки (Ep. LVIII, 20–21). У художника ідеєю (зразком, екземп-
ляром) для картини є обличчя особи, яке змальовується, а ейдосом (формою) – той 
лик, який художник узяв зі зразка та переніс у витвір. Таким чином, поміщаючи 
імператора до світу ідей, Кассіодор елегантно розмиває конкретні юридичні підва-
лини його влади та стверджує власний суверенітет28. 

Будучи королем всієї Італії та толеруючи готсько-римський дуалізм, Теодеріх 
потребував об’єднавчої загальногромадянської концепції. Визнання відмінності 
правового статусу готів і римлян та автономність їх правових систем змушувало 
шукати якісь підстави для верховенства всезагальної справедливості.

Звідсіль центральне місце в політиці Теодеріха посідає сприйнята готським 
суспільством під впливом романізації концепція «civilitas», що поєднувала в 
собі орієнтацію на спільне благо, підкорення законам, загальногромадянську 
солідарність, збереження культурного надбання тощо. 

В «Історії проти язичників» Павла Орозія (поч. V ст.) згадується наступник 
Аларіха Атаульф, який був королем вестготів у 410–415 рр. Атаульф спершу 
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полум’яно жадав, щоб після забуття самого римського імені вся Римська зем-
ля була і в дійсності, і за назвою Готською імперією, а також, щоб те, що 
було Романією, стало Готією, а сам Атаульф натепер був тим, ким колись 
був Цезар Авґуст. Утім, із досвідом він зрозумів, що готи через своє непри-
боркуване варварство не здатні коритися законам, а республіка без законів – це 
не республіка. Таким чином, він вирішив силами готів повністю відновити та 
приростити ім’я Риму задля здобуття у нащадків слави творця римського від-
родження після того, як він не зміг стати його перетворювачем (ut haberetur 
apud posteros Romanae restitutionis auctor postquam esse non potuerat immutator)29.

Те, що не вдалося реалізувати Атаульфу, довелося впровадити в життя Теодеріху, 
який щиро намагався привчити готів до життя у впорядкованому суспільстві, керо-
ваному на підставі права та законів30: «провінції, підпорядковані з Божою поміччю 
Нашому королівству, личить впорядкувати законами та добрими звичаями, бо 
справді людським є те життя, яке полягає в правопорядку. Адже життя за об-
ставинами (sub casu) є звичаєм звірів (beluarum ritus), які, будучи керовані хапаль-
ною круговертю, стають здобиччю підступної випадковості» (Var. V, 39). 

Охорона пам’яток була одним з центральних елементів доктрини «civilitas». 
Збереження римського цивілізованого побуту та законів не уявлялося без під-
тримання у належному стані класичного архітектурного та монументально-
го довкілля. Одним з найважливіших документів, який дає змогу зрозуміти 
пам’яткоохоронну ідеологію остготського режиму в Італії, є так звана формула, 
надана Теодеріхом римському міському префектові щодо призначення архітек-
тора (Var. VII, 15): «Занедбаній красі римських витворів слід мати вартового, 
щоб цей дивовижний ліс споруд доглядався з підтримною огрядністю і сучас-
ні видива формувалися усталеною витонченою працею…». Король прагнув «і 
діяння древніх відновити, усунувши дефекти, і сучасність зодягнути у ста-
рожитню славу». Призначеному архітекторові пропонується дати ознайоми-
тись із древніми книгами, але зауважується, що в самому місті він побачить 
більше, ніж зможе прочитати. 

У формулі постає образ Рима як міста, де, окрім населення людей, є рівне 
за чисельністю населення статуй і цілий табун бронзових і мармурових коней: 
«Ті статуї, звісно, і досі заховують сліди своїх творців, і наскільки слава пе-
реживає знаменитих осіб, стільки ж і зображення тіла зберігає подібність 
до живої речовини». Утім, законодавцеві, мабуть, ішлося не лише про подіб-
ність, а про дійсне наділення давніх пам’ятників людськими рисами. Звідси 
своєрідне розуміння принципу таліона, яке демонструється Теодеріхом у доку-
менті під назвою «Formula comitivae romanae» (формула для римського коміта). 
Відновлюючи давню службу наглядача за статуями, король словами Кассіодора 
зауважував, що смуток держави (publicus dolor) правомірно переслідує тих, що 
паплюжать стародавню красу та обрубанням членів (detruncatione membrorum) 
заподіюють публічним пам’яткам те, чого мають зазнати самі (Var. VII, 13, 3). 

У раніше згаданій формулі щодо призначення архітектора Рима перерахо-
вуються та докладно описуються сім чудес світу, але висновується, що Рим, 
який є дивом сам по собі, має перевагу над усіма іншими. Тут ми стикаємось 
із роздумами «похмурого генія» про науковий підхід до визначення предмета 
охорони пам’яток: «З цієї причини личить, щоб все це взяв на себе найвито-
нченіший у науках муж, щоб поміж цими настільки геніальними речами від 
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древніх він не почувався сам зробленим з металу, не маючи змоги збагнути, 
що в них (як це осягається з них самих) зробила майстерна античність (ar-
tifex antiquitas)». Можливо, складність посилу цього уривку привела до того, 
що Th. Hodgkin у своїй анотації до документа прочитав його так: «інакше він у 
відчаї буде почуватися зробленим з каменю, а статуї довкола себе вважатиме 
справді живими людьми»31. 

Історичне середовище є самодостатнім, але крихким. Архітектор має ста-
ти його органічною частиною: «і тому нехай засяде за книги та буде уваж-
ним до античних настанов, щоб не мав якоїсь прогалини в знаннях про тих, 
на чиєму місці він вважається замінником» («cognoscitur subrogatus», в італ. 
перекладі – «surrogato»32).

Одухотворення історії через образ майстерної античності, поєднане з ува-
гою до суб’єкта як інтерпретатора історичного надбання, добре резонує з на-
шим сучасним правом. Вважається, що воно поступово переходить від охорони 
одиничних об’єктів до комплексного піклування про історичне довкілля, у яко-
му переплетено матеріальне і нематеріальне. Власне, важко назвати цю тенден-
цію зовсім новою. Так, видатний німецький пам’яткоохоронець Г. Г. Ю. Дегьо 
ще в 1907 р., оцінюючи перший на німецьких землях Гессенський закон щодо 
охорони історичних пам’яток, говорив про те, що метою цього акта є збережен-
ня не лише поодиноких об’єктів, а насамперед «генія певного місця»33. Коли ж 
ми бачимо подібні ідеї ще в актах доби Теодеріха, то можна висновувати, що 
уявлення про нематеріальне послання, яке несуть матеріальні рештки минуло-
го, та вказівка на пріоритет контексту над його складовими були притаманні 
праву культурної спадщини від часів його зародження.

Ще наочніше це проглядається у розлогому листі Теодеріха архітектору 
Алоїзію щодо реставрації так званих Апонських термів. Живі води Апону 
були прославлені ще істориком Светонієм (Tiberius, 14)34 і римським поетом 
Клавдієм Клавдіаном. Бальнеологічний курорт Абано-Терме існує і зараз в 
Італії у провінції Падуя. До того, як на джерело звернув увагу Теодеріх, Апон 
переживав руїну, і король щиро прагнув виправити цю ситуацію: «є відрад-
ним, щоби пам’ятали силу цілющого Апону, тож осягни прагнення, за яким 
ми воліємо відтворити те, що не хоче полишати нашу пам’ять» (Var. II, 39). 
Докладно описується улаштування купалень, перетікання води між ними, коли 
майже кипляча вода холоне у Нероновому басейні, кам’яне дно якого, подібне 
до смарагду, створює ілюзію хвилювання води попри те, що вона перебуває в 
повному спокої. У листі про джерело говориться як про живу істоту, що має 
власний характер. Так, у хвилях Апону здійснюється якесь приховане вихо-
вання цнотливості, бо коли до Неронового басейну, де відпочивають чоловіки, 
починає спускатися жінка, то вода в басейні нагрівається.

Важливо якось співвідносити тексти Кассіодора з реальними справами уряду. 
Теодеріх, столиця і основна резиденція якого перебувала в місті Равенні, відвідав 
Рим за часів свого правління лише одного разу в 500-му р. Саме з результатами 
цього візиту пов’язують початок масштабних реставраційних робіт. Держава ви-
тратила величезні кошти на відкриття цегляних майстерень по всій країні. У Римі 
були відремонтовані театр Помпея, Колізей, Палатинський палац, Великий цирк, 
знову запрацювали акведуки. У королівській відозві до всіх готів, яку приблизно 
датують періодом 507–511 рр., з метою відновлення давніх міст містився наказ 
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підшукувати й передавати в розпорядження державної влади кам’яні брили, 
придатні для відбудови міських мурів (Var. I, 28).

Залученню коштів на реставрацію сприяло те, що ці заходи відповідали 
прагненням місцевої аристократії, щиро зацікавленої у відтворенні понівеченої 
імперської величі Риму. B. Saitta посилається на те, що навіть коли за спливом 
багатьох років по тому один з наступників Теодеріха король Тотила відвоював 
Рим і поклав на сенаторів, які проживали в Римі, обов’язок відбудови пошко-
джених споруд, його заклик було радо сприйнято, попри надзвичайні злидні, у 
яких на той час перебувало римське населення35.

Про розмах відновлення пам’яток старовини в часи Теодеріха наочно спо-
віщає видатний італійський археолог R. A. Lanciani. Даючи у своїй книзі огляд 
ремонтних робіт у остготському Римі, він зауважує: «проривні ремонтні ро-
боти робилися не за рахунок інших будівель, як у часи попередників Теодеріха, 
але з цегли, спеціально виготовленої на великому цегляному заводі, званому 
Portus Licini. Усіх їх було позначено написом REGNANTE D. N. THEODERICO 
FELIX ROMA (щасливий Рим за правління Володаря Нашого Теодеріха36)». Тут 
R. A. Lanciani посилається на власний археологічний досвід: «Я жодного разу 
не проводив і не бачив розкопок великих споруд Рима, де би не було виявлено 
одну чи кілька цеглин Теодеріха»37. 

Зважаючи на те, що в окремих документах фігурують дозволи на викори-
стання матеріалів зі старих споруд для будівництва нових38, точиться млява 
полеміка щодо осмисленості та послідовності реставраційного курсу короля. 
В старій історіографії були усталеними доволі скептичні оцінки остготського 
ренесансу. Так, у своїй книзі XVIII ст. F. Milizia, підсумовуючи свій огляд доку-
ментів Теодеріха зі згадками архітектора Алоїзія, писав: «Отже ясно, що готи 
не стали творцями тієї архітектури, яку названо готичною. Разом з іншими 
варварами, що прийшли до Італії, готи не мали архітектури – ні хорошої, ні 
поганої. Вони не мали ніякої. Не возили вони з собою ні архітекторів, ні поетів, 
а всі були солдатами. Закріпившись в Італії, готи використовували італій-
ських митців. Але оскільки в Італії добрий смак вже був у великому занепаді, і 
майже почав котитися під укіс, готи, тим не менш, зуміли загальмувати цей 
процес за допомогою тих діячів, що тоді славилися в Італії»39. 

У сучасній науці цей підхід зазнав докорінного перегляду, як і сама оцінка 
періоду V–VI ст. лише з позиції констатації загального занепаду культури та 
наближення пітьми темних віків. Такі передові уми, як Кассіодор, відчували 
прийдешню загибель старого світу і намагалися творити новий світ, у якому 
знайшлося би місце кращим витворам мистецтва і надбанням старовини. 

Дуже цікавим видається погляд сучасного італійського пам’яткоохоронця 
A. Pergoli Campanelli, який надає загалом високу оцінку реставраційним по-
тугам остготів. На підставі археологічних даних, які свідчать про масштабні 
відбудови у часи Теодеріха споруд язичницьких храмів Рима, відвідувати які 
суворо заборонялося Конституцією імператора Феодосія 391 р., автор вислов-
лює дещо неординарну теорію про те, що за задумом Теодеріха Рим у його добу 
мав бути чимось на зразок величезної сценографії, де поганські споруди мали 
слугувати для краси, не використовуючись за призначенням40.

Кассіодор демонструє прекрасне знання римського законодавства щодо 
охорони публічних споруд, пам’ятників та приватних мистецьких колекцій, 
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але в його текстах термінологія відповідних актів набуває дещо нового змісту. 
Це ілюструє Formula curae palatii (формула піклування про палац, Var. VII, 5), 
де йдеться про королівську резиденцію, стосовно якої має здійснюватись сум-
лінний нагляд вчених (diligens cautela doctorum), позаяк її дивовижна краса 
уражається крадькома прийдешньою старістю, якщо палац час від часу не 
полагоджується (si non reficitur). Хоча дієслово «reficere» зазвичай прийнято 
перекладати італійською як «reparare» (ремонтувати) чи «restaurare» (відновлю-
вати), A. Pergoli Campanelli висновує, що тут з контексту доречніше перекласти 
це слово співзвучним сучасним італійським терміном, що означає постійні по-
лагодження (continui rifacimenti), тобто виправлення, які відтворюють втрачені 
або зіпсовані частини. Детальні інструкції тут мають на меті не зарегулювати 
діяльність доглядача палацу, а навчити його самостійно долати труднощі41. 

Аналогічним чином автор зауважує, що в уже цитованій нами формулі рим-
ського коміта (Var. VII, 13) Кассіодор використовує терміни «servare» і «custo-
dire» фактично у значенні, в якому подібні слова вживаються в сучасній італій-
ській реставраційній термінології. Так само за наслідками аналізу листа одного 
з наступних королів Теодата римському префекту Гонорію (бл. 535–536 рр.) 
щодо відновлення скульптурної групи бронзових статуй слонів обабіч Via 
Sacra в Римі (Var. X, 30) зауважується неймовірна суголосність пропонованих 
заходів сучасній теорії реставрації в найконсервативнішому її розумінні42.

Цікавою є й аналогія з прогресивним підходом, який Кассіодор застосовував, 
даючи у своїх «Засадах божественних та світських наук» настанови писарям керо-
ваного ним монастиря Віварію, які займалися копіюванням давніх текстів. Йшлося 
про те, що слід зберігати помилки та діалектизми оригіналу, усуваючи хиби ко-
піїстів. Це є подібним до сучасної концепції критичної реставрації, яка допускає 
усунення переробок і надлишковостей з відновленням автентичних помилок43.

Лишається сказати декілька слів щодо теодеріхового законодавства про скарби 
та розкопки. Ми вже аналізували два документи з цих питань у наших статтях з істо-
рії археологічного права44. Йдеться передусім про Formula comitivae privatarum (VI, 
8, 7) – інструкція для коміта королівських маєтностей, якому доручається збирати 
та передавати в ерарій (державну скарбницю) усі виявлені третіми особами скарби. 

Як це є властивим і подальшій германській традиції права про скарби, винаго-
роди за здавання коштовностей не передбачалося, бо «без збитків втрачає ново-
виявлене той, кого не позбавляють власного» (повчальна юридична конструкція 
типу «не щось, хто не щось» видається дуже характерною для стилю Кассіодора). 

Важливим є і ще один лист Теодеріха (Var. IV, 32) суддівському розсильному 
Дуді, у якому король наголошує на тому, що викопувати гроші та коштовності з 
могил є справедливим і суголосним спільному благові. P. Deltuf зазначає, що ця 
любов до захованих у могилах скарбів була загалом узвичаєною серед готів, і 
на підтвердження цієї тези посилається на якийсь титул 16 кн. IV Вестготської 
правди45, якого насправді в цій пам’ятці немає46. 

Можна припустити, що впродовж багатьох наступних століть цей лист виявив-
ся фактично єдиним авторитетним джерелом права, за яким дозволялися розкопки 
могил. Видатний німецький юрист Melchior Goldast von Haiminsfeld (1578–1635) 
навіть включив його до третього тому своєї збірки чинних конституцій Священної 
Римської імперії під заголовком «de thesauris in sepulchro repertis» (про скарб, ви-
явлений у похованні)47. Іспанський юрист J. de Solórzano y Pereyra (1575–1655) –          
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найвідоміший фахівець з так званого права Індій, тобто іспанських колоній в 
Америці, наводив цей же лист як обґрунтування законності пошуку скарбів у інді-
анських похованнях, попри існуючу заборону на це з боку церкви48. 

З листом розсильному Дуді дещо контрастує інший королівський лист се-
наторові та коміту Аннасу (Var. ІV, 18), у якому засуджується поведінка якогось 
пресвітера Лаврентія, який займався обкраданням померлих: «…чинив збурен-
ня мертвим той, кому слід проповідувати спокій живим… не втримав від не-
честивого доторку руки, призначені для божих обрядів… через прокляту жагу 
привласнив золото той, кому личило віддавати нужденним своє майно, навіть 
те, що набуте справедливо». Наказувалося провести розслідування і відібрати 
у пресвітера золото: «щоб не міг залишити в себе те, що йому не дозволялося 
віднайти». Водночас з поваги до духовного сану особи король залишав злочин 
без кари, маючи віру, що діяння буде покаране вищою силою. 

Висновки. Остготське завоювання Італії є одним з поворотних моментів у про-
цесі історичного переходу від стародавньої греко-римської до нової європейської 
цивілізації, з якою ми зараз схильні себе асоціювати. Саме відтоді охорона істо-
ричного надбання стає однією з визначальних рис європейської культури, зокрема 
правової. Відбувається перехід від циклічної до лінійної моделі розуміння часу, 
загострюється усвідомлення його швидкоплинності та незворотності, крихкості 
звичного устрою речей. З огляду на це кращі представники людства стають сві-
домими необхідності збереження кращих надбань попередніх епох, зароджується 
сам дух та принципи майбутнього права культурної спадщини, а початок, як нас 
переконував ще римський юрист Гай, є найголовнішою частиною кожної речі. 

Зашифровані у Варіях рефлексії пам’яткоохоронців раннього середньовіччя є 
частиною нематеріального послання, яке несуть у собі пам’ятки класичної куль-
тури. Зв’язок з цією культурою є основним ресурсом поступу нашої цивілізації.
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Malyshev Oleksandr. Theodoric the Great’s Legislation on Protection of Monuments 
and the Significance of the Ostrogothic Renaissance in the Context of Heritage Law History

Introduction. The Ostrogothic conquest of Italy is one of the turning points in the historical 
transition from the ancient Greco-Roman to the new European civilization to which we now tend 
to think that we belong. Since then, the protection of historical heritage has become one of the 
defining features of the European culture, particularly of the legal one. The transition from a 
cyclical to a linear model of time comprehension has occurred. The awareness of its transience 
and irreversibility as well as the fragility of the usual order of things is raised. In view of this, 
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the best representatives of mankind become conscious of the need to preserve the best heritage 
of previous ages. Thus, the very spirit and principles of the future cultural heritage law are born.

The aim of the article is an analysis of the array of legal documents on the protection 
of monuments from the period under consideration and an assessment of the place of the 
Ostrogothic renaissance in the history of cultural heritage law.

Results. Theodoric’s legislation on monument protection is represented mainly by documents 
contained in The «Variae» of Cassiodorus. These are royal orders addressed to a certain catego-
ry of subjects or certain officials of the state. The ruler in his acts touches on many issues, both 
purely practical and conceptual. Objects to be protected are identified, responsible persons are 
appointed, professional requirements are emphasized, specific methodological advice on resto-
ration works is provided, and liability for damage to monuments is defined. It is interesting to 
emphasize the priority of maintaining a holistic context over the protection of individual objects.

It reached the conclusion about a progressive character and an outstanding significance 
of the Ostrogothic Renaissance for the safeguarding of classical culture and the formation 
of modern European civilization. The reflections of the Early Middle Ages, encrypted in the 
«Variae», are part of the intangible message of classical culture. Communication with this 
culture is the main resource for the progress of our civilization.

Key words: Theodoric the Great, Ostrogothic Renaissance, cultural heritage, cultural 
property, restoration.
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Вступ. Відповідно до ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє 
принцип верховенства права. Елементами цього принципу є принцип правової 
визначеності та принцип справедливості. Конституційний Суд України у своїх 
рішеннях неодноразово наголошував, що правосуддя за своєю суттю визнаєть-
ся таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості й забез-
печує ефективне поновлення в правах. Загальною декларацією прав людини1 
1948 р. передбачено, що кожна людина має право на ефективне поновлення 
в правах компетентними національними судами у випадках порушення її ос-
новних прав, наданих їй конституцією або законом (ст. 8). Право на ефективний 
засіб захисту закріплено також у Міжнародному пакті про громадянські та по-
літичні права (ст. 2)2 та в Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (ст. 13, далі – Конвенція)3.

Одним із інструментів захисту порушених прав є визнання закону некон-
ституційним. Процесуальними кодексами України передбачено, що підставою 
для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є встанов-
лена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) 
закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не 
застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане 
(п. 1 ч. 5 ст. 361 КАС України4, п. 1. ч. 3 ст. 320 ГПК України5, п. 1. ч. 3 ст. 423 
ЦПК України6, п. 1 ч. 3 ст. 459 КПК України7). 

Постановка питання. Верховний Суд неодноразово висловлював позицію, 
що застереження щодо можливості перегляду судового рішення за виключними 
обставинами, у разі якщо воно не виконане, ґрунтується на принципі правової ви-
значеності, а встановлена Конституційним Судом України неконституційність за-
кону має значення передусім як рішення загального характеру, яким визначається 
правова позиція для вирішення наступних справ, а не як підстава для перегляду із 
ретроспективним застосуванням нової правової позиції і зміни таким чином стану 
правової визначеності, вже встановленої остаточним судовим рішенням (напри-
клад, постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністра-
тивного суду від 25.07.2019 р. у справі № 804/3790/17, постанова Верховного Суду 
у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 29.10.2019 р. у справі 
№ 922/1391/18, постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 
господарського суду від 28.02.2020 р. у справі № 908/1810/17). 

Такої ж позиції дотримується і Велика Палата Верховного Суду. Так, у по-
станові від 18.11.2020 р. у справі № 4819/49/19 вказано, що аналіз норм розді-
лу ХІІ Конституції України («Конституційний Суд України») та Закону України 
від 13 липня 2017 р. № 2136-VIII «Про Конституційний Суд України» дає під-
стави дійти висновку про те, що рішення Конституційного Суду України має 
пряму (перспективну) дію в часі і застосовується щодо тих правовідносин, які 
тривають або виникли після його ухвалення. Якщо правовідносини тривалі і 
виникли до ухвалення рішення Конституційного Суду України, однак продов-
жують існувати після його ухвалення, то на них поширюється дія такого рішен-
ня Конституційного Суду України.

Водночас існує і протилежна позиція. У п. 40 ухвали Верховного Суду у складі 
колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 20.02.2020 р. № 808/1628/18 
вказано, що «інститут виключних обставин має на меті забезпечення перегляду 
судових рішень, ухвалених з порушеннями, що мали суттєвий вплив на вирішення 
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справи. Визнання закону неконституційним, незастосування судом конституційно-
го закону, злочинні дії судді, порушення Україною міжнародних зобов’язань при 
вирішенні справи судом – усе це свідчить про помилку з боку держави та підриває 
довіру до судового рішення. Суспільний інтерес в усуненні сумніву у законності 
та обґрунтованості судового рішення переважає над суспільним інтересом, що 
виявляється у дотриманні принципу юридичної визначеності (res judicata). У разі 
конкуренції між правильним і стабільним перевагу слід надавати першому. Щоб 
усунути цей сумнів, судове рішення, навіть те, що набрало законної сили, може 
бути переглянуте за заявою учасника справи або іншої зацікавленої особи, якщо 
суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси чи обов’язки». 

Відступаючи від попередніх правових позицій, колегія суддів також не пого-
дилася із твердженням, що перегляд за виключними обставинами справ, в яких рі-
шення виконано, призводить до порушення принципу res judicata. Цей принцип, на 
думку колегії, спрямований насамперед на запобігання перегляду судових рішень, 
що набрали законної сили, з ініціативи держави. Натомість немає релевантної 
практики, яка б обмежувала право людини ініціювати перегляд судового рішення, 
ухваленого внаслідок суттєвих помилок з боку держави, зокрема таких, як некон-
ституційність закону (п. 42). Колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав 
для передачі справи № 808/1628/18 на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Ця правова позиція може бути підтримана з огляду на те, що конституцій-
на скарга прирівнюється до скарги проти держави у Європейський суд з прав 
людини (далі також − ЄСПЛ), оскільки йдеться про застосування судом (дер-
жавою) неконституційного закону. Процесуальні кодекси України визначають, 
що встановлення ЄСПЛ порушення Україною міжнародних зобов’язань при 
вирішенні справи судом є підставою для перегляду рішення суду, яке набрало 
законної сили та є остаточним.

Скаржники у справах щодо перегляду виконаних судових рішень за виключ-
ними обставинами, обґрунтовуючи свою позицію, вказують, що обов’язок дер-
жави забезпечувати права і свободи людини гарантує в межах права на судовий 
захист ефективне поновлення прав, у разі їх порушення на будь-якій стадії судово-
го провадження. Метою екстраординарних порядків перегляду судового рішення 
є відновлення порушених конституційних прав і свобод (ч. 2 ст. 3, ст. 8, ч. 4 ст. 13 
Конституції України). Положення щодо можливості перегляду невиконаних судо-
вих рішень обмежує гарантоване частинами першою і другою ст. 55 Конституції 
України право на судовий захист на стадії перегляду за виключними обставинами 
та унеможливлює виконання рішень Конституційного Суду України. 

Велика Палата Верховного Суду, як ми розуміємо, дотримується доволі дис-
кутивної позиції, наполягаючи на неможливості перегляду справи. Оскільки в 
такому випадку не відбувається захисту порушеного, оспорюваного, невизна-
ного права чи інтересу, що є мотивом вчинення конституційної скарги.

Крім того, предметом окремого аналізу, зокрема і в судових рішеннях, є пи-
тання визначення поняття «виконаного рішення». У постанові Верховного Суду 
у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 17.12.2019 р. у 
справі № 808/2492/18 сформульовано висновок про те, що не може вважатись 
невиконаним у контексті приписів п. 1 частини п’ятої ст. 361 КАС рішення, що 
набрало законної сили, яким у задоволенні позову відмовлено, оскільки воно 
не передбачає примусового виконання. 
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Водночас в ухвалі Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного ад-
міністративного суду від 20.02.2020 р. № 808/1628/18, на нашу думку, доречно 
сформульовано висновок про те, що наведене тлумачення призводить до того, 
що особа, якій у задоволенні позову відмовлено (позивач), фактично позбавля-
ється права на перегляд рішення з підстав визнання неконституційним закону, 
застосованого в її справі. Незважаючи на те, що нормоконтроль, здійснюваний 
Конституційним Судом України, може мати, у разі визнання закону (акта) не-
конституційним, і суспільні наслідки.

Це стосується, для прикладу, позивача, який пройшов усі інстанції в судах 
загальної юрисдикції, звернувся з конституційною скаргою до Конституційного 
Суду України і домігся визнання закону неконституційним – за такого підходу 
він не може розраховувати на перегляд рішення. Інститут перегляду справи за 
виключними обставинами, як спосіб захисту порушеного (оспорюваного) пра-
ва, фактично перестає діяти і втрачає практичне значення, що не може вважа-
тися допустимим з точки зору верховенства права. 

У вказаній ухвалі суд зазначив, що лексичне тлумачення словосполучення 
«якщо рішення суду ще не виконане» дає підстави для висновку, що йдеться 
про рішення, яке підлягає виконанню (тобто резолютивна частина рішення 
містить зобов’язання вчинити певну дію, ухвалити рішення, сплатити гро-
ші тощо), але на момент подання заяви про перегляд воно не виконане (ще 
не виконано). Виконанню підлягають лише судові рішення про задоволення 
позову (повне або часткове). Натомість рішення, яким у задоволенні позову 
відмовлено, виконанню не підлягають, тому що в такому випадку відсутній 
етап правосуддя, пов’язаний із виконанням.

Таким чином, згідно з позицією колегії, якщо позов задоволено, то таке судове 
рішення може бути переглянуте за виключними обставинами лише у тому разі, 
якщо воно не виконане. Якщо ж у позові відмовлено, то таке рішення не викону-
ється (і не може виконуватись з об’єктивних причин). Воно не може бути «ще не 
виконаним». Отже, до цього виду рішень не може бути застосовано таку умову 
перегляду, як те, що рішення суду «ще не виконане» (п. 58 згаданої вище ухвали).

З огляду на це, на думку колегії суддів, перегляд судових рішень, якими 
відмовлено у задоволенні позову, за виключними обставинами на підставі п. 1 
частини п’ятої ст. 361 КАС України можливий у всіх випадках. 

Мета і завдання. У зв’язку із викладеним є потреба у доктринальному 
осмисленні проспективної та ретроспективної дії рішення органу конститу-
ційної юрисдикції, збалансуванні принципу правової визначеності з правом на 
судовий захист і поновлення прав.

Огляд останніх досліджень. Проблематика дії рішення органу конститу-
ційної юрисдикції у часі наразі активно досліджується вітчизняними і зару-
біжними практиками та науковцями, зокрема М. Савчиним, Н. Блажівською, 
А. Єзеровим, С. Різником, Д. Терлецьким, М. Білак, Е. Вендлер, Р. Норкус.

Виклад основного матеріалу.
Дія рішення органу конституційної юрисдикції у часі
У діючих правових системах виокремлюють такі підходи щодо дії у часі 

рішень органів конституційної юрисдикції:
– ex tunc – акт визнається неконституційним із моменту прийняття («із самого 

початку»);
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– ex nunc – акт визнається неконституційним із моменту проголошення рішен-
ня органу конституційної юрисдикції («відтепер»);

– pro futuro – акт визнається неконституційним на майбутнє і може продовжува-
ти діяти до прийняття законодавцем нового акта («на майбутнє»). Так, у Австрії 
Конституційний суд може відкласти вступ у дію свого рішення на 18 місяців для 
забезпечення законодавчої можливості виправити неконституційні норми8.

Модель ex tunc застосовується в окремих правопорядках, наприклад у 
Німеччині, однак зі значними застереженнями й обмеженнями. Останнє зу-
мовлено виникненням ряду проблемних питань, а саме: питання навантажен-
ня на суди, питання економічних наслідків рішення, зокрема і передбачення 
у державному бюджеті відповідних витрат, пов’язаних із відновленням прав, 
тощо. Так, Суд Європейського Союзу (далі також – Суд ЄС), що має подібні з 
органом конституційної юрисдикції повноваження, зокрема, забезпечує дотри-
мання законів ЄС у тлумаченні та застосуванні Договорів (ст. 19(1) Договору 
про ЄС), та рішення якого є обов’язковим для національних судів, у окремих 
виключних випадках, незважаючи на необхідність захисту порушеного пра-
ва, обмежує ретроспективну дію своїх рішень. Зокрема, у справі Дефренне, 
що стосувалася ґендерної дискримінації при визначенні розміру заробітної 
плати та пенсійних виплат9, Суд ЄС визнав дискримінаційними положення 
законодавства щодо того, що стюардеси та члени екіпажу чоловічої статі, які 
виконували однакові обов’язки, одержували неоднакову платню. При цьому, 
відповідаючи на аргументи урядів Ірландії та Сполученого Королівства щодо 
можливих економічних наслідків цього рішення, яке може призвести до подан-
ня великої кількості позовів та мати подальший серйозний вплив на фінансове 
становище підприємств, а також тривалість застосування дискримінаційного 
законодавства, Суд ЄС обмежив ретроспективну дію цього рішення. Зворотна 
дія рішення була можливою лише стосовно тих заявників, які вже розпочали 
судове провадження на дату винесення судового рішення, але не стосовно всіх 
зацікавлених осіб. Однак, крім цього рішення, існує дуже незначна кількість 
випадків, коли Суд ЄС погодився обмежити часові наслідки своїх рішень10.

Найпоширенішою у застосуванні є модель ex nunc, часто у поєднанні з мо-
деллю pro futuro. Однак її застосування різниться у окремих державах та має 
ряд суттєвих винятків. 

Конституційний суд Угорщини згідно зі ст. 45 органічного закону (cardinal 
act) 2011 р. наділений повноваженням відступати від загального правила і ви-
значати темпоральну дію власного рішення у разі, якщо це зумовлено захистом 
Основного Закону, забезпеченням правової визначеності або особливо важли-
вим інтересом суб’єкта звернення у справі11.

Згідно з литовськими процесуальними законами рішення Конституційного 
суду загалом не впливає на судові провадження, в яких рішення адміністратив-
ного суду стало остаточним. Водночас допускаються винятки, коли фізична осо-
ба звертається до Конституційного суду стосовно закону чи іншого акта, якщо 
рішення, ухвалене на підставі цього акта, порушило її конституційні права чи 
свободи, і така особа вичерпала всі правові засоби захисту. У такому разі особа, 
яка успішно оскаржила закон перед Конституційним судом, має право протягом 
трьох місяців з моменту винесення ним рішення звернутися до Вищого адмі-
ністративного суду з проханням поновити адміністративне провадження. Таке 
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поновлення покликане усунути неконституційні наслідки лише і саме у справі 
особи, яка звернулася до Конституційного суду, але не матиме загального впливу 
на інші завершені адміністративні провадження12.

Відповідно до частини другої ст. 152 Конституції України закони, інші акти або 
їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ух-
валення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо 
інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

Отже, рішення Конституційного Суду України про визнання закону некон-
ституційним має перспективну дію, але для учасників справи, у якій застосова-
но неконституційний закон, законодавство передбачає спеціальний інструмент 
захисту прав – перегляд справи за виключними обставинами. На це слушно 
звертає увагу Д. Терлецький, стверджуючи, що українським процесуальним за-
конодавством фактично передбачено застосування принципу ex tunc до рішень 
Конституційного Суду України (п. 1 ч. 3 ст. 320 ГПК України; п. 1 ч. 5 ст. 361 
КАС України; п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України, п. 1 ч. 3 ст. 459 КПК України)13.

Тлумачення конституційної норми частини другої ст. 152 у контексті понов-
лення прав людини (restitutio in integrum) викликає жваву дискусію серед науков-
ців та практиків. Так, М. Савчин пропонує тлумачити згадану конституційну нор-
му, виходячи із голістичного розуміння Конституції, тобто з того, що Конституція 
є цілісним документом, положення якого є взаємоузгодженими і логічно пов’яза-
ними. Конституція є сукупністю принципів, які мають певну ієрархію, що впли-
ває на її тлумачення. Тому положення частини другої ст. 152 Конституції України 
не може застосовуватися у такий спосіб, який би заперечував сутнісний зміст 
права на захист. Тобто ст. 3 Конституції надає такого змісту частині другій ст. 152, 
який накладає обов’язок на органи влади поновити порушені права. Тому по-
новлення порушеного права, на думку вченого, не пов’язане із датою набрання 
чинності рішення Конституційного Суду України, а обов’язок захисту полягає у 
поновленні порушеного права з моменту його порушення14. 

Теза про те, що існуючі юридичні реалії щодо виконання рішень Консти-
туційного Суду України не забезпечують належних інструментів дійсного віднов-
лення порушених прав та інтересів за результатами розгляду заяв про перегляд 
судових рішень за виключними обставинами підтримується й Н. Блажівською. 
Запроваджений законодавцем підхід і практика окремих колегій касаційних су-
дів є непослідовними, оскільки закон, як зазначалося раніше, передбачає мож-
ливість фактичного поновлення особою її порушеного права шляхом подання 
заяви про перегляд за виключними обставинами судових рішень у разі встанов-
лення ЄСПЛ порушення Україною міжнародних зобов’язань під час вирішення 
справи судом. У разі встановлення порушення одного і того самого основопо-
ложного права його суб’єкти фактично отримують поновлення у правах лише 
за рішенням міжнародної судової установи15. 

Саме тому необхідно розрізняти концепт неможливості зворотної дії рішень 
Конституційного Суду України та винятків з цього правила. Йдеться про випад-
ки, які стосуються захисту (поновлення) порушеного суб’єктивного природного 
права людини16. Очевидно, що у випадку визнання закону неконституційним не 
йдеться про надання «зворотної сили» рішенню Конституційного Суду України. 
Йдеться не про «дію у часі» такого рішення, а про його правові наслідки з точки 
зору захисту порушеного права, зокрема перегляду судового рішення саме за ви-
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ключними обставинами. Адже «виключність» обставин якраз і полягає у визнан-
ні закону, застосованого в остаточному судовому рішенні, неконституційним.

Право на судовий захист і поновлення прав (restitutio in integrum)
У Рішенні від 8 квітня 2015 р. № 3-рп/201517 Конституційний Суд України за-

значив, що Верховна Рада України, визначаючи законом судоустрій і судочинство, 
повинна встановлювати такий обсяг права учасників судового провадження на 
інстанційне оскарження рішення місцевого суду, який би забезпечував ефектив-
ний судовий захист. Встановлюючи обмеження права на апеляційне та касаційне 
оскарження судових рішень, законодавець повинен керуватися такою складовою 
принципу верховенства права, як пропорційність. Згідно з Конституцією України 
допускається можливість обмеження права на касаційне оскарження рішення 
суду (п. 8 ч. 3 ст. 129), однак воно не може бути свавільним та несправедливим. 

Таке обмеження має:
-	встановлюватися виключно Конституцією та законами України; 
-	мати легітимну мету;
-	бути зумовленим суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорцій-

ним та обґрунтованим. 
У разі обмеження права на оскарження судових рішень законодавець зо-

бов’язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість опти-
мально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію права 
на судовий захист і не порушувати сутнісного змісту такого права (підпункт 2.2 
п. 2 мотивувальної частини).

За аналогією права ці вимоги можуть бути застосовані до обмеження права 
на екстраординарний перегляд судового рішення.

Забезпечення правової визначеності (res judicata) як легітимна мета та 
пропорційність обмеження

Складовими принципу верховенства права є, зокрема, правова передбачува-
ність і правова визначеність, які необхідні для того, щоб учасники відповідних 
правовідносин мали можливість завбачати наслідки своїх дій і бути впевне-
ними у своїх законних очікуваннях, що набуте ними на підставі чинного зако-
нодавства право, його зміст та обсяг буде ними реалізовано (абзац третій п. 4 
мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 
2005 р. № 8-рп/200518).

Застереження щодо можливості перегляду судового рішення у зв’язку з 
виключними обставинами у разі, якщо воно ще не виконане, ґрунтується на 
принципі юридичної визначеності, який вимагає поваги до остаточного рішен-
ня суду − «res judicata pro veritate habetur!» − «судове рішення визнається за 
істину». Рішення суду, яке набрало законної сили, є обов’язковим, не може ста-
витися під сумнів та підлягає виконанню.

З виконанням судового рішення учасники справи отримують визначеність у 
правовому статусі, на яку можуть покладатись, реалізуючи свої права та обов’яз-
ки. У п. 21 Аmicus curiae для Конституційного суду Грузії про наслідки впливу 
його рішень на остаточні рішення у цивільних та адміністративних справах від 
25.06.2018 р. (Opinion № 923/2018), Венеційська комісія зауважила, що забезпе-
чення принципу правової визначеності є більш суттєвим для горизонтальних від-
носин у цивільних справах. Права третіх осіб не повинні, наскільки це можливо, 
зачіпатись, якщо відносини між першою особою та державою змінюються19.
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Європейський суд з прав людини констатує, що принцип правової визначе-
ності дає змогу не вдаватися до перегляду судових рішень, які мали місце до 
прийняття рішення ЄСПЛ як рішення прецедентного або загального характеру, 
яке формує певну правову позицію. До таких рішень загального характеру на-
лежать і рішення конституційних судів. При цьому, як визнає ЄСПЛ, публічне 
право окремих країн обмежує можливість прийняття конституційними судами 
рішень, які мають зворотну дію у часі (§ 58 рішення у справі «Маркс проти 
Бельгії» від 13.06.1979 р., заява № 6833/7420).

Водночас вимозі щодо дотримання правової визначеності протистоїть ви-
мога щодо поновлення прав сторони, що є порушеними унаслідок застосування 
норми, яка визнана неконституційною.

Положення Конвенції та протоколів до неї допускають можливість виправ-
лення помилкових судових актів як складової права на справедливий судовий 
розгляд, проте лише з урахуванням дії принципу правової визначеності щодо 
правового статусу громадянина. 

У п. 34 рішення у справі «Христов проти України» від 19.02.2009 р. (заява 
№ 24465/04)21 ЄСПЛ зазначив, що принцип юридичної визначеності вимагає по-
ваги до принципу res judicata, тобто поваги до остаточного рішення суду, а відхід 
від цього принципу можливий лише тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі 
й непереборні обставини – «circumstances of a substantial and compelling character». 
При цьому Суд послався на п. 52 рішення у справі «Рябих проти Росії» (заява 
№ 52854/99)22. У офіційних перекладах рішень ЄСПЛ йдеться про обставини: 
– особливі і непереборні («Устименко проти України», п. 46 (заява № 32053/13, 

рішення від 29.10.2015 р.); 
– значного та непереборного характеру («Васильєв проти України», п. 61 (за-

ява № 11370/02, рішення від 21.06.2007 р.); 
– істотні та неспростовні («Україна-Тюмень проти України», п. 39 (заява 

№ 22603/02, рішення від 22.11.2007 р.). 
Англійський термін «compelling», вжитий у п. 52 рішення у справі «Рябих 

проти Росії», має декілька значень, але головне з них − «переконливий» (п. 46 
ухвали Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного 
суду від 20.02.2020 р. у справі № 808/1628/18). 

Отже, відхід від принципу правової визначеності можливий лише за наяв-
ності істотних та переконливих обставин.

Згідно зі ст. 4 Протоколу № 7 до Конвенції відновлення провадження у спра-
ві згідно із законом та кримінальною процедурою відповідної держави можли-
ве в разі виявлення суттєвих недоліків у попередньому судовому розгляді, які 
могли вплинути на результати розгляду справи.

Зазначену норму, сформульовану стосовно кримінального судочинства, 
Європейський суд з прав людини за допомогою тлумачення у взаємозв’язку зі 
ст. 6 Конвенції поширив і на цивільні справи, вважаючи, що відступ від принципу 
правової визначеності в цих справах можливий для виправлення істотного (фун-
даментального) порушення, що свідчить про неналежне здійснення правосуддя 
(п. 35 постанови ЄСПЛ від 23.07.2009 р. у справі «Сутяжник проти Росії»23).

Відповідно до Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (2000) 2 
«Щодо повторного розгляду або поновлення провадження у певних справах 
на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом з прав 
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людини»24, які можуть бути застосовані за принципом аналогії права, держа-
ва зобов’язана забезпечити адекватні можливості повторного розгляду справи, 
включаючи поновлення провадження, у випадках, коли ЄСПЛ визнав порушен-
ня Конвенції, особливо коли в основі визнаного порушення лежали суттєві 
процедурні помилки чи недоліки, які ставлять під серйозний сумнів результат 
оскарженого провадження на національному рівні (пп. b п. і розділу ІІ). 

У згаданій вище справі «Сутяжник проти Росії» ЄСПЛ аналізував можли-
вість відступу від принципу правової визначеності та оцінював обґрунтованість 
перегляду судового рішення у зв’язку із порушенням правил підсудності, які на 
час вирішення спору трактувались неоднозначно та були офіційно роз’яснені 
через три роки після прийняття рішення у справі у зв’язку із прийняттям но-
вого процесуального кодексу. У пунктах 38–39 постанови у цій справі ЄСПЛ 
зазначив, що:
– приймаючи той факт, що правила підсудності мають дотримуватися, за пев-

них обставин цієї справи Суд не знаходить нагальної соціальної необхідності, 
яка могла б виправдати відступ від принципу правової визначеності. Рішення 
суду було скасоване скоріше заради правового пуризму, ніж для того, щоб 
виправити важливу судову помилку;

– за таких обставин справи скасування рішення було непропорційною мірою, і 
необхідно було надати переваги принципу правової визначеності. Отже, було 
допущено порушення ст. 6 Конвенції.

Висновок. З огляду на викладене можна зробити висновок, що у світ-
лі принципів верховенства права та відповідальності держави перед особою 
є необхідність зміни законодавчого регулювання перегляду судових рішень у 
зв’язку із встановленою Конституційним Судом України неконституційністю 
(конституційністю) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 
застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи. Йдеться, зокре-
ма, про закріплення інституту істотних і переконливих обставин, що вплину-
ли на результат розгляду справи. Важлива роль у цьому належить Верховному 
Суду, який має забезпечити вироблення відповідної правозастосовної практики 
через судову правотворчість.
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Onishchuk Mykola, Samofal Maryna. Declaring the act unconstitutional and extraor-
dinary review of the court decision: problems of law enforcement

The article considers the problem of the balance between the principle of legal certainty 
and effective protection of individual rights in court cases, where the trial ended with a final 
court decision, in light of declaring laws and other acts unconstitutional. The issue of validity 
of decisions of the Constitutional Court of Ukraine in time is therefore discussed in the article.

The authors emphasize Supreme Court statement that the possibility to review a court 
decision in exceptional circumstances (if it is not executed only) is based on the principle of 
legal certainty, and the unconstitutionality of the law is important, first of all, as a general de-
cision. It determines the legal position for resolving the following cases, and not as a basis for 
retrospective application of the new legal position and thus change the state of legal certainty 
already established by the final court decision.

The article points out that declaring the law unconstitutional indicates a mistake on 
the part of the state and undermines confidence in the court decision. The public interest in 
eliminating doubts about the legality and validity of a court decision prevails over the public 
interest, which is manifested in compliance with the principle of legal certainty.

It is underlined that the duty of the state is to ensure human rights and freedoms within 
the framework of the right to judicial protection and fair trial. The purpose of extraordinary 
procedures for reviewing a court decision is to restore violated constitutional rights and 
freedoms. Legal provisions on the possibility of reviewing not executed court decisions only, 
limit the guaranteed right to judicial protection and makes it impossible to implement the 
decisions of the Constitutional Court of Ukraine.

Constitutional complaint is equated to a complaint against the state to the European Court 
of Human Rights (he ECtHR), as it concerns the application of an unconstitutional law by a 
court (state). Procedural Codes of Ukraine stipulate that if the ECtHR finds the violation of 
Ukraine’s international obligations in resolving a case by a court, it is the ground for reviewing 
a court decision that has entered into force and is final. Therefore, the conclusion is made that 
the law is inconsecutive.

In the light of the principles of the rule of law and responsibility of the state before a person 
there is a need to change the legislative regulation on review of court decisions in connection 
with the constitutionality of a law, other legal act or their separate provision, applied (not 
applied) by the court in the case. It is offered to introduce the institute of circumstances of a 
substantial and compelling character that influenced the outcome of the case as the ground for 
reviewing a court decision in exceptional circumstances – declaring the act unconstitutional, 
to Ukrainian procedural codes. 

Key words: the principle of legal certainty, restore of rights, review of judgement in 
exceptional circumstances, declaring the act unconstitutional.
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Висвітлюються концептуальні проблеми формування вітчизняної доктрини уніта-
ризму. Констатуючи факт, що найбільш багатоаспектною і складною є проблема ут-
вердження в Україні оптимальної форми державного устрою, пропонується посилити у 
вітчизняній конституційній науці та освіті доктринальні засади сучасного унітаризму. 
Аналізуючи комплекс сутнісних та змістових характеристик унітаризму як феномену 
сучасного конституційного права, окреслюються перспективні напрями розвитку уніта-
ристської доктрини. Показаний синергетичний зв’язок між теорією сучасного унітариз-
му, принципами унітарності державної території та фундаментальними інститутами 
політико-правового та державно-управлінського життя сучасних унітарних держав.
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Батанов А. В. Аксиоконцептосфера современного унитаризма в Украине
Освещаются концептуальные проблемы формирования отечественной доктрины уни-

таризма. Констатируя факт, что наиболее многоаспектной и сложной является проблема 
утверждения в Украине оптимальной формы государственного устройства, предлагается 
усилить в отечественной конституционной науке и образовании доктринальные основы 
современного унитаризма. Анализируя комплекс сущностных и содержательных характе-
ристик унитаризма как феномена современного конституционного права, определяются 
перспективные направления развития унитаристской доктрины. Показана синергетиче-
ская связь между теорией современного унитаризма, принципами унитарности государ-
ственной территории и фундаментальными институтами политико-правовой и государ-
ственно-управленческой жизни современных унитарных государств. 
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The conceptual problems of the formation of the national doctrine of unitarism are cov-

ered. Stating the fact that the most multifaceted and complex is the problem of establishing the 
optimal form of state structure in Ukraine, it is proposed to strengthen the doctrinal founda-
tions of modern unitarism in the national constitutional science and education. Analyzing the 
complex of essential and substantive characteristics of unitarism as a phenomenon of modern 
constitutional law, the perspective directions of development of the unitarian doctrine are de-
termined. The synergistic relationship between the theory of modern unitarism, the principles 
of unitarity of the state territory and the fundamental institutions of the political-legal and 
state-administrative life of modern unitary states is shown.
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Вступ. На нинішньому етапі конституційної історії, наближаючись до 30-ї річ-
ниці Незалежності України та 25-ї річниці від дня прийняття Конституції України, 
вітчизняна державність переживає глибоке якісне, сутнісне та змістове оновлення. 
Незважаючи на наявні конфлікти та суперечності, які існують у системі консти-
туційного ладу України, у суспільстві та державі тим не менш вироблена певна 
консолідована позиція щодо логіки та вектору внутрішнього політико-правового 
розвитку України у системі координат «людина – територіальна громада – грома-
дянське суспільство – держава». Україна проголошується суверенною і незалеж-
ною, демократичною, соціальною, правовою державою (ст. 1 Конституції України), 
в якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються найвищою соціальною цінністю. Саме права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3 Конституції України).

Втім, доволі важко формується адекватне концептуальне розуміння та прак-
тична реалізація інших засад конституційного ладу, у тому числі й насамперед 
унітаризму. Попри те, що унітаризм як теорія та практика політико-територіаль-
ного устрою відіграв колосальну роль у процесах становлення, розвитку, збе-
реження та зміцнення вітчизняної державності, щодо проблем реформування 
територіальної організації публічної влади в Україні вже три десятиліття ведуть-
ся бурхливі, але не завжди конструктивні дебати. При цьому, якщо до 2014 р. 
цінність унітаризму як квінтесенції територіальної організації української дер-
жави сприймалася як аксіома, то після окупації Автономної Республіки Крим та 
збройної інтервенції Російської Федерації проти України, проблема цілісності та 
недоторканності державної території набула важливого практичного значення.

Як констатується в аналітичній доповіді «Українсько-російські відносини: 
тест на політичну зрілість»1, від «початку російської агресії проти України в 
2014 р. Російська Федерація постійно нарощує потенціал деструктивних гі-
бридних впливів гуманітарного плану. На сьомий рік війни набір вимог агре-
сора фактично не змінився, хіба що зазнав подальшої деталізації. Йдеться про 
сценарії федералізації України, надання офіційного статусу російської мови як 
другої державної і зміну зовнішньополітичного курсу, тобто відмову України 
від європейської та євроатлантичної інтеграції».

Однак, якщо у частині таких заходів гуманітарної протидії, як питання на-
ціональної символіки, української мови як єдиної державної, політики пам’яті (де-
комунізації) було здійснено важливі кроки: у 2019 р. прийнято Закон України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної», схвалено Стратегію 
популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава», ре-
алізовано масштабне позбавлення від комуністичної символіки в публічному про-
сторі тощо, то у питаннях формування національної доктрини унітаризму, стратегій 
і програм його захисту та розвитку як визначальних інструментів протидії федералі-
заційним сценаріям розвитку України, на жаль, практично нічого не було зроблено.

Огляд літератури. Окремі аспекти теорії та практики сучасного унітариз-
му, адміністративно-територіального устрою та процесу у своїх працях до-
сліджували такі сучасні вчені та експерти, як Ю. І. Ганущак, Б. П. Гдичинський, 
А. Б. Гетьман, Р. В. Губань, О. П. Іщенко, В. М. Кампо, В. П. Колісник, О. Л. Копи-
ленко, В. В. Кравченко, І. О. Кресіна, В. С. Куйбіда, О. Г. Кучабський, І. Й. Магнов-
ський, В. В. Міщук, В. І. Нудельман, Х. В. Приходько, С. О. Телешун, А. Ф. Ткачук, 
Л. Т. Шевчук, В. А. Явір та ін.
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Постановка проблеми дослідження. Сучасний унітаризм як складне та 
багатогранне явище неможливо повноцінно зрозуміти, розглядаючи його лише 
під якимось одним – юридичним, історичним, політичним або іншим, механіч-
но виокремленим кутом зору. Це неминуче буде доволі вузький та однобічний 
погляд як на саму унітарну державність, так і зумовлені її природою, завдання-
ми, функціями проблеми.

По-перше, для глибокого та різнобічного розуміння унітаризму та успішно-
го вирішення відповідних «унітаристських» проблем необхідний комплексний, 
різнобічний підхід. У практичному вимірі це означає, що при розгляді окремих 
конституційно-правових, політичних, управлінських, економічних, фінансо-
вих, інформаційних, націобезпекових та інших аспектів унітарної державності 
завжди слід пам’ятати про синергетично пов’язані з ними сторони.

По-друге, вельми важливо розглядати унітаризм як принцип і форму те-
риторіального устрою не тільки у статиці, а й у динаміці, постійному русі та 
розвитку. Адже будь-яка унітарна держава, так само як і федеративна, має свою 
унікальну історію та проходить відповідні фази «життя» – зародження, станов-
лення, найвищий розквіт, занепад, зникнення, відродження тощо.

По-третє, актуальним є дослідження унітаризму у порівняльній площині, у 
аспекті виявлення та вивчення загальних та особливих рис, властивих унітарним 
формам територіальної організації різних держав. Це сприятиме більш глибокому 
розумінню не лише причин виникнення, становлення та розвитку різних унітарних 
держав, а й проникненню у саму природу унітаризму, з’ясуванню його принципів, 
цілей, функцій, факторів, які сприяють або перешкоджають його еволюції тощо.

Метою та завданням дослідження є концептуально-конституційний ана-
ліз аксіологічних аспектів сучасного унітаризму в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Хрестоматійно, що термін «унітарна держа-
ва» походить з латинського слова unus, unitаs, що означає «один», «єдність». 
Унітарна держава, таким чином, складається не з державних утворень, а з адмі-
ністративно-територіальних одиниць, правовий статус яких визначається цен-
тральною владою. Унітарний характер держави означає, що територія у межах 
існуючих державних кордонів є цілісною і недоторканною, що складові части-
ни цієї території перебувають у нерозривному взаємозв’язку, відзначаються 
внутрішньою єдністю і не мають ознак державності, як це властиво складовим 
частинам, скажімо, федеративної держави.

Концептуально значущими є й інші характеристики унітарної держави. 
Наприклад, деякі дослідники акцентують увагу не тільки на її так званих мате-
ріальних характеристиках, а й підкреслюють сприяння забезпеченню унітариз-
му факторів нематеріального змісту. Саме такий підхід демонструє визначення 
унітарної держави, представленої як просте єдине державне утворення, що 
складається з юридично рівних адміністративно-територіальних одиниць, які 
підпорядковані центральним органам влади і не мають ознак державного суве-
ренітету, а більшість населення в такій державі має унітарну правосвідомість.

«Унітарна правосвідомість» належить до групи ознак, які не обмежуються 
лише формою державної атрибутики, функціональною та технологічною ха-
рактеристикою унітарної держави. Унітарна правосвідомість – це більше, ніж 
обов’язкова ознака державності та унітарної спроможності. Ця характеристика 
передує та виступає основою унітаризму. Це своєрідна національна традиція 
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територіальної організації та форма її історичної та сучасної конституціоналіза-
ції2. Не випадково термін «унітаризм» у деяких зарубіжних публікаціях розумі-
ється як «посилання на віру в існування унітарної держави»3.

У контексті універсалізації методологічних підходів до унітарних характе-
ристик сучасної держави особливої уваги заслуговує системний підхід. У захід-
ній доктрині права поняття «унітарна система» визначається як система політич-
ної організації, за якої усі або більшість владних повноважень зосереджені на 
рівні центрального уряду, на відміну від федеральної системи. В умовах унітар-
ної системи центральний уряд, як правило, делегує повноваження територіаль-
ним одиницям і дозволяє останнім реалізовувати прийняті політичні рішення. 

Аналізуючи генезис унітарної форми державного устрою, потрібно виходити 
з того, що унітаризм замінив партикуляризм і феодальну роздробленість, віді-
грав свою прогресивну роль. Він не залежав від національно-етнічної чи расової 
структури населення, а був затребуваний єдиним режимом, відносною просто-
тою в здійсненні державної влади. Унітарна держава в даний час є найбільш по-
ширеною у світі формою державного устрою. Понад 85 % країн світу обрали 
унітарну форму свого територіального устрою. Так, Н.О. Касаткіна пояснює цей 
феномен не лише тим, що «така держава є такою, що ефективно управляється та 
забезпечує державну єдність», а й тим, що «унітарна форма державного устрою є 
аутентичною за своєю сутністю, тобто є найбільш наближеною до самої природи 
держави»4. Незважаючи на те, що це різні за своїми територіальними параметра-
ми, етнонаціональним складом, географічним розташуванням, економічним та 
соціально-культурним розвитком, політичними та правовими традиціями держа-
ви, унітарним державам притаманна комплексна система ознак.

Серед них визначають такі: територія держави поділена на адміністратив-
но-територіальні одиниці, які не наділені державним суверенітетом; єдина 
структура державного апарату, компетенція якого поширюється на всю терито-
рію держави; єдине громадянство; єдина система законодавства, вісьовим цен-
тром якої є єдина державна конституція, норми якої застосовуються на терито-
рії всієї країни без будь-яких обмежень; єдина судова система; єдина система 
органів конституційного контролю; одноканальна система оподаткування; 
участь держави у міжнародних відносинах як єдиного цілого тощо. 

В аспекті забезпечення державно-управлінської організації кожна з них має 
суттєві особливості. Наприклад, Велика Британія, децентралізує владу на прак-
тиці, але не в конституційних принципах. Це одна з небагатьох країн, яка обрала 
деволюцію як форму децентралізації та територіальної організації. Інші країни 
наділяють різним ступенем автономності територіальні одиниці. У Франції – 
класичному прикладі децентралізованої адміністративної системи, деякі члени 
місцевої влади призначаються центральним урядом, тоді як інші обираються.

Для унітарної держави характерна єдина система вищих органів (парла-
мент, глава держави, уряд). Юрисдикція цих органів поширюється на всю те-
риторію країни, яка поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, які 
не мають політичної самостійності. В цих одиницях (департаменти, області, 
округи, райони, громади тощо) звичайно утворюються власні представницькі 
та виконавчі органи, які функціонують відповідно до загальнонаціонального 
законодавства та зобов’язані застосовувати законодавчі та інші нормативні 
акти, які приймаються центральними органами державної влади.
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Водночас, на нашу думку, як у концептуально-конституційному, так і прак-
сеологічному аспекті, унітаризм є набагато складнішим за своїми аксіологіч-
ними, онтологічними, гносеологічними, телеологічними та іншими ознаками і 
характеристиками феноменом, ніж унітарний устрій держави.

Теорія унітаризму належить до універсальних конституційно-правових та по-
літичних теорій, які розвивають і збагачують практику конституційного права та 
процесу, будівництва сучасної державності. Осмислення специфіки конституцій-
ного будівництва в сучасній Україні стикається з низкою доктринальних проблем 
і, зокрема, з необхідністю розробки категорій, що утворюють стійку і водночас 
динамічну політичну систему. Така політична потреба в умовах сьогодення і в май-
бутньому актуалізує необхідність розробки, уточнення багатьох понять.

До таких і належить поняття унітаризму, яке тісно пов’язане з феноменом 
конституціоналізму і системою конституційних цінностей, традицій, ідей, погля-
дів, що визначають конституційний лад та проявляються в конституційно-пра-
вових нормах і інститутах, конституційних звичаях і конституційній свідомості.

Сьогодні унітаризм у сучасній Україні розвивається в далеко непростих умо-
вах, пов’язаних насамперед з окупацією Автономної Республіки Крим та зброй-
ною інтервенцією з боку Російської Федерації. Докорінна модернізація багатьох 
конституційних, ідеологічних та моральних цінностей, що відбулася за останні 
десятиліття викликає необхідність консолідації конституційної та політичної 
свідомості, конституційної та політичної культури суспільства. Саме тому уніта-
ризм може стати сьогодні такою ціннісно-орієнтуючою парадигмою, яка б стала 
системоутворюючою ідеєю і важливим елементом громадської правосвідомості.

Актуальність вивчення інституту унітаризму в даний період зростає не 
тільки з доктринально-пізнавальних позицій, а й у праксеологічному аспекті, 
оскільки багато з існуючих проєктів конституційних, передусім адміністратив-
но-територіальних, перетворень співзвучні з реаліями сьогодення і сприяють 
утвердженню принципово нових конституційних цінностей, у системі яких 
унітаризм займає унікальне місце.

Зумовлено це насамперед тим, що унітаристська ідея в процесі генезису 
виходить за просторово-технологічні, функціонально-телеологічні та інстру-
ментально-кратологічні рамки державного устрою та, в існуючих реаліях, по-
чинає перетворюватися на форму національної моделі конституційного ладу, 
вбираючи в себе безліч конституційних явищ, відносин і процесів – почина-
ючи з питань становлення муніципалізму і парламентаризму, функціонування 
територіальних громад і органів публічної влади та закінчуючи проблемами 
формування конституційної свідомості і конституційної культури. У сучасних 
умовах унітаризм як фундаментальна конституційна цінність та один з осно-
воположних принципів конституційного ладу об’єктивно виступає своєрідним 
плацдармом для впровадження унітаристської ідеології в конституційно-пра-
вове життя і суспільні відносини.

Однак сучасна теорія унітаризму страждає відсутністю системності, ці-
лісності, адекватної юридичної визначеності базових терміно-понять. Тому 
розробка відповідного категоріально-понятійного апарату залишається дово-
лі важливою проблемою сучасного право-державознавства. Багато понять, на 
нашу думку, досі точно не визначено, що породжує неоднозначне їх тлумачен-
ня, різне сприйняття сутності, змісту і обсягу. У наукових працях, у тому числі 
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спеціально присвячених питанням унітаризму, часто взагалі не формулюються 
визначення основних понять, відсутнє чітке розмежування між ними. А такі 
поняття, як «унітарна держава», «унітарність» і «унітаризм», часто вживають-
ся окремими дослідниками як ідентичні.

У зв’язку з цим вироблення визначення поняття унітаризму є доволі склад-
ним завданням. У багатьох наукових працях не дається чітка дефініція, або 
вона присутня в неявному вигляді через перерахування ознак, властивостей, 
рис. Не всі з них характерні саме унітаризму. Різні сутність, зміст і кількість 
наведених ознак і властивостей. До того ж поняттям «унітаризм» оперують 
вчені різних галузей наукового знання (юристи, політологи, соціологи, філо-
софи, економісти, фінансисти), тобто воно є міждисциплінарною категорією. 

Відсутність єдиного підходу до розуміння унітаризму викликано декількома 
причинами. І передусім тим, що унітарна модель державного устрою: а) належить 
одночасно і до структури, і до функціонування публічної влади; б) вона забезпечує 
синтез різних тенденцій розвитку державного організму: з одного боку, його єдності, 
неподільності, централізації та, з другого – муніципалізації, децентралізації, декон-
центрації, деволюції тощо; в) одночасно є і конституційно-правовим, політичним і 
соціальним явищем; г) передбачає певні цілі і засоби їх досягнення, причому ці цілі 
можуть бути за своїм характером локальними, регіональними та глобальними.

До того ж існує кілька моделей унітарної організації держави, для яких уні-
таризм може розглядатися і як теорія унітарної форми державного устрою, і як 
конкретна унітарна держава – спосіб реалізації та втілення цієї теорії. За такого 
підходу унітаризм як конституційно-правове явище фактично ототожнюється 
з науковою теорією про це явище, тобто конституційно-правова дійсність і її 
відображення в науковому знанні не розрізняються. У такому аспекті поняття 
«унітаризм» містить філософію якісно певного державного устрою, воно ста-
новить теоретико-методологічну основу організації унітарного устрою. А «уні-
тарність» – тип реальної державної організації, який відповідає всім принци-
пам унітаризму і є втіленням його філософії.

Унітаризм також розглядається і як спосіб життя, як спосіб поєднання тери-
торіальної єдності і невіддільності в конституційних відносинах різних форм 
державності – від централізованих до децентралізованих, деконцентрованих, 
регіональних держав і місцевого самоврядування.

Сучасний етап розвитку унітаризму в Україні зумовлений істотними змі-
нами у механізмі конституційно-правового регулювання суспільних відносин 
та якісним оновленням системи, структури та змісту конституційного права. 
У зв’язку з цим сутність і зміст класичного унітаризму насамперед необхідно 
розглядати та розуміти з аксіологічної позиції, яка розкриває ціннісний потен-
ціал феномену унітаризму як конституційно-правової та політичної ідеології, 
що являє собою систему ідеалів та ідей про територію держави, її устрій як кон-
ституційні цінності (їх генезис, систему, форми вираження, методи та ступінь 
реалізації і захисту)5, в основі якої – симбіоз конституційно-правової теорії та 
практики. Так, суверенність, поділ влади, верховенство права, непорушність, 
субсидіарність, пропорційність, системність, стабільність адміністративно-те-
риторіального устрою є сенсоутворюючими цінностями сучасного унітаризму. 
Своєю чергою унітаризм цілком справедливо належить до непорушних ціннос-
тей конституційного ладу України, що стосуються української державності6. При 
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цьому, розглядаючи феномен конституційних цінностей у суб’єктному контексті, 
сучасні вітчизняні дослідники доводять, що найвищими ієрархічними цінностя-
ми є свобода та справедливість (цінності громадянського суспільства) та сувере-
нітет, незалежність і унітаризм (цінності, що стосуються української державнос-
ті). Саме вони виступають засобом зближення особистостей, культур, народів та 
універсальним інструментом досягнення соціальної злагоди та миру.

Еволюція вітчизняного унітаризму – це тривалий, розтягнутий у часі та просто-
рі процес, який складається із сукупності історичних етапів, критеріями виділення 
яких, як правило, є різкі, переломні моменти у розвитку суспільства і держави, 
демократії та владних інститутів, які були викликані сукупністю загально цивіліза-
ційних, державних та регіональних, внутрішніх та зовнішніх, соціально-правових, 
геополітичних, господарсько-економічних, духовно-культурних, екологічних, на-
ціобезпекових та інших тенденцій і процесів, які детермінують можливість виник-
нення, визнання та розвитку суверенної демократичної державності.

В онтологічній площині унітаризм є особливою формою існування суспільної 
свідомості та механізму втілення у буття людини ідеалів вітчизняного конститу-
ціоналізму та ідей авторитету державної території як фундаментальної конститу-
ційної цінності, поваги до її цілісності та неподільності, а саме – унітаристської 
свідомості, побудованої на свідомій переконаності у необхідності, корисності, 
функціонально-телеологічній цінності державної унітарності та правових норм, 
на основі яких вони визнаються Українським народом і державою, встановлюють 
гарантії конституційного ладу України, моделюють можливості захисту різнопла-
нових інтересів Українського народу, держави, територіальних громад та людини 
за місцем її проживання за допомогою дій та кроків публічної влади.

Ми вважаємо, що означений аспект є одним із ключових як у процесі фор-
мування сучасного унітаризму в Україні цілому, зміцнення єдності та цілісності 
державної території, так і в сенсі розвитку демократії, децентралізації та місцевого 
самоврядування. Адже найголовнішою передумовою зрушень у справі зміцнення 
унітарності України має бути формування специфічних конституційно-правових 
унітаристських установок та унітаристського мислення суспільства, розвиток уні-
таристської культури, витребуваність у народі самого принципу унітаризму.

На нашу думку, формування цілісної парадигмально-конституційної основи 
сучасного українського унітаризму відіграватиме вагому роль у процесах про-
тидії проросійськи орієнтованим федералістським та відверто сепаратистським 
сценаріям розвитку вітчизняної державності7. Такий акцент не є випадковим. 
Адже терміну «унітаризм» у деяких зарубіжних публікаціях надається додаткове 
значення у контексті його порівняння з поняттями «федерація» та «федералізм»8.

У сучасних умовах у суспільстві в цілому, у політичному та науковому се-
редовищі має послідовно формуватися чітка концептуально аргументована та 
ідеологічно підсилена позиція, згідно з якою федералізація державного устрою 
України є формою відвертого колабораціонізму з російськими окупантами, іде-
ологічною та політичною технологією сепаратизму в Україні9.

Абсолютно штучно культивована та фактично демонізована в Україні ідея 
федералізму як «найбільш завершеної форми регіоналізму» та «неодмінної 
умови для самореалізації потенціалу регіонів, кожної територіальної одиниці, 
кожного громадянина»10, у сучасному світі розвивається значно повільніше, а 
за останній час виявилася скоріш послабленою, ніж зміцненою.
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Так, польський дослідник конституційно-правових проблем унітаризму та 
децентралізації Й. Бросчек стверджує, що «існують різні варіанти модернізації 
взаємозв’язків між центром та підпорядкованими йому одиницями, а 
федералізація – лише один шлях інституціональної реформи. Інші, такі як 
адміністративна, законодавча чи фіскальна децентралізація, також можуть 
бути досягнуті в рамках унітарної держави. Більше того, федералізм сам по 
собі не є децентралізованим варіантом сучасної держави. По суті, унітарні 
держави можуть бути децентралізованішими, ніж федеральні, а федеративні – 
не обов’язково або децентралізовані, або централізовані»11. Така позиція не 
є поодинокою. Наприклад, американський політолог У. Рікер заперечує, що 
федералізм завжди слугує гарантією демократичних свобод. На його думку, 
між федералізмом та свободою немає простого причинного зв’язку12.

Тобто сьогодні існує серйозна суперечність між доктринальними уявлен-
нями про сутність і зміст федералізму та унітаризму, умови їх ефективного 
функціонування, розвитку та трансформації, що домінують у мисленні і діяль-
ності вчених і політиків та реальною практикою розвитку систем територіаль-
ної організації сучасних держав. При цьому у вітчизняному дискурсі дискусія 
про федералізм і унітаризм в Україні, періодично з’являючись, на сьогодні вже 
перестала бути питанням звичайного академічного або політичного діалогу13.

В.Л. Мусіяка, відповідаючи на запитання про можливості запровадження фе-
деративної моделі державного устрою в Україні, зазначав: «Такі «спроби» для 
держави можуть погано закінчитися. У масштабах держави – це дуже небезпеч-
на річ. Потім повернути в нормальний стан систему влади, в тому числі і місце-
ве самоврядування, може виявитися неможливим. Є ризик створити ситуацію, 
при якій федералізація створить для регіонів надлишкові можливості – аж до 
прийняття власних конституцій, декларацій про політичну самостійність, про 
можливості самостійно брати участь у міжнародних відносинах. Все це відо-
мий сценарій, і пов’язаний він з тим, що спокійно, без введення військ виникне 
можливість інспірувати з боку сепаратистські процеси, і закінчиться все тим, 
що ці окремі частини будуть приймати рішення, скажімо, про від’єднання від 
України, а потім про приєднання, скажімо, до тієї ж Росії в якості суб’єкта зовсім 
іншої федерації. Україні немає абсолютно ніякого резону розглядати подібні ідеї. 
Відмінності, про які ви говорите, є, і їх коріння – в нашій радянській і постра-
дянській історії. Місцеві олігархи мають у різних регіонах економічні інтереси, і 
вони ведуть свою гру навколо питання про концентрацію в різних частинах кра-
їни верств населення, відмінних за своєю ментальністю, за своїми соціальними 
і культурними навичками. Непереборних розбіжностей між українцями сходу і 
заходу немає. У нас більше того, що нас об’єднує, ніж того, що нас роз’єднує»14.

Відповідні ідеологічні федералізаційні концепти жодною мірою не переві-
рені досвідом сучасних федерацій у зарубіжних країнах, політичною ситуацією 
в Україні, прогнозами на її історично видиме майбутнє, її соціально-демогра-
фічною мапою тощо, особливо в умовах окупації Автономної Республіки Крим 
та збройної інтервенції Російської Федерації проти України, проходження аб-
солютно нового та вкрай складного етапу розвитку української нації, коли йде 
не лише практичний процес та теоретичне обґрунтування власної державності, 
по суті, формування нової державної нації у широкому (загальногромадянському) 
розумінні цього слова, а й боротьба за збереження суверенітету України. Якщо 
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централізована федерація є для державності України небезпечною і небажаною, 
то реалізація ідеї децентралізованої федерації в Україні, на якій наполягають деякі 
сепаратистські кола, стане політичною і соціальною катастрофою. За таких умов, 
за висновками більшості вітчизняних експертів, оптимальна конституційна мо-
дель державного устрою України – унітарна конституційно децентралізована дер-
жава. Ідейні засади такої держави мають засновуватися на парадигмальних філо-
софських, правових, політичних, соціологічних засадах українського унітаризму.

Із усією впевненістю можна стверджувати, що доволі важливою в аспекті 
формування вітчизняної теорії унітаризму є проблема формування та втілення у 
конституційному законодавстві адміністративно-територіальної лексики україн-
ської мови. На думку сучасних вітчизняних вчених-філологів, «лексика на позна-
чення територіальних одиниць відзначається великим стилістичним потенціалом. 
Стилістичні функції територіальної лексики реалізуються у творенні мовности-
лістичного образу Батьківщини, вираженні ідеї державності, відтворенні історич-
ного колориту описуваної епохи, відображенні історичних реалій. Крім прямого 
значення, територіальна лексика може набувати додаткових смислових відтінків, 
уживатися в переносному значенні, набувати оцінних позитивних чи негативних 
значень. Активним засобом реалізації образного потенціалу досліджуваної лек-
сики виступає введення її в систему тропів. Посилення суб’єктивної оцінності 
та емоційної насиченості досягається шляхом уведення територіальної лексики у 
структуру перифраз, речень зі звертанням, градаційних конструкцій.

Не викликає сумніву, що термінологія адміністративно-територіального по-
ділу повинна формуватися на національній основі. Здійснюючи реформу адмі-
ністративно-територіального поділу в Україні, треба забезпечити для номінації 
територіальних одиниць такої термінологічної лексики, яка б не нівелювала спе-
цифічних особливостей історичного розвитку української нації. У разі залучення 
у сферу номінації чужомовної лексики, використовувати тільки такі назви, які 
відзначаються високим ступенем освоєння на українському мовному ґрунті, не 
суперечать природі рідної мови та законам її функціонування на різних рівнях»15.

Висновки. Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна 
зробити висновок, що тільки у своїй єдності означені та інші аспекти у розу-
мінні сутності унітаризму дають підстави стверджувати про існування даного 
феномену не тільки як привабливої концептуальної моделі, а й об’єктивної ре-
альності, яка має аксіологічні, гносеологічні, онтологічні, цивілізаційні, інсти-
туціональні, конститутивні, нормативні, функціонально-телеологічні, історич-
ні, національні та ментальні параметри, які еволюційним шляхом склалися під 
впливом відповідних ідей та принципів.

Такий симбіоз сутнісних, змістових і системно-структурних характерис-
тик сучасного унітаризму дає змогу розуміти, розвивати, захищати унітарну 
державність. Адже тільки за умови такої парадигмально-конституційної, ін-
ституціональної та функціональної інсталяції у механізм демократичного кон-
ституційного ладу унітаризму як фундаментальної конституційної цінності 
унітаристська ідея стає оптимальною та, по суті, універсальною основою для 
вирішення значної кількості суспільних справ, що свідчить про колосальний 
гуманістичний потенціал сучасного українського унітаризму.
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Batanov Olexandr. Axioconceptosphere of modern unitarism in Ukraine
The conceptual problems of the formation of the national doctrine of unitarism are cov-

ered. Recognizing the fact that the most multifaceted and complex problem is the establishment 
of the optimal form of government in Ukraine, it is proposed to introduce a separate vector in 
national constitutional science and education. In spite of the fact that in the field of political 
and legal science in general and modern constitutionalism, the issue of unitarism is quite ac-
tively discussed by scholars, scientists, politicians and public figures, the scientific knowledge 
in this field remains extremely controversial and fragmentary.
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Analyzing the complex of essential and substantive characteristics of unitarism as a phe-
nomenon of modern constitutional law, outlines perspective directions of development of the 
unitarian doctrine. The synergistic connection between the theory of modern unitarism, the 
principles of unitarity of the state territory and the fundamental institutions of political-legal 
and state-administrative life of modern unitary states is shown. It proves that the unitary sys-
tem is not only one of the important components of the process of achieving the tasks, goals 
and functions of most modern states, but also an immanent feature and strategic element of the 
mechanism of exercising their sovereign rights.

Considering that unitarism is a multidimensional socio-political and constitutional phe-
nomenon: it is an idea, a theory, a scientific direction, and a global social and constitutional 
practice, and a constitutional form of the existence and functioning of territorial communities, 
and the historical state of national statehood and Ukrainian regional civilization, and the form 
of realization of national identity and citizenship, etc., concludes the relevance and necessity of 
forming a unitarist discourse in modern constitutional law science and education.

In the opinion of the author, consistent conceptualization and institutionalization of the 
unitarist doctrine will allow us to understand the deep processes that determine the emergence 
of the phenomenon of national unitarism, testify to the enormous civilizational role and axio-
logical, ontological, epistemological, functional and psycho-logical features in the course of 
its political structuring, formation of market economy relations, implementation of eco-hu-
manistic national security and defence.

Key words: unitarism, unitarian, territory, state, state system, unitary system, administra-
tive and territorial system.
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СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ЗАВДАННЯ І ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджуються актуальні теоретико-правові та конституційні про-
блеми, пов’язані із напрацюванням стратегії національної безпеки, яка має посідати 
сьогодні чи не одне із центральних місць у розбудові незалежної Української держа-
ви. Адже саме стратегія національної безпеки визначає принципи, пріоритетні цілі, 
завдання та механізми захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і дер-
жави від зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Ключові слова: стратегія національної безпеки, виклики та загрози, забезпечення 
національної безпеки, права та свободи людини і громадянина, воєнна безпека, оборо-
ноздатність держави, збройні сили, позаблоковий статус, нейтральний статус.

Антонов В. А. Стратегия национальной безопасности Украины в современных 
условиях: задания и проблемы реализации 

В статье исследуются актуальные теоретико-правовые и конституционные 
проблемы, связанные с разработкой стратегии национальной безопасности, которая 
должна занимать сегодня едва ли не одно из центральных мест в развитии независимо-
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го Украинского государства. Ведь именно стратегия национальной безопасности опре-
деляет принципы, приоритетные цели, задачи и механизмы защиты жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Ключевые слова: стратегия национальной безопасности, вызовы и угрозы, обеспе-
чения национальной безопасности, права и свободы человека и гражданина, военная 
безопасность, обороноспособность государства, вооруженные силы, внеблоковый ста-
тус, нейтральный статус.

Antonov Volodymyr. Ukraine’s national security strategy in modern conditions: tasks 
and implementation problems

The article examines topical theoretical, legal and constitutional problems associated with the 
development of a national security strategy, which should now occupy almost one of the central 
places in the development of an independent Ukrainian state. After all, it is the national security 
strategy that determines the principles, priority goals, objectives and mechanisms for protecting the 
vital interests of the individual, society and the state from external and internal threats. 

Key words: strategy of national security, challenges and threats, ensuring national secu-
rity, human and civil rights and freedoms, military security, state defense, armed forces, non-
aligned status, neutral status.

Вступ. Утвердження України як суверенної і незалежної держави відповід-
но до ст. 1 Конституції України значною, якщо не вирішальною, мірою зале-
жить від забезпечення її національної безпеки. 

На тлі зростаючих загроз і нестабільності у світі постають нові виклики 
міжнародній безпеці у сировинній, енергетичній, фінансовій, інформаційній, 
екологічній, продовольчій та інших сферах. Загрози від поширення зброї масо-
вого ураження, міжнародний тероризм, транснаціональна організована злочин-
ність, кіберзагрози, піратство, нелегальна міграція, міждержавні та громадян-
ські конфлікти стають все більш інтенсивними, зачіпають все нові геополітичні 
регіони і держави. Спостерігається небезпечна тенденція перегляду державних 
кордонів з порушенням норм міжнародного права, застосуванням сили і погро-
зи силою вирішувати міжнародні проблеми. 

Свідченням цієї тенденції є збройний конфлікт на сході України за участю 
Російської Федерації та анексія нею Криму, чим порушено державний сувере-
нітет і територіальну цілісність України.

Водночас дедалі більш загрозливими стають внутрішні виклики національ-
ній безпеці. Неефективність системи забезпечення національної безпеки через 
недосконалість системи державного управління, витратна економічна модель та 
економічна криза, що поглиблюється, виснаження фінансових ресурсів держави 
і, як наслідок, зниження рівня життя населення, тотальна корупція, спотворення 
демократичних процедур, що стримує процеси кадрового оновлення державних 
органів, ведуть до неспроможності держави виконувати свої функції, насамперед 
щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, викликають зростаючу недо-
віру до держави з боку суспільства і загрожують його руйнацією.

Зважаючи на це, проблема напрацювання сучасної стратегії національної 
безпеки України постає як надзвичайно актуальна, першочергова, що потребує 
її суспільного і державного вирішення. А це зумовлює нагальну потребу напра-
цювання єдиної системи знань про стратегію національної безпеки на основі 
наукової методології, в тому числі визначення ефективних правових засобів 
забезпечення національної безпеки. 
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Огляд літератури. Науково-теоретичним підґрунтям даного дослідження 
стали наукові здобутки вітчизняних і зарубіжних вчених, які прямо чи побічно 
стосуються проблем національної безпеки, зокрема, в працях В.О. Антонова1, 
В.П. Горбуліна2, В.А. Ліпкана3, А.П. Дмитрієва4. Зазначені автори, аналізуючи 
стратегію національної безпеки, відзначають, що вона постає перед нами не як 
абсолютне, а як відносне явище, що і набуває змістовного вираження тільки у 
зв’язку з конкретними об’єктами або з конкретною галуззю людської діяльно-
сті та предметами навколишнього світу. Стратегія не існує сама по собі, ізольо-
вано чи  у відриві від загальної людської життєдіяльності, а тісно пов’язана з 
усіма аспектами життя людини, суспільства та держави, де головною її функці-
єю виступає забезпечення належних умов їх існування та подальшого розвитку.

Постановка проблеми дослідження. На сьогодні в багатьох державах сві-
ту стратегія національної безпеки спрямована на захист життєво важливих ін-
тересів особи, суспільства і держави.   

Історичний і сучасний світовий досвід свідчить, що подальший розвиток і за-
хист найважливіших здобутків України потребує чіткої визначеності державою 
у стратегічних пріоритетах та цілях, які мають відповідати викликам і загрозам 
XXI ст., її взаємодії з сучасними системами міжнародної і регіональної безпеки.

Метою та завданням дослідження є концептуально-конституційний ана-
ліз аксіологічних, онтологічних та телеологічних аспектів стратегії національ-
ної безпеки України  в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Розв’язання теоретико-правових проблем, 
пов’язаних із напрацюванням стратегії національної безпеки, має посідати 
сьогодні чи не одне із центральних місць у розбудові незалежної Української 
держави. Адже саме стратегія національної безпеки визначає принципи, пріо-
ритетні цілі, завдання та механізми захисту життєво важливих інтересів особи, 
суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Правовою основою розробки та реалізації стратегії є Конституція України, 
Закон «Про основи національної безпеки України» (2018 р.), інші закони та 
міжнародні угоди, ратифіковані Верховною Радою, які в сукупності визнача-
ють основні засади політики держави у сфері національної безпеки.

Головна мета стратегії – забезпечити такий рівень національної безпеки, який 
би гарантував права і свободи людини і громадянина, сталий інноваційний роз-
виток України, її культури та ідентичності, конкурентоспроможність економіки і 
суспільства, подальше зміцнення міжнародних позицій та авторитету Української 
держави в сучасному світі. Проблема забезпечення національної безпеки держа-
ви постає, з одного боку,  як найважливіша умова здійснення цих демократичних 
перетворень, а з другого – забезпечує реалізацію стратегічної мети побудови су-
веренної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.

Розглядаючи національну безпеку як найважливішу умову здійснення демо-
кратичних перетворень, слід зазначити, що такі радикальні зміни і перетворення 
вимагають мобілізації значних зусиль держави та суспільства. Виклики безпеки 
зумовлюють їх відволікання та переорієнтацію на відвернення загроз, що вихо-
дять як із внутрішнього середовища, так і зовнішньополітичного оточення дер-
жави. Більше того, нейтралізація та відвернення загроз може спричинити не тіль-
ки суттєве уповільнення темпів розвитку українського суспільства, а й зробити 
неможливим подальше демократичне оновлення та існування самої держави.  
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У цьому аспекті привертають до себе значну увагу загрози національній без-
пеці України, що виникли після революційних подій кінця 2013 – початку 2014 
р., а також, що мають місце сьогодні, зокрема, пандемія, пов’язана з COVID-19.  
Насамперед йдеться про значне падіння обсягів виробництва, поглиблення 
енергетичної кризи, глибокомасштабну та системну корупцію, невизначеність 
та безсистемність у здійсненні економічних реформ, прояв сепаратизму, фе-
дералізму, наявність антиукраїнських сил та політичних партій, котрі, діючи 
всупереч Конституції України, роблять спробу дестабілізувати соціально-еко-
номічну та політичну ситуацію в країні, викликати соціальну напруженість та 
невдоволеність значних верств населення  суспільства.

Проте потрібно зробити особливий наголос на небезпеці російської військової 
ескалації на східних кордонах держави, яка суттєво зросла після російсько-україн-
ського конфлікту та анексії Криму. Однак чи не найбільш небезпечною загрозою 
для подальшого існування Української   держави   є   прояв   сепаратизму,   феде-
ралізму,   наявність антиукраїнських сил і політичних партій, котрі намагаються 
знищити національну єдність та соборність держави, її територіальну цілісність.

Для України проблема захисту життєво важливих національних інтересів 
залишається надзвичайно складною та актуальною. На жаль, упродовж понад 
трьох десятиліть українській владі не вдалося досягти суттєвих успіхів у фор-
муванні та реалізації ефективної політики національної безпеки. Кризові яви-
ща, що притаманні майже всім сферам суспільного життя країни та зовнішніх 
відносин, предметно демонструють відсутність чіткої, довгострокової стратегії 
подальшого розвитку і захисту найважливіших здобутків України.

Так, попри очевидну важливість питання забезпечення обороноздатності 
держави, нинішній стан Збройних Сил України на тлі сучасного російсько-у-
країнського воєнного конфлікту є вельми критичним. Фактичний провал голов-
них програм реформування та переозброєння української армії, систематичне 
недофінансування потреб на утримання та підготовку Збройних Сил ставить 
під загрозу можливість виконання ними основних завдань щодо захисту тери-
торіальної цілісності та недоторканності Української держави.

Нині процеси розвитку Української держави і формування громадянсько-
го суспільства відбуваються за умов триваючих глобальних трансформацій у 
світі, активного «переформатування» відносин провідних світових гравців, 
формування нової архітектури глобальної та регіональної безпеки, інтенсив-
них пошуків світовим співтовариством шляхів виходу із фінансово-економіч-
ної кризи і становлення нового світового економічного порядку. Саме у такі 
періоди світової історії закладаються на довгострокову перспективу підвалини 
нового світового порядку, роль і місце країни у міжнародних розкладах.

Подальший розвиток і захист найвагоміших здобутків України потребує 
чіткої визначеності держави у стратегічних пріоритетах, які мають відповіда-
ти викликам і загрозам XXI ст., її взаємодії з сучасними системами міжнарод-
ної і регіональної безпеки.

Саме від вибору та успішності реалізації зовнішньополітичного курсу 
Україною залежить стан не лише її національної безпеки, а й великою мірю 
це впливає і на стан безпеки і стабільності в Європейському регіоні. Проте 
у разі подальшої фактичної невизначеності України у системі світової і регі-
ональної безпеки загрожує перетворенням нашої держави на буферну зону 
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між потужними міжнародними гравцями, які намагатимуться використовувати 
її територію для зменшення власних ризиків та загроз5.

З огляду на революційні події 2014 р. та російської анексії Криму та 
військових дій Росії на сході України, дестабілізація обстановки у Балто-
Чорноморсько-Каспійському регіоні на порядку денному гостро постало пи-
тання про подальший стратегічний курс Української держави та можливі шля-
хи забезпечення її національної безпеки:  збереження позаблокового та/або 
набуття нейтрального статусу; 
•	 поглиблення рівня партнерства з НАТО та ЄС у сфері безпеки і оборони без 

вступу до Альянсу; 
•	 вступ до Альянсу держав – учасниць НАТО.

Виходячи із теорії міжнародних відносин, слід зазначити, що більшість 
держав у пошуку шляхів забезпечення своєї безпеки, намагаються дотримува-
тися теорії політичного реалізму. Зазначена теорія стверджує, що існують лише 
два перевірених часом та світовою практикою шляхи забезпечення безпеки: а) 
створення власних потужних оборонних можливостей; б) об’єднання у воєнні 
союзи (блоки). Поряд із цим держави і блоки прагнуть досягти балансу сил 
за допомогою створення міжнародних інституцій, домовленостей, договорів з 
контролю над озброєнням та роззброєнням. 

Аналізуючи шляхи забезпечення безпеки, потрібно зазначити, що зміцнення 
власних оборонних можливостей виступає необхідною умовою забезпечення на-
ціональної безпеки, оскільки надає можливість державі проводити політику стри-
мування з метою реалізації та захисту її власних національних інтересів, а також 
попередження та відвернення агресії з боку вірогідного противника. Такий підхід, 
як свідчать сучасні дослідження, не є універсальним і не може надати надійних і 
довгострокових гарантій забезпечення миру та безпеки. При цьому визначальним 
чинником у виборі цього шляху виступають економічні можливості держави, полі-
тична система та здатність суспільства нести величезні оборонні витрати.

Інший шлях, що передбачає об’єднання у воєнні союзи (блоки) є, власне, про-
довженням першого підходу, а саме – зміцненням власних воєнних можливостей 
окремих держав шляхом об’єднання їх можливостей з метою протидії спільним 
зовнішнім загрозам. Поряд із цим участь у воєнному союзі покладає на кожну 
із країн-учасниць певні обмеження та зобов’язання. Так, членство у воєнному 
союзі: надає можливість агресивним державам об’єднувати військові можливо-
сті для ведення війни; провокує створення альянсів противниками; підштовхує 
нейтральні сторони приєднатися до ворожого блоку; обмежує свободу вибору 
суверенної держави та її здатність швидко пристосуватися до зміни обставин; 
створює проблеми з дружніми державами, які не можуть бути членами альянсу6.

Попри існуючі застереження, переважна більшість держав продовжують 
об’єднуватися у воєнні союзи, вважаючи їх переваги більш значними, аніж 
можливі ризики. Більше того, на їх думку, зміцнення оборонних можливостей 
кожної з держав-учасниць такого альянсу сприятиме також активному розвит-
ку партнерства не лише у військовій, а й у політичній, економічній, культурній 
та інших сферах життєдіяльності7.

Таким чином, вибір будь-якої із існуючих сьогодні моделей безпеки пов’я-
заний з певними перевагами та ризиками і потребує від держави створення 
власної та ефективної стратегії забезпечення національної безпеки.
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Важливо зазначити, що Стратегія 2020 р. визначає стратегічну мету полі-
тики національної безпеки як формування сприятливих умов для забезпечення 
інтересів громадян, суспільства і держави зі сталою та зростаючою ринковою 
економікою, держави, що керується європейськими політичними й економіч-
ними цінностями, в якій повага і захист прав і законних інтересів усіх терито-
ріальних громад, суспільних верств, етнічних груп є запорукою незалежного, 
вільного, суверенного і демократичного розвитку єдиної України.

Зазначена Стратегія також передбачає розвиток особливого партнерства з 
Організацією Північноатлантичного договору з метою набуття повноправно-
го членства України в НАТО8.  

Аналізуючи Стратегію 2012 р., якою було передбачено дотримання статусу поза-
блокової держави, слід зауважити, що прибічники ідеї позаблоковості (нейтралітету) 
вважають, по-перше, що такий статус є найбільш ефективним з погляду уникнен-
ня конфліктів, гарантування суверенітету та територіальної цілісності України. По-
друге, у такому статусі Україна має розраховувати на гарантії безпеки, надані США, 
Російською Федерацією, Великою Британією, Францією і Китайською Народною 
Республікою у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї, що набули закріплення у Будапештському меморандумі 1994 р.9 

Розглядаючи більш предметно ці аргументи, є підстави зробити ряд зауваг: 
Будапештський меморандум надає Україні лише політичні гарантії безпеки, 
і він, по суті, підтверджує юридичні гарантії, що містяться у Статуті ООН. 
Поряд із цим необхідно звернути увагу, що єдиною відмінністю між цими до-
кументами є наявність у меморандумі п. 6, яким передбачено, що у разі ви-
никнення загроз безпеці України як без’ядерній державі, США, РФ і Велика 
Британія проводитимуть відповідні консультації щодо виконання взятих ними 
зобов’язань. Усе це переконливо засвідчує те, що, по-перше, це положення зо-
бов’язує ядерні держави лише до обговорення питання безпеки України та не 
містить юридичних норм, які б зобов’язували ці країни надати реальну допо-
могу щодо захисту національних інтересів Української держави. І, по-друге, 
Франція і Китай не підписали зазначений документ, зробивши відповідні заяви 
з посиланнями на Статут ООН і Заключний акт НБСЄ, в яких не міститься 
положень про те, що вони приймають на себе зобов’язання на вимогу або на 
прохання України проводити консультації. 

З огляду на ці обставини, а також перебіг подій, що відбуваються у взаємо-
відносинах між Росією та Україною, необхідно зробити висновок, що зазначе-
ний меморандум не став достатньою міжнародно-правовою гарантією безпеки 
Української держави в ході неоголошеної військової агресії з боку Росії. Більше 
того, сам акт військової агресії проти України з боку Росії відбувся не тільки 
всупереч Будапештському меморандуму, а й нормам міжнародного права. Крім 
того, в історії міжнародного права стався рідкісний випадок, коли держава як 
гарант безпеки, яким виступає Росія, брутально порушивши цей меморандум, 
сама виступила у ролі агресора проти незалежної, суверенної держави.

Прибічники ідеї позаблоковості часто розглядають її у контексті нейтраліте-
ту чи «активного» нейтралітету. Так, гарантуючи свою позицію щодо України, 
вони звертають увагу на ризики, що мали місце під час загострення відносин 
з Росією, використання України США інструменту конфронтації з Росією, 
підвищення ризиків загроз терактів, сепаратизму і т. п. Натомість нейтралітет 
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розглядається ними як політика сильної і незалежної держави і яка мало чи 
не єдина можливість проведення швидких та ефективних внутрішніх реформ.

Аналізуючи ці точки зору, зазначимо, що нейтралітет не може розглядатися 
як умова економічного процвітання, оскільки ця категорія належить до сфери 
воєнно-політичних відносин, що випливає із самої назви Гаазької конвенції10. 
Зокрема, гарантії безпеки, які надаються нейтральній державі з боку інших 
держав, стосуються недоторканності території, повітряного та морського про-
стору держави для ведення воєнних дій, перевезення військових вантажів чи 
створення військових об’єктів і пунктів набору військовослужбовців.

Поряд із цим на нейтральну державу покладаються і численні зобов’язання, 
невиконання яких може призвести до втрати такого статусу. До таких зобов’язань 
слід віднести: не надавати свою територію, повітряний чи морський простір іншим 
державам для використання у військових цілях, для розміщення іноземних військо-
вих баз та військових об’єктів, формування рекрутських пунктів для переміщення 
військових вантажів і перевезення військових вантажів і військових контингентів, не 
передавати та не продавати озброєння до зон воєнних конфліктів, не надавати вій-
ськової, фінансової чи іншої допомоги, яка може бути використана у воєнних цілях.

Окрім того, ще однією суттєвою умовою нейтралітету є те, що його най-
вагомішим гарантом виступає сама нейтральна держава. Це означає, що ней-
тралітет європейських держав (Австрія, Ірландія, Ліхтенштейн, Фінляндія і 
Швеція) ґрунтується насамперед на їхньому власному оборонному потенціалі, 
географічному розташуванні та історичних традиціях.

У контексті викладеного зрозуміло, що, попри наявність певних відміннос-
тей між позаблоковим і нейтральним статусом, ключовим аспектом виступає 
саме неприєднання держави, яка має такий статус, до будь-якого воєнного сою-
зу. Іншими словами, держава повинна розраховувати переважно на власні сили 
у разі виникнення для неї воєнної загрози.

Аналізуючи політику національної безпеки, важливо зазначити, що однією 
із її складових є оцінка існуючих і потенційних загроз і шляхів усунення чи 
мінімізація ризиків. Процес оцінки і прийняття певних рішень має здійсню-
ватися з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників, власних можливостей 
і обмежень, а також можливості співробітництва з іншими країнами з метою 
відвернення чи нейтралізації тих чи інших загроз. 

Особливої уваги заслуговує проблема класифікації і критерії оцінки існуючих 
і потенційних загроз. Саме національна безпека як системне утворення, покликана 
слугувати, по-перше, запобіганню й усуненню реально існуючих загроз і, по-друге, 
вона, по суті, має бути адекватною цим загрозам, і відповідати принципу достатно-
сті. У разі ж невідповідності система національної безпеки України стане неефектив-
ною і може стати самостійним джерелом загрози для національних інтересів інших 
держав. Якщо говорити конкретніше, то порушення рівноваги між системою гаран-
тій національної безпеки і явними або потенційними загрозами в одних випадках 
може призвести до розпаду соціальних структур, а в інших – до необґрунтованих 
репресій усередині держави і конфліктів у міждержавних відносинах.

Тому на кожному історичному відтинку часу оцінка потенційних загроз і сту-
пеня їх небезпеки для національних інтересів України має стати пріоритетним 
напрямом діяльності суб’єктів системи забезпечення національної безпеки дер-
жави. Оцінка ця має здійснюватися на основі результатів спеціальних наукових 



РОЗДІЛ 3 • Проблеми  конституційного права та місцевого самоврядування 209

досліджень на професійному рівні (наприклад, Інститутом стратегічних дослі-
джень) і охоплювати всі сфери життєдіяльності країни. Адекватність оцінки за-
гроз, ступеня їхньої реальної небезпеки для життєво важливих інтересів України 
визначатиме політику держави у сфері національної безпеки і, відповідно, ефек-
тивність системи цих гарантій, тенденції розвитку, змін її структури тощо.

До можливих загроз у воєнно-політичній сфері потрібно віднести посяган-
ня на основи конституційного ладу, територіальну цілісність і політичну неза-
лежність України, а також втручання у її внутрішні справи; використання тери-
торії України для підривної діяльності проти третіх країн, прояв політичного 
екстремізму і тероризму; саботаж розбудови Збройних Сил України, проведен-
ня військової реформи, послаблення обороноздатності держави і боєздатності 
армії; небезпека воєнного нападу; розпалювання міжнаціональних конфліктів 
і послаблення морально-політичного духу особового складу Збройних Сил 
України; втягнення у воєнні конфлікти і демонстрація сили (у тому числі ядер-
ний шантаж); розголошення державної і військової таємниці та ін.

Так, проведення Росією військової операції з анексії Криму вкотре переконує, 
що воєнна сила залишається одним з найважливіших інструментів політики дер-
жави щодо забезпечення її національної безпеки. Більше того, найвищу цінність 
Вестфальської системи та її наступниць – державний суверенітет в Україні було 
брутально зневажено російськими військовими. І, як ми сьогодні спостерігаємо, 
фактичне безсилля світової спільноти у розв’язанні цієї ситуації. Слід особливо 
зазначити, що ми маємо справу з російсько-українським збройним конфліктом, 
який за певних обставин загрожує перерости у третю світову війну.

Висновки. Підсумовуючи, необхідно зробити ряд висновків:
	самопроголошений позаблоковий або нейтральний статус на сьогодні не дає 

Україні надійних гарантій щодо забезпечення її національної безпеки. Навіть 
за умови отримання Україною від провідних країн юридично оформлених 
зовнішніх гарантій військової безпеки, Українська держава повинна розрахо-
вувати переважно на власні оборонні можливості.

	Стратегічною метою політики національної безпеки України є забезпечення 
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Antonov Volodymyr. Ukraine’s national security strategy in modern conditions: tasks 
and implementation problems

The article examines topical theoretical, legal and constitutional problems associated with the 
development of a national security strategy, which should now occupy almost one of the central 
places in the development of an independent Ukrainian state. After all, it is the national security 
strategy that determines the principles, priority goals, objectives and mechanisms for protecting the 
vital interests of the individual, society and the state from external and internal threats. It is argued 
that the study of the constitutional and legal aspects of the national security strategy of Ukraine 
has not only theoretical, but also directly practical significance, since it is aimed at improving the 
current legislation on the national security of Ukraine and the military doctrine of Ukraine, is the 
basis for the development of guidelines and directions for the activities of public authorities in 
order to timely identify, prevent and neutralize real and potential threats to the national interests of 
Ukraine. It is concluded that the main goal of the strategy is to ensure a level of national security 
that would guarantee human and civil rights and freedoms, sustainable innovative development of 
Ukraine, its culture and identity, competitiveness of the economy and society, further strengthening 
of the international positions and authority of the Ukrainian state in the modern world.

Successful solution of these fateful tasks for Ukraine is possible provided that not only 
the unity and capacity of state power. The dynamics and scale of change in the modern world 
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dictate the need to develop scientific and legal issues of national security strategy. Therefore, 
the problem of national security is relevant, and its research and solution is associated with the 
need to develop a unified system of knowledge about national security, a unified methodological 
framework for studying, analyzing, evaluating and forecasting specific means and ways of 
ensuring national security, adequate to the nature and scale threats to national interests.

Key words: strategy of national security, challenges and threats, ensuring national secu-
rity, human and civil rights and freedoms, military security, state defense, armed forces, non-
aligned status, neutral status.
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ДЕМОКРАТІЯ І ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ТА РОЛЬ ПРАВА 
В ЕФЕКТИВНОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

У статті досліджуються особливості впливу права на ефективне функціонування 
демократичних інститутів. Проаналізовано сутність демократії як явища правової 
дійсності та процес її становлення, а також подальшого формування сучасних право-
вих інституцій. Обґрунтовується положення про те, що найважливішими характерис-
тиками політичного режиму є ставлення держави до прав і свобод людини і громадяни-
на, ступінь політичної участі народу в процесі прийняття державно-правових рішень, 
відповідність діяльності органів влади інституційно-правовим основам, прийнятим у 
державі, наявність опозиції й можливість конкурентного суперництва політичних пар-
тій у процесі формування органів державної влади. Зроблено висновок, що специфіка де-
мократії полягає в тому, що її ресурси мають здатність до самовідтворення в рамках 
сформованої системи правових інститутів у державі. 

Ключові слова: політичний режим, демократія, інститут демократії, конститу-
ційне право, верховенство права, законність, права людини.

Скрипнюк А. А. Демократия и политический режим и роль права в эффектив-
ном функционировании демократических институтов

В статье исследуются особенности воздействия права на эффективное функцио-
нирование демократических институтов. Проанализированы сущность демократии как 
явления правовой действительности и процесс ее становления, а также дальнейшего 
формирования современных правовых институтов. Обосновывается положение о том, 
что важнейшими характеристиками политического режима выступает отношение го-
сударства к правам и свободам человека и гражданина, степень политического участия 
народа в процессе принятия государственно-правовых решений, соответствие деятель-
ности органов власти институционально-правовым основам, принятым в государстве, 
наличие оппозиции и возможность конкурентного соперничества политических партий в 
процессе формирования органов государственной власти. Сделан вывод о том, что спец-
ифика демократии заключается в том, что ее ресурсы обладают способностью к само-
воспроизведению в рамках сложившейся системы правовых институтов в государстве. 

Ключевые слова: политический режим, демократия, институт демократии, кон-
ституционное право, верховенство права, законность, права человека.
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Skrypniuk Oleksandr. Democracy and the political regime and the role of law in effi-
cient functioning of democratic institutions

The article inquiries into the features of the law impact on the effective functioning of 
democratic institutions. The essence of democracy as a legal phenomenon and the process of 
its formation are examined, alongside with the perspectives of current legal institutions. The 
clause that the key feature of the political regime is how the issues of human and civil rights 
and freedoms are approached in the state, the level of the people’s political involvement in the 
process of state and legal decision-making, the compatibility of government institutions with 
the relevant state legal framework, the presence of opposition and the prospects for competi-
tive rivalry of political parties in the process of forming the public authorities. It is concluded 
that the specificity of democracy lies in the ability of its resources to self-reproduce within the 
existing system of the state legal institution.

Key words: political regime, democracy, institution of democracy, constitutional law, rule of 
law, legitimacy, human rights, decentralization, blockchain democracy.

Актуальність дослідження. Останні дані Глобального індексу демократії 
(GSoDI) показують, що кількість демократій у світі продовжує зростати, тоді як 
якість демократії знижується як у нових, так і в більш старих демократіях. Нові 
демократії, як правило, демонструють слабкі демократичні показники і сприй-
нятливі до відступу на гібридність або недемократичність. Класичні демократії 
стикаються з проблемами в задоволенні сподівань громадян щодо забезпечення 
справедливості та сталого економічного та соціального розвитку. Демократичний 
відступ як у нових, так і в старих демократіях часто стимулюється стійкою ко-
рупцією (включаючи негативну – вплив грошей у політиці), кіберзагрозами, де-
зінформацією тощо. Таке зниження якості представництва підриває довіру лю-
дей до демократії. Незважаючи на ці виклики, демократія все ще підтримується. 

Нещодавнє опитування дослідження Dalia показало, що 79% людей, опитаних у 
всьому світі, підтримують демократію, що веде до висновку про те, що «криза демо-
кратії – це не втрата віри людей в демократію – це стосується людей, які вимагають 
більшого»1. Демократичні реформи в країнах, які піддалися стійким недемократич-
ним процесам (наприклад, Гамбія у 2017 р. або Ефіопія у 2018 р.) або «зависли» в 
гібридній зоні (наприклад, Малайзія у 2018 р.), а також закріплення демократичних 
здобутків, наприклад, у Тунісі та Гамбії, є певним стимулом продовжувати захищати 
демократію в світі. У відповідь на цей глобальний показник розвитку демократії у 
2020 р. Глобальна міжнародна програма IDEA (GP) через свої чотири групи реалі-
зує програми розвитку та вдосконалення виборчих процесів з допомогою дорадчих 
послуг, здійснюючи особливе фокусування на управлінні виборчими ризиками, ви-
борчій справедливості, фінансуванні виборів та професійному розвитку на виборах2. 
Це засвідчує зростання ролі інститутів громадянського суспільства у розвитку де-
мократичних правових режимів. Актуальність дослідження взаємозв’язку права як 
регулятора суспільних відносин і демократії зростає з розвитком інформаційного 
суспільства, появою кіберпростору як об’єкта правового регулювання, що відіграє 
вирішальну роль у розвитку демократичних режимів у майбутньому.

Мета статті – аналіз сутності демократії як політичного режиму та сучас-
них її компонентів, а також з’ясування взаємозв’язку між правом та ефектив-
ним функціонування демократичних інститутів.

Виклад основного матеріалу. Історія людства свідчить, що демократія не 
завжди була природним способом життя для людей. У суспільстві, як і в природі, 
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визначальним, як правило, був принцип, відповідно до якого виживав найсиль-
ніший. Такий порядок проявлявся в різних насильницьких суспільно-держав-
них режимах, які характеризувалися високим ступенем обмежень, що поклада-
лися на людину.

Демократична організація життя є культурним продуктом людства, претен-
дує на динамічні зміни в природному для суспільства порядку, тому їй чиниться 
серйозний опір, і створюються численні перешкоди. Незважаючи на настільки 
неорганічну природу, демократія, тим не менше, завоювала собі «місце під сон-
цем», і впевнено претендує на роль найбільш затребуваної форми політичного 
режиму. Кінець ХХ століття став для демократії тріумфом, який був підготов-
лений всім ходом попереднього історичного розвитку. Розчарування широких 
верств населення спочатку тоталітарними, потім авторитарними режимами, 
соціально-економічні успіхи демократичних держав сприяли виникненню асо-
ціації вільної, забезпеченої життям з демократичними нормами й цінностями.

Однак інтенсивний розвиток суспільного життя вносить свої корективи в тенден-
ції демократії. Якщо одні зміни пов’язані з формуванням інформаційних суспільств, 
сприяють становленню демократії, то зростаюча економічна, соціальна і культурна 
диференціація створює нові перешкоди для демократичних режимів, перевіряючи їх 
на міцність. Демократія сама по собі не є панацеєю від усіх проблем, які має суспіль-
ство, а тільки створює умови, за яких люди самі можуть налагодити гідний спосіб 
життя, обрати свою владу і здійснювати контроль за її діяльністю.

Досвід минулого засвідчив, що повалення диктатур є легшим завданням, 
ніж побудова функціонуючих демократій. Проте в рамках авторитарних ре-
жимів найчастіше визрівають умови, що створюють підґрунтя для більш дов-
гострокових політичних змін. Так при авторитаризмі закладаються основи 
ринкової економіки, відбувається поступове обмеження центрів влади, підви-
щення ролі закону, створюються більш розвинуті суспільства і зростає конку-
рентоспроможність виборчих процесів. Від авторитарних режимів демократію 
відрізняють характерні для неї певні умови та процедурні норми. У демокра-
тичному суспільстві створюються умови, за яких група, що перемогла на ви-
борах або домоглася більшого політичного впливу, не стане використовувати 
свою тимчасову перевагу для того, щоб у майбутньому відсторонювати тих, 
хто програв, від виборних посад і блокувати їх вплив. 

Будь-який демократичний режим передбачає деяку непередбачуваність, яка 
існує лише в певних межах в аспекті приходу до влади в результаті виборів тих 
чи інших лідерів партій та суспільних рухів. Включитися в політичне змагання 
за владу може лише той, хто приймає встановлені законодавством правила і 
дотримується його умов. Допустимий при цьому обсяг прав і свобод у різних 
демократичних країнах неоднаковий, оскільки вони мають різний ступінь роз-
витку демократії. Частково він визначається конституційними гарантіями пра-
ва власності, особистих свобод, можливістю самовираження. Однак здебіль-
шого ці обмеження виявляються в процесі суперництва між групами і партіями 
та громадянської взаємодії3. Демократичний правовий режим характеризується 
не тільки вільними і чесними виборами, а й верховенством права, поділом вла-
ди та захистом основоположних свобод – конституційним лібералізмом, який 
пов’язаний не з процедурами вибору уряду, а скоріше з цілями уряду. Він спи-
рається на глибоко вкорінену в західній історії традицію, яка спрямована на 
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захист незалежності та гідності особи від примусу незалежно від його джере-
ла – держави, церкви або суспільства в цілому.

Демократія без конституційного лібералізму не просто не приваблива, а й 
небезпечна, бо вона веде до знищення свободи, зловживання владою, загос-
трює етнічні суперечності та інші, далекі від демократії, проблеми. Водночас, 
як відзначає С. Гантінгтон, «демократія – одна з суспільних цінностей, але 
не єдина, і зрозуміти ставлення демократії до інших суспільних цінностей і 
навпаки можна лише в тому випадку, якщо демократія буде чітко виділена з 
інших характеристик політичних систем»4, 5. Демократичний режим є таким 
тільки в тому випадку, якщо він виражає інтереси широких верств населення. 
Політична еліта, яка приймає державні рішення, повинна правити в інтересах 
більшості суспільства, а не для вигоди привілейованої меншості. 

Соціальна справедливість за демократії передбачає гуманність матеріаль-
них умов життя народу, які не повинні бути нерівними для різних груп громадян. 
Демократія виходить з цінності кожної людини, тому прагне до створення циві-
лізованих умов життя для всіх громадян незалежно від багатства і таланту. Ми 
живемо в демократичну епоху. Диктаторські режими ще існують досі в окремих 
країнах, але вони стають все більш анахронічними в глобалізованому світі. 

Слід зазначити, що етимологія слова «режим» походить від французького 
regime і латинського regimen, що означає «управління». Тому під поняттям «по-
літичний режим» розуміється характер взаємозв’язку державної влади, її інсти-
тутів і суспільства та його інститутів. На думку англійських науковців, режим 
або лад – це система правління або адміністрування6. З точки зору французького 
вченого Жан-Луї Кермона, політичний режим – це сукупність елементів ідеоло-
гічного, інституціонального, соціологічного і правового порядку, які сприяють 
формуванню політичної системи країни, її управління на певний період7. 

Політична система – це «набір» політичних інститутів і відносин, у рамках 
якого здійснюється влада через її інститути і забезпечується її стабільність, а 
політичний режим – спосіб функціонування політичної системи суспільства, 
визначальний характер політичного життя в країні, який відображає рівень по-
літичної свободи і відношення органів влади до правової основи їх діяльності. 
Режим розкриває динамічний аспект політичної системи. Він повинен розв’язу-
вати проблеми взаємовідносин, що складаються між державою і громадянським 
суспільством, а саме, стосунки уряду і опозиції, що є ключовими в характеристи-
ці типу й особливостей режиму. Режим також забезпечує певну стабілізацію 
політичної системи, приводячи її елементи, структурні характеристики у впо-
рядковану взаємодію, забезпечуючи їх злагодженість і координацію8. Режим є су-
купністю владних структур, що дають змогу правлячому суспільному прошарку 
здійснювати покладені на нього повноваження, притаманними йому методами, 
для досягнення поставлених цілей. Важливо не змішувати методи здійснення 
влади та власне владні структури, які можуть істотно різнитися. 

Правовий режим порівняно з системою має свої тимчасові характеристики. 
У рамках демократичної політичної системи, де відповідно до Конституції є 
усі необхідні для демократії політичні інститути – парламент, суди, політичні 
партії, загальні вибори, можливе функціонування авторитарного або гібрид-
ного політичного режиму. Якщо парламент не самостійний, а визначальною 
мірою залежить від виконавчої влади або її лідера, суди виносять ухвали, що 
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не відповідають закону, а відповідно до думки владного авторитету, політична 
партія, що підтримує лідера, знаходиться в привілейованому становищі порів-
няно з іншими партіями, а на виборах панує адміністративний ресурс. Наочним 
прикладом може бути Україна часів Л. Кучми та В. Януковича.

Найважливішими характеристиками політичного режиму є ставлення держави 
до прав і свобод громадян, ступінь політичної участі народу і його участі в процесі 
прийняття державних рішень, відповідність діяльності органів влади інституцій-
но-правовим основам, прийнятим у державі, наявність опозиції й можливість кон-
курентного суперництва політичних партій у процесі формування органів держав-
ної влади, роль силового примусу в сукупності методів державного управління9. З 
метою впорядкування теоретичного матеріалу про дослідження політичних режи-
мів можна застосувати типологію, згідно з якою метод пошуку стійких поєднань 
ознак досліджуваних об’єктів, що дає змогу розподілити їх на порівняно однорідні 
групи10. Найважливішим критерієм політичного режиму є сукупність засобів і ме-
тодів, використовуваних державою при здійсненні влади, які відображають сту-
пінь політичної свободи в суспільстві та правове становище особистості. 

Залежно від ступеня соціальної свободи індивіда і характеру взаємин дер-
жави і громадянського суспільства розрізняють демократичний і недемокра-
тичний режими. Політичний режим визначається рівнем розвитку та інтенсив-
ністю суспільно-політичних процесів, структурою правлячої еліти, механізмом 
її формування, станом свобод і прав людини в суспільстві, станом відносин 
з бюрократією, які панують у суспільстві. Як пише французький дослідник 
Реймон Арон, «у кожного суспільства свій режим, і суспільство не усвідомлює 
себе, не усвідомлюючи при цьому різноманітність режимів, а також проблем, 
які породжуються таким розмаїттям»11. 

У рамках державного правління виділяють парламентські, президентські 
та змішані режими, які визначають порядок формування державної влади, кон-
троль за її діяльністю, взаємодію між різними гілками влади12. Поділ режимів 
на традиційні, мобілізаційні та автономні характеризує політичну участь гро-
мадян, спосіб соціально-економічного розвитку суспільства, а також обраний 
шлях досягнення політичної стабільності. Типологія політичних режимів, за-
снована на аналізі політичних змін, представлена режимами реформістського 
і нереформістського типів. Залежно від методів впливу влади на суспільство 
розрізняють ліберальні, помірні, репресивні і терористичні режими. 

Актуальною для сучасної інтерпретації політичного режиму видаєть-
ся типологія, запропонована австрійським вченим, фахівцем у галузі по-
рівняльних досліджень поставторитарних трансформацій і демократизації 
Андреасом Шедлєром13. Ліберальним демократіям або поліархії Роберт Даль 
дав характеристику як режимам, де реалізуються цивільні й політичні права, а 
також проводяться справедливі, конкурентні та загальні вибори14. 

Поліархія – специфічний вид режиму для управління сучасною державою, 
що відрізняється від більшості сучасних режимів. Ця відмінність виникає в 
результаті поєднання двох характеристик: відносно високою терпимістю до 
опозиції і щодо широких можливостей впливати на поведінку уряду, а також на 
усунення з посад мирним шляхом офіційних осіб держави. 

Більш конкретно поліархії можна відрізняти від інших режимів завдяки на-
явності та реальному функціонуванню семи інститутів. До цих інститутів Р. Даль 
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відносить такі: доволі поширене сьогодні близьке до універсального виборче пра-
во; право брати участь у громадських справах; справедливо організовані вибори, 
в яких не допустиме будь-яке насильство або примус; надійний захист свободи 
вираження поглядів, включаючи критику уряду, режиму, суспільства, панівної 
ідеології і т. п.; існування альтернативних і часто конкуруючих між собою джерел 
інформації і переконань, виведених з-під урядового контролю; високий ступінь 
свободи в створенні відносно автономних і найрізноманітніших організацій, 
включаючи, що особливо важливо, опозиційні політичні партії; і відносно висо-
ка залежність уряду від виборців і результатів виборів15. 

Арон вважає, що питання про найкращий режим можна ставити лише аб-
страктно, виходячи з його пристосованості до особливостей конкретної істо-
ричної обстановки16. Ця теза виходить з відмінностей інститутів державної 
влади і підтверджується тим, що цілі політичних режимів неоднозначні. Режим, 
що забезпечує громадянам найбільшу свободу, не завжди гарантує найбільшу 
дієвість влади, а той, який заснований на волевиявленні керованих, не завжди 
надає в розпорядження носіїв влади достатні можливості для її реалізації. 

Наприкінці ХХ ст. визначальним вектором у трансформації режиму стала 
його демократизація, яка визначає відносини державних інститутів та інсти-
тутів громадянського суспільства. Можна розрізняти демократизацію держа-
ви і демократизацію режиму. Перший процес стосується інститутів; другий 
процес – відносин державних інститутів та інститутів громадянського су-
спільства17. Дослідники демократії виділяють внутрішні й зовнішні умови, 
необхідні для функціонування демократичних режимів. До внутрішніх умов 
відносять, як правило, економічні, соціокультурні та політичні чинники, пов’я-
зані з історичними особливостями розвитку країни. До зовнішніх належать на-
явність такого оточення, яке виключало б або зводило до мінімуму можливості 
втручання з метою руйнування існуючої політичної системи. 

Специфіка демократії полягає в тому, що її ресурси мають здатність до са-
мовідтворення в рамках сформованої системи інститутів. Демократія, досягши 
стану стабільності, здатна до проведення економічних і соціальних реформ без 
серйозних матеріальних витрат для існуючих норм та інститутів. Так, у кра-
їнах Західної Європи і Північної Америки створення соціально орієнтованої 
держави привело до принципово інших відносин влади і суспільства, що дало 
поштовх подальшому розвитку політичної демократії. 

Дедалі більшою мірою універсальні норми демократії і прав людини стають 
невід’ємною складовою міжнародного діалогу. Як стверджує американський 
політолог Л. Даймонд, у міру того, як демократія вкорінюється в різних части-
нах світу, де її не було раніше, підтверджується її універсальність і звужується 
спектр зіткнення цивілізацій. Він висловлює впевненість у тому, що «зростати-
ме тиск на світ диктатури, а ресурси і моральне натхнення скеровуватимуться 
до рухів, мислителів, партій і політичних діячів, які прагнуть демократичних 
змін»18. Однак наприкінці ХХ – початку XXI ст. означилася серйозна проблема, 
яка ставить під сумнів подальший розвиток демократії. 

В умовах сьогодення стала поширеною практика прирівнювати демократію 
до представницької ліберальної політичної демократії, характерної для захід-
них країн, оскільки сучасна демократія є неможливою без певного рівня сво-
бод, гарантованих владою людині. Як зазначав Ф. Шміттер, ліберальній версії 
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демократії належить пройти через ще одну революцію, але вже під пильним 
поглядом набагато більш освіченої і критично налаштованої публіки. На думку 
американського науковця, за такої ситуації у демократичних держав є три мож-
ливості: повторне утвердження і розширення лібералізму («більш ліберальна 
демократія»); повернення до традицій громадянського республіканства («пред-
ліберальна демократія»); поява нових, в тому числі безпрецедентних форм 
представництва і звітності («постліберальна демократія»). 

Більш ліберальна демократія можлива у разі економічних успіхів, які ні-
бито супроводжують лібералізації виробництва і розподілу. Взаємозв’язок між 
демократією та правами людини є взаємозалежним, складним, взаємодоповню-
вальним і симбіотичним, причому найбільш придатним для використання термі-
ном є «взаємоутворювальним». Неможливо в сучасних умовах надати визначен-
ня демократії у відриві від прав людини. Права людини можуть бути ефективно 
захищені тільки в демократичній державі. Діюча демократія, поєднує в собі різ-
номанітність, заохочує рівність і захищає свободи особистості, все частіше стає 
найкращим вибором проти концентрації влади в руках небагатьох і, відповідно, 
неминучих проявів порушень прав людини. Також найбільш ефективний захист 
прав людини є результатом стійкого демократичного порядку, заснованого на 
верховенстві права19. Якщо аналізувати вплив правових норм на функціонування 
демократичних інститутів у державі, то цей механізм базується на міжнародних 
принципах права, що покладаються в основу національних законодавств. Такі 
принципи передусім закріплені у Загальній декларації прав людини, прийнятій 
Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. Ці положення набули відобра-
ження і в національних конституціях держав – членів Об’єднаних Націй.

У сучасних умовах демократизація політичного режиму вимагає інклю-
зивності, відображає побажання все більшої кількості людей, і більш чутливо 
реагує на їх вплив. Іншими словами, існують реальні можливості поліпши-
ти «людську» складову демократії, залучаючи все більшу кількість людей у 
процес прийняття державних управлінських рішень. Існує також простір і для 
поліпшення такого компонента демократії, як «влада» або «воля» шляхом на-
дання більшого обсягу прав народу щодо формування влади. Боротьба за демо-
кратію протягом всієї історії була, як правило, зосереджена на тому чи іншому 
з цих аспектів. Мова йде передовсім про децентралізацію влади та можливість 
більшого впливу громад на розвиток держави, збільшення ролі та підвищення 
кворуму жіночого представництва у всіх гілках влади. 

Висновки. Для розвитку демократії необхідне існування всеохопної та за-
снованої на участі громадянського суспільства системи стримувань і противаг. 
Усі громадяни повинні мати можливість вільно висловлювати свою волю і ре-
алізовувати свої власні політичні, економічні, соціальні і культурні інтереси. 
Демократія повинна створити умови для вільного народного волевиявлення. 
У зв’язку з цим посилюється необхідність забезпечення участі, зокрема осіб із 
обмеженими фізичними можливостями, в політичному житті, а також ролі жі-
нок в управлінні державою та сприянні розвитку демократичного суспільства. 

Право виступає основним і найефективнішим регулятором суспільних відно-
син у державі та гарантом народного суверенітету. Саме правова норма, як мате-
ріальна, так і процесуальна, містить зміст та ту форму, у якій втілюються всі най-
більш важливі суспільні відносини у будь-якій державі. Незважаючи на всеохопну 
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роль держави і права у забезпеченні розвитку демократичних інститутів, з упевне-
ністю можна констатувати, що в цьому аспекті підґрунтям для забезпечення демо-
кратичного розвитку суспільства, захисту державного суверенітету, верховенства 
права та захисту прав людини слугує правова свідомість громадян як суб’єктів пра-
вого і політичного життя держави. Така свідомість має бути реалізована в активній 
поведінці людей та їх участі в розбудові демократичних інститутів.
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Skrypniuk Oleksandr. Democracy and the political regime and the role of law in effi-
cient functioning of democratic institutions

The article inquiries into the features of the law impact on the effective functioning of demo-
cratic institutions. The essence of democracy as a legal phenomenon and the process of its forma-
tion are examined, alongside with the perspectives of current legal institutions. The clause that 
the key feature of the political regime is how the issues of human and civil rights and freedoms 
are approached in the state, the level of the people’s political involvement in the process of state 
and legal decision-making, the compatibility of government institutions with the relevant state 
legal framework, the presence of opposition and the prospects for competitive rivalry of political 
parties in the process of forming the public authorities. It is concluded that the specificity of de-
mocracy lies in the ability of its resources to self-reproduce within the existing system of the state 
legal institution. Drawing heavily on law abidance and compliance with the order in the state, 
democracy is well-positioned to implement economic and social reforms without significant ma-
terial costs. The conclusions reached in the study are based on the standpoint of constitutional 
scholars who studied traditional and atypical forms of democracy, including the electronic one. 
The recommendations for improving the feasibility of political and legal system of Ukraine by 
strengthening the role of e-government are elaborated in the article by way of decentralization, 
gender equality, access to justice, independence of the media, blockchain technologies for infor-
mation protection in the information society. The research methodology is based on the general 
scientific method of scientific cognition. In the process of examining the essence of democracy, its 
formation and further differentiation, historical and legal, formal and legal, formal and logical 
methods, the methods of analysis and synthesis were also applied.

Key words: political regime, democracy, institution of democracy, constitutional law, rule of 
law, legitimacy, human rights, decentralization, blockchain democracy.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
В КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ

У статті розглядаються конституційно-правові аспекти реалізації публічної 
влади, публічного управління в Україні. Вони досліджуються через познання та мож-
ливість впровадження в конституційну практику категорій врядування та належно-
го врядування, які є проявом європейського вектору публічного управління, організації 
публічної влади. Аналізуються сучасні процеси, пов’язані з оновленням конституцій-
но-правового регулювання відносин у сфері публічного владарювання.
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Пухтинский Н. А. Трансформация публичного властвования в Украине в кон-
ституционно-правовом дискурсе

В статье рассматриваются конституционно-правовые аспекты реализации пуб-
личной власти, публичного управления в Украине. Они исследуются посредством позна-
ния и возможности внедрения в конституционную практику категорий «врядування» 
и «надлежащего врядування» (публичного властвования), которые являются прояв-
лением европейского вектора публичного управления, организации публичной власти. 
Анализируются современные процессы, связанные с обновлением конституционно-пра-
вового регулирования отношений в сфере публичного властвования.

Ключевые слова: конституция, публичная власть, публичное управление, публичное 
властвование.

Pukhtynskyi Mykola. Transformation of governance in Ukraine in the constitutional 
and legal discourse

The article examines the constitutional and legal aspects of the implementation of public 
power, public administration in Ukraine. They are studied through knowledge and the possibility 
of introducing into constitutional practice the categories of governance and good governance, 
which are a manifestation of the European vector of public administration, the organization of 
public authority. The current processes related to the renewal of the constitutional and legal 
regulation of relations in the field of public governance are analyzed. 

Key words: constitution, public authority, public administration, governance, good governance.

Вступ. Результати президентських і парламентських виборів в Україні 
засвідчили, що суспільство гостро потребує нової парадигми владарювання. 
Накопичена за роки становлення української державності зневіра щодо 
інститутів публічної влади привела до сучасної електоральної революції та 
необхідності зміни існуючої системи врядування країною. Цим зумовлена 
актуальність постановки питання про дослідження сучасного стану і 
перспектив трансформації врядування в Україні.

Огляд досліджень з проблематики статті. Проблемам трансформації, оновлення 
конституційно-правових засад владарювання в Україні присвячено чимало 
ґрунтовних наукових розвідок визнаних вчених: В. Б. Авер’янова, М. О. Баймуратова, 
Ю. Г. Барабаша, О. В. Батанова, В. І. Борденюка, Б. В. Калиновського, М. І. Козюбри, 
А. М. Колодія, В. В. Копейчикова, О. Л. Копиленка, В. В. Кравченка, А. Р. Крусян, 
О. В. Марцеляка, М. П. Орзіха, Н. М. Пархоменко, В. Ф. Погорілка, А. О. Селіванова, 
С. Г. Серьогіної, О. В. Скрипнюка, М. І. Ставнійчук, Ю. М. Тодики, В. Л. Федоренка, 
В. М. Шаповала, Ю. С. Шемшученка, Л. П. Юзькова, О. І. Ющика, інших авторів 
та роботи, в яких вони брали участь1–11. У цих працях досліджуються важливі 
теоретичні, конституційні, адміністративно-правові, управлінські, політологічні 
проблеми організації та здійснення публічної влади, особливості її прояву в 
окремих системах законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядування. 
Наразі настає час комплексного, зокрема, конституційно-правового усвідомлення 
та охоплення функціонування владарювання в країні через категорії врядування 
та належного врядування, які є проявом європейського вектору публічного 
управління, організації публічної влади. 

Постановка проблеми дослідження. Незважаючи на реформацію останніх 
років у сферах боротьби із корупцією, проведення люстрації державного апа-
рату, здійснення трансформацій щодо децентралізації публічної влади, процесу 
об’єднання територіальних громад та їх законодавчого забезпечення, проведення 
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реформування освіти, охорони здоров’я тощо, політична система України, система 
публічної влади, соціальна складова суспільства залишаються розбалансованими, 
не відповідають головному конституційному принципу про демократичну, соці-
альну, правову державу. До цього часу оновлення Конституції, конституційного 
регулювання суспільних відносин не носить концептуально-системного характеру.

Подальша розбудова демократичної системи владарювання потребує роз-
витку конституційно-правового регулювання та визначення інноваційних ме-
ханізмів здійснення публічної влади. Результатом цих розвідок може стати 
розробка та обговорення в процесі загальнонаціональної дискусії в різних фор-
матах її проведення Концептуальних засад формування та конституційно-пра-
вового, політичного оновлення врядування в Україні.

Метою та завданнями дослідження є інвентаризація сучасних проблем кон-
ституційно-правового регулювання здійснення публічної влади та окреслення пріо-
ритетів трансформації конституційно-правового регулювання врядування в Україні. 

Дослідження зазначених перспектив пов’язано з новою парадигмою вла-
дарювання в Україні – належного врядування. Така парадигма дає змогу ви-
користати постулати антропоцентричної філософії пріоритету прав і свобод 
людини та поєднати і реалізувати інтереси суб’єктів публічної влади: зако-
нодавчої, виконавчої, місцевого самоврядування; інституцій громадянсько-
го суспільства; бізнес-асоціацій, середовища і, таким чином, гармонізувати 
процеси суспільного розвитку. При цьому належне врядування (англ. good 
governance) – розуміється як загальновизнана система цінностей щодо пу-
блічного владарювання та управління, процес системної взаємодії активних 
учасників (стейкхолдерів) публічної влади та публічного управління. Ними є 
участь, орієнтація на консенсус, відповідальність (підзвітність), прозорість, 
належне реагування, ефективність і результативність, рівність та врахуван-
ня інтересів і відповідність принципу верховенства права. 12 Принципів на-
лежного врядування закріплені в Стратегії інновацій і належного врядування 
на місцевому рівні, схваленій рішенням Комітету Міністрів Ради Європи у 
2008 р. у Валенсії (Іспанія)12. Вони охоплюють такі питання, як етична по-
ведінка, верховенство права, ефективність та результативність, прозорість, 
надійне фінансове управління та підзвітність. 

Першочерговим у перспективах трансформації конституційно-правово-
го регулювання врядування є системне оновлення, модернізація Конституції 
України. Фрагментарні спроби реформування Основного Закону (щодо судової 
влади, децентралізації публічної влади) не були продуктивними, оскільки не 
забезпечували комплексної трансформації Конституції відповідно до загаль-
них принципів конституціоналізму. Доцільно використати позитивний досвід 
напрацювань Конституційної Асамблеї стосовно проекту концепції внесення 
змін до Конституції. Принципові положення щодо: зміцнення основ безпосе-
реднього народовладдя (впровадження категорій, інститутів врядування гро-
мадянського суспільства); визначення справжніх гарантій реалізації консти-
туційних прав і свобод громадян та конституційно-правової відповідальності 
представників публічної влади; організації діяльності парламенту; конститу-
ційного арбітражу Президента; забезпечення дієвої відповідальності Уряду 
за соціально-економічний розвиток; уточнення принципів та елементів адмі-
ністративно-територіального устрою, статусу Автономної Республіки Крим; 
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засад децентралізації публічної влади на територіальному рівні її організації, 
тощо після підготовки оновленої редакції Конституції України і прийняття 
Закону «Про Всеукраїнський референдум» можна було б винести на референ-
дум для прийняття рішення щодо укладення нового суспільного договору. 

Серед наступних перспектив трансформації конституційно-правового регу-
лювання – оновлення конституційного та галузевого законодавства щодо інсти-
тутів публічної влади, публічного управління та врядування в Україні.

Конституційний принцип народовладдя, закріплений у ст. 5 Конституції 
України є основою конституційного ладу, політичної системи України і має бути 
насамперед впроваджений у «тіло» Конституції, її інститути: безпосередньої та 
представницької демократії, конституційних прав і свобод людини і громадяни-
на, законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого самоврядування, а також 
у відповідні органічні закони. Цей принцип може бути ефективно реалізований у 
конституційному законі «Про конституційні засади врядування в Україні», який 
доцільно розробити відповідно до зазначеної нової парадигми публічної влади 
та публічного управління. Даний принцип може реалізовуватись також у законо-
давстві про референдуми (Всеукраїнський та місцеві); про електронну демокра-
тію, яка передбачає повну відкритість діяльності влади, автоматизацію публіч-
них процесів онлайн; про народну законодавчу ініціативу тощо. При розробці та 
прийнятті правових актів у цій сфері доцільно мати на увазі застереження щодо 
вад референдної демократії (на кшталт нацистської Німеччини), імперативного 
мандата (пережитку радянського тоталітаризму). Слід також визначитися із зако-
нодавством про конституційно-правову відповідальність.

Реальне гарантування здійснення основних прав, свобод та обов’язків лю-
дини і громадянина полягає у: використанні антропоцентричної ідеології щодо 
гарантій реалізації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина – повага до 
людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави; 
наданні якісних соціальних послуг громадянам у сферах освіти, охорони здо-
ров’я, соціального, пенсійного забезпечення тощо. 

Перегляд основ організації та діяльності парламенту лежить у площині від-
повідних конституційних змін щодо кількісного складу парламенту, його струк-
тури, чіткого визначення організації коаліції; ревізії та оновлення Регламенту 
Верховної Ради; прийняття законодавства про опозицію, лобістську діяльність, 
легалізація її діяльності; запровадження конституційно-правової, адміністратив-
ної, дисциплінарної відповідальності народних депутатів України. 

Розвиток законодавства щодо статусу Президента України передбачає 
розробку та прийняття Закону «Про Президента України», в якому доцільно 
уточнення його статусу як глави держави, реалізації ним державно-арбітраж-
них функцій і повноважень, законотворчої діяльності у вигляді внесення зако-
нодавчих пропозицій до уряду та парламенту, визначення правового статусу 
Офісу Президента України. 

Щодо інновацій у сфері виконавчої влади, то доцільно продумати оновлення 
Закону «Про Кабінет Міністрів України» стосовно зміцнення виконавчої вер-
тикалі, посилення відповідальності за розробку, виконання Програми діяльно-
сті Уряду та її звітування в парламенті, перенесення тягаря підготовки і пред-
ставлення законопроєктів (професіоналізація законопроєктної діяльності) до 
Уряду, запровадження обов’язкової контрасигнації законопроєктів, підготовле-
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них народними депутатами, Президентом України, запровадження інституту 
урядників-префектів та ліквідація місцевих державних адміністрацій.

На порядок денний трансформації територіальної організації влади, адмі-
ністративно-територіального устрою (АТУ), територіального врядування ста-
виться завдання конституційно-правового забезпечення трансформації терито-
ріального врядування. 

Конституційно-правове оформлення реформування АТУ України має ви-
ходити зі збереження його унітарної форми, уточнення статусу Автономної 
Республіки Крим, зокрема, щодо статусу кримськотатарського народу, при-
йняття базового закону про засади адміністративно-територіального устрою 
України із визначенням елементів його системи (громади, району, регіону-об-
ласті, міст зі спеціальним статусом – Києва та Севастополя). 

На перший план трансформації територіальної організації влади, терито-
ріального врядування в Україні виходить проблематика субрегіонального, ра-
йонного рівня врядування, місцевого самоврядування, державного управління, 
виконавчої влади. Після схвалення Концепції реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації влади (01 квітня 2014 р.), прийняття 
низки важливих законодавчих актів з питань місцевого і регіонального роз-
витку: про засади державної регіональної політики, співробітництво територі-
альних громад, добровільне об’єднання територіальних громад тощо, а також 
практичних кроків щодо децентралізації публічної влади значно зміцнився ба-
зовий рівень місцевого самоврядування у результаті формування понад тисячі 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ). ОТГ, по суті, поглинули районний 
рівень місцевого самоврядування і витісняють з карти територіальної органі-
зації влади районні ради та районні державні адміністрації. Країна вступає в 
завершальний етап трансформації місцевого самоврядування, адміністратив-
но-територіального устрою, впровадження нових контрольно-наглядових, ко-
ординуючих інституцій місцевої виконавчої влади.

Процес трансформації територіального врядування має забезпечуватись 
відповідними фінансово-економічними, організаційними, кадровими, право-
вими механізмами, які супроводжують децентралізацію публічної влади на те-
риторіальному рівні її організації. 

Важливим у реформуванні територіального врядування, адміністративно-те-
риторіального устрою є підписання Президентом України Закону «Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань орга-
нізації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 
адміністрацій»13, що дасть змогу врегулювати питання правонаступництва ко-
мунального і державного майна, а також бюджетних ресурсів, прав та обов’яз-
ків районних рад, ліквідованих Постановою Верховної Ради «Про утворення 
та ліквідацію районів»14. Закон розблоковує початок роботи органів місцевого 
самоврядування новоутворених громад, обраних на місцевих виборах 2020 р. 
та відкриває процес реорганізації місцевих органів влади попередніх територі-
альних громад. Законом врегульовуються питання розмежування та фінансуван-
ня соціально важливих об’єктів комунальної власності між районами та ново-
утвореними громадами, зокрема, закладів охорони здоров’я, освіти, культури, 
спорту тощо. Закон відкриває також можливості для утворення та реорганізації 
районних державних адміністрацій і призначення їх голів. З набранням Законом 
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чинності впорядковується юрисдикція районних державних адміністрацій і ра-
йонних рад за новим територіальним устроєм (відповідно до рішень уряду та 
згаданої Постанови створено 1469 територіальних громад і 136 районів). 

Конституційно-правове оформлення трансформації місцевого самовряду-
вання має відбуватися на засадах первісності територіальної громади, децен-
тралізації публічної влади, субсидіарності, повсюдності, амальгамації (об’єд-
нання) територіальних громад, їх співробітництва. 

Значною віхою в удосконаленні, реформуванні муніципальної публічної 
влади має стати нова редакція Конституції України щодо децентралізації вла-
ди. Особливо це стосується змін у системі виконавчої влади та місцевого само-
врядування, впровадження інституту «префекта» (урядника), який має викону-
вати контрольно-наглядові, координаційні функції. Йдеться про нову редакцію 
статей 118, 119, 140, 143,144 Конституції.

На черзі – конституційно-правова трансформація статусу столи-
ці України – міста Києва шляхом внесення відповідних змін до Конституції 
України, оновлення Закону «Про столицю України», прийняття нової редакції 
Статуту територіальної громади міста Києва; відновлення місцевого самовря-
дування в місті Києві через розподіл повноважень між місцевим органом ви-
конавчої влади (урядником-префектом) та органами місцевого самоврядування 
(міською та районними радами, їх власними виконавчими органами).

Потребує продовження та уточнення реформування судової влади шляхом 
повернення довіри й поваги до суду, запровадження інституту мирових суддів, 
ефективного суду присяжних, розвитку законодавства про медіацію тощо.

Сучасний стан конституційно-правового регулювання публічної влади, вряду-
вання та територіального врядування в Україні характеризується наявністю чима-
лих проблем щодо ефективного функціонування інститутів конституційного права, 
системного оновлення Основного Закону. Це диктує необхідність визначення пер-
спектив подальшої трансформації зазначеного регулювання та його прискорення. 

При цьому слід дотримуватись основоположних засад конституціоналізму, 
принципів та конституційних процедур. 

Реалізація конституційного, політико-правового оновлення публічної вла-
ди, врядування в Україні має передбачати комплексну трансформацію систе-
ми владарювання в доктринальному і прикладному аспектах. У доктриналь-
ному вимірі доцільно розробити і на громадському рівні широко обговорити 
Концептуальні засади формування та конституційно-правового, політичного 
оновлення врядування в Україні, спираючись на постулати «належного вря-
дування». Доцільно також визначитись із концепцією системного оновлення, 
модернізації Конституції України, без якої спроби реформування Основного 
Закону стають проблематичними. У прикладному вимірі доцільно запровадити 
систему громадського моніторингу та контролю за функціонуванням публічної 
влади щодо її модернізації з використанням традиційних і новітніх електро-
нних форм безпосередньої демократії. 

Висновки. Окреслення пріоритетів трансформації конституційно-правового 
регулювання врядування в Україні пов’язано з новою парадигмою владарювання 
в Україні – належного врядування. Така парадигма дає змогу використати посту-
лати антропоцентричної філософії пріоритету прав і свобод людини та поєднати 
і реалізувати інтереси суб’єктів публічної влади: законодавчої, виконавчої, місце-
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вого самоврядування; інституцій громадянського суспільства; бізнес-асоціацій, 
середовища і, таким чином, гармонізувати процеси суспільного розвитку.

Оновлення Конституції, процес конституційно-правової модернізації пов’я-
зані зі становленням цілісної системи публічної влади, публічного управління, 
врядування в Україні. Зокрема, це стосується територіальної організації публіч-
ної влади. Тому нові нормотворчі пошуки мають стосуватися не лише і не стільки 
законодавчого закріплення інституту «префекта» (урядника), скільки вироблен-
ня комплексного конституційно-правового уявлення та розробки законодавства 
щодо основ організації та функціонування муніципальної влади. Прийняття 
Конституції у новій редакції збалансує систему територіальної організації вла-
ди, систему місцевого врядування в цілому і зумовить необхідність розробки та 
ухвалення нового покоління законодавства про засади публічної влади в Україні. 
Тут доцільно вести мову щодо підготовки та обговорення проектів законів про 
місцеві органи виконавчої влади, про основи фінансової децентралізації, про 
місцеве самоврядування (нової редакції), про засади місцевого врядування. 

Сучасна трансформація територіального врядування через реформу адміні-
стративно-територіального устрою, децентралізацію публічної влади, розбудо-
ву спроможного місцевого самоврядування має виняткове значення для збере-
ження цілісності, суверенітету України, її унітарної організації. 
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Pukhtynskyi Mykola. Transformation of governance in Ukraine in the constitutional 
and legal discourse

Introduction. The aim of the article:
The purpose and objectives of the study are an inventory of current problems of constitu-

tional and legal regulation of public authority and outline priorities for the transformation of 
constitutional and legal regulation of government in Ukraine.

Results. The results of the presidential and parliamentary elections in Ukraine have shown that 
society is in dire need of a new paradigm of government. Now is the time for a comprehensive, in 
particular, constitutional and legal awareness and coverage of the functioning of government in the 
country through the categories of governance and good governance, which are a manifestation of 
the European vector of public administration, the organization of public authority.

Further development of the democratic system of government requires the development of 
constitutional and legal regulation and the definition of innovative mechanisms for the exercise 
of public power. The result of these investigations may be the development and discussion 
in the process of national discussion in various formats of its implementation – Conceptual 
principles of formation and constitutional, legal, political renewal of government in Ukraine.

The study of these perspectives is associated with a new paradigm of governance in 
Ukraine - the paradigm of good governance. This paradigm allows to use the postulates of the 
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anthropocentric philosophy of the priority of human rights and freedoms and to combine and 
realize the interests of public authorities: legislative, executive, local self-government; civil 
society institutions; business associations, the environment and thus harmonize social devel-
opment processes. At the same time, good governance is understood as a generally accepted 
system of values   regarding public domination and management, the process of systematic in-
teraction of active participants (stakeholders) of public authorities and public administration.

The priority in the prospects of transformation of the constitutional and legal regulation 
of governance is a systematic update, modernization of the Constitution of Ukraine. Among 
the following prospects for the transformation of constitutional and legal regulation: up-
dating the constitutional and sectoral legislation on the institutions of public power, public 
administration and governance in Ukraine.

The issues of subregional, district level of government, local self-government, public ad-
ministration, executive power come to the forefront of the transformation of the territorial 
organization of power, territorial government in Ukraine. The process of transformation of 
territorial governance should be provided by appropriate financial and economic, organiza-
tional, personnel, legal mechanisms that accompany the decentralization of public power at 
the territorial level of its organization.

A significant milestone in the improvement and reform of municipal public power should 
be the new version of the Constitution of Ukraine on decentralization of power.

Conclusions. Outlining the priorities for the transformation of the constitutional and le-
gal regulation of governance in Ukraine is associated with a new paradigm of governance in 
Ukraine – the paradigm of good governance. Renewal of the Constitution, the process of con-
stitutional and legal modernization are associated with the formation of an integrated system 
of public power, public administration, governance in Ukraine. In particular, this applies to the 
territorial organization of public authorities. Here it is expedient to talk about the preparation 
and discussion of draft laws on local executive bodies, on the basics of financial decentraliza-
tion, on local self-government (new version), on the principles of local governance.

Key words: constitution, public authority, public administration, governance, good governance.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В 
УКРАЇНІ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Висвітлюються актуальні питання реалізації нового (другого) етапу реформуван-
ня місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Серед головних за-
вдань цього етапу визначено чітке розмежування повноважень та функцій контролю 
різних рівнів управління, розвиток форм місцевої прямої демократії. Звертається увага 
на важливість інформаційного чинника децентралізації. Ефективність досліджуваних 
процесів залежить від стратегії національної інформаційної політики, впровадження 
її на місцях, здійснення інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування. 
Розглядаються комунікативні взаємовідносини органів публічної влади, їх взаємодію з 
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окремими інститутами громадянського суспільства з метою розширення прямої уча-
сті громадян у вирішенні питань як державного, так і місцевого значення. 

Ключові слова: реформування влади, децентралізація, місцеве самоврядування, ор-
гани публічної влади, інформаційна політика, інформаційні взаємовідносини.

Костецкая Т. А. Актуальные вопросы децентрализации публичной власти в 
Украине: информационные и коммуникационные аспекты

Рассматриваются актуальные вопросы реализации нового (второго) этапа ре-
формирования местного самоуправления и территориальной организации, среди 
главных задач которого лежит четкое разграничение полномочий и функций кон-
троля разных уровней управления, развитие форм местной прямой демократии. 
Обращается внимание на значение информационного фактора децентрализации. 
Эффективность исследуемых процессов зависит от стратегии национальной инфор-
мационной политики, внедрения ее на местах, осуществления информационной дея-
тельности органов местного самоуправления. Рассматриваются коммуникативные 
взаимоотношения органов публичной власти, их взаимодействие с отдельными ин-
ститутами гражданского общества с целью расширения прямого участия граждан 
в решении вопросов государственного и местного значения.

Ключевые слова: реформирование власти, децентрализация, местное самоуправление, 
органы публичной власти, информационная политика, информационные взаимоотношения. 

Kostetska Tetiana. Current problems of decentralization of public power in Ukraine: 
the information and communication aspects

The topical issues of implementation of the new (second) stage of reforming local self-gov-
ernment and territorial organization of power are covered, among the main tasks of which is a 
clear delineation of powers and functions of control of government different levels, the develop-
ment of forms of local direct democracy. Attention is payed to the importance of the information 
factor of decentralization. The effectiveness of the researched processes depends on the strategy 
of the national information policy, its implementation on the ground, the implementation of 
information activities of local governments. The communicative relations of public authorities, 
their interaction with individual institutions of civil society in order to expand the direct par-
ticipation of citizens in addressing issues of both state and local importance are considered. 

Key words: government reform, decentralization, local self-government, public authori-
ties, information policy, information relations.

Постановка проблеми. Процеси децентралізації, які розпочато 2014 р. з 
прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні, на сьогодні перебувають на новому етапі. План 
заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні на 2019–2021 рр. затверджений 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. (№ 77)1, із 
подальшими змінами2. 

Уряд визначив підтримку реформи децентралізації одним із пріоритетних за-
вдань, що сприятиме здійсненню публічної влади, розвитку місцевого самовряду-
вання. Державна політика України у сфері місцевого самоврядування відповідно до 
міжнародно-правових стандартів має бути спрямована на інтереси місцевих жите-
лів, територіальних громад, передачу від органів державної влади органам місцево-
го самоврядування значної частини повноважень, ресурсів і відповідальності. 

Зокрема, аналізуючи підсумки впровадження першого етапу реформи децен-
тралізації, фахівці наголошують, що вона формує нової якості зв’язки між регіо-
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нами внаслідок вбудовування в систему адміністративно-територіального устрою 
нових одиниць – об’єднаних територіальних громад, що по-новому визначають 
координацію та підпорядкованість суб’єктів адміністративного устрою. Цінність 
цих процесів, за обгрунтуванням, проявляється ще й у тому, що, незважаючи на 
тимчасову окупацію території нашої країни та порушення господарського про-
стору, вимивання ресурсів та загальне розбалансування ресурсної бази, «пробук-
совування» реформ в інших сферах, макроекономічну нестабільність та заслабкі 
паростки економічного зростання, реформування управління на місцевому рівні 
все ж позитивно впливає на соціально-економічне становище громад3. 

Водночас на нинішньому етапі все ще не досягнуто запланованих результа-
тів впровадження децентралізації та реформи системи державного управління, 
а саме, зокрема, створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структу-
ри публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-комуніка-
тивних технологій (е-урядування), здатної виробляти і реалізовувати цілісну 
державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне ре-
агування на внутрішні та зовнішні виклики4.

Як свідчить практика, засади діяльності органів публічної влади у сфері 
впровадження та використання можливостей електронних комунікацій є за-
старілими, неефективними, не відповідають вимогам сьогодення. Наслідком 
цього є унеможливлення якісних різноманітних інформаційних послуг і не-
рівномірне забезпечення доступу громадян, місцевих жителів до інформа-
ційних ресурсів регіонів, структурних підрозділів місцевих адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування («цифрова нерівність»), тобто до гаранто-
ваної законодавством публічної інформації, повільне зростання рівня їхньої 
комп’ютерної грамотності тощо.

Як зазначається, наприклад, розвʼязання існуючих проблем ускладнюють-
ся внаслідок правового та інституційного характеру регіональної складової, а 
також неузгодженості реформ у різних сферах з реформуванням системи міс-
цевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою держави5. 

З іншого боку, в Україні триває процес розбудови громадянського суспіль-
ства, який зумовлює нові вимоги щодо якісної, реальної співпраці громад-
ськості з органами публічної влади, і, за словами аналітиків, підкріпленими 
практикою сучасного стану державотворення, йде доволі повільно. 

Ці питання набувають якісно нового звучання у контексті пошуку ефек-
тивних шляхів і суттєвих форм та методів, якісних механізмів у вирішенні за-
вдань і проблем, що стоять перед органами публічної влади в сучасних умовах 
прийняття зважених владно-управлінських рішень, впровадження інституцій 
демократичної участі громадян у прийнятті рішень, що зачіпають їх інтере-
си, контролю громадянського суспільства за діяльністю відповідних органів з 
метою підвищення їх відповідальності за результати прийнятих рішень тощо. 

Такими можна назвати чинники, що підвищують значущість і практичну доціль-
ність теоретико-прикладних досліджень окресленої різновекторної проблематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених висвітленню різ-
них аспектів порушених питань, свідчить, що вони є предметом обговорення 
широкого кола правників, політологів, політиків, практиків і набули особливої 
гостроти, в тому числі стали на порядку денному науково-практичних конфе-
ренцій, «круглих столів» тощо. 
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 Розгляд найрізноманітніших теоретико-правових проблем реформування 
публічної влади на місцях, розбудови національного громадянського, що апрі-
орі є інформаційним суспільством6, значення, ролі в цих процесах інформацій-
но-комунікаційних технологій як організаційної основи побудови українського 
інформаційного громадянського суспільства, став темою чималої кількості фун-
даментальних і прикладних праць як вітчизняних, так і зарубіжних дослідни-
ків. Теоретико-методологічною основою цієї роботи стали сучасні наукові до-
робки, зокрема, О. Баранова, О. Батанова, К. Белякова, А. Берези, І. Березовської, 
В. Горбуліна, О. Зернецької, А. Колодія, І. Кресіної, П. Любченка, Г. Почепцова, 
В. Серьогіна, О. Скрипнюка, Т. Слінько, І. Сопілко, Ю. Шемшученка та ін. 

Проте доктринально і методологічно цю проблематику не можна вважати 
вичерпаною7. Її актуальність визначається не тільки вищенаведеними чин-
никами, а й об’єктивними постійними динамічними інформаційними проце-
сами, що відбуваються в українському суспільстві на теперішній час, у гло-
бальному інформаційному просторі. 

Зокрема, так звана демократія участі, про що вже йшлося, практично немож-
лива для здійснення без використання інформаційно-комунікаційних технологій. 
Їх впровадження органами публічної влади зумовлює нову якість основних засад 
функціонування суспільних відносин, формування розвинутого громадянсько-
го суспільства. Актуальною на сьогодні все ще залишається мета Національної 
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–
2020 р., а саме «створення сприятливих умов для розвитку громадянського су-
спільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами держав-
ної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпе-
чення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і 
громадянина, задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних 
форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації»8. 

У контексті існуючої потреби для вітчизняної практики можливо оцінювати 
різні моделі, форми взаємодії, взаємозв’язку інститутів держави і громадянського 
суспільства, в тому числі й комунікативні. Отже, актуальності набувають подальші 
теоретико-прикладні комплексні дослідження стану, перспектив розвитку та розроб-
ки ефективних механізмів відповідних процесів, зокрема, здійснення інформаційної 
стратегії органів публічної влади відповідно до міжнародно-правової практики.

Метою цієї статті є висвітлення окремих конституційно-правових аспектів 
ролі і значення інформаційно-комунікаційної складової процесів реформуван-
ня місцевого самоврядування та територіальної організації влади: реалізації 
інформаційної політики на місцевому рівні, формування дієвого механізму 
відкритого характеру діяльності органів публічної влади, розвиток форм пря-
мої демократичної участі громадян у вирішенні питань місцевого значення як 
необхідної умови реальної децентралізації. 

Основні результати дослідження. Практична реалізація реформи місцево-
го самоврядування та територіальної організації влади на засадах децентралі-
зації в Україні спрямована загалом на розв’язання суспільних проблем із мак-
симальним наближенням держави до інтересів, потреб місцевого населення, 
територіальної громади, ефективне вирішення питань місцевого значення. 

Оскільки заявлена тематика потребує багатовекторного предметного ана-
лізу, що виходить за межі цієї роботи, визначимо декілька напрямів, що є, на 
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нашу думку, запорукою втілення накреслених стратегічних. Це, відповідно, 
1) забезпечення відкритого характеру діяльності органів публічної влади, в 
тому числі прозорості та доступності місцевих органів влади, із застосуван-
ням новітніх інформаційно-комунікативних технологій, що потребує якісно 
нових підходів до розуміння стратегії національної інформаційної політики, 
впровадження її на місцях, контролю за здійсненням, правових механізмів ре-
гулювання відповідних процесів; 2) цілеспрямована модернізація в заданому 
алгоритмі діяльності як уповноважених центральних органів державної влади, 
так і представницьких органів місцевого самоврядування як суб’єктів інфор-
маційної політики, суб’єктів владних повноважень; запровадження інформа-
ційних взаємовідносин, взаємообміну між радами, їх виконавчими органами, 
посадовими особами місцевого самоврядування, державними управлінськими 
органами та місцевими жителями (територіальною громадою), громадськістю. 

Підвищується значення інформаційно-комунікаційної діяльності місцевих 
органів влади, її якості на основі впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій, електронних комунікацій тощо. У такому розумінні ключовою про-
блемою є створення відкритого інформаційного середовища на муніципальному 
рівні. Складовою цього явища є законодавчо передбачена відкритість органів 
місцевого самоврядування, необхідна для досягнення взаємодії між місцевим на-
селенням, територіальною громадою та місцевою владою на принципах довіри, 
порозуміння і ділового партнерства, як для розвитку інститутів громадянського 
суспільств, так і налагодження якісного реального місцевого самоврядування.

Підкреслючи значення, зокрема, територіальних громад та їх самоорганізо-
ваних структур, їх дієздатності в сучасних умовах, відомий вчений О.Батанов 
визначає самоврядний процес не лише як форму функціонування територіальної 
громади, а й як неодмінну умову організації та функціонування громадянського 
суспільства як вид демократичного, а отже, й політичного процесу, що за своєю 
суттю є прикладом самостійного здійснення влади місцевою спільнотою9. 

Інформаційна політика на місцевому рівні здійснюється на основі доволі 
розгалуженого вітчизняного інформаційного законодавства України. Базується 
на встановлених чинним законодавством, зокрема, конституційних положен-
нях щодо права кожного на інформацію, свободи думки, слова і переконань та 
інших, на визначених основних напрямах державної інформаційної політики; 
основних принципах інформаційних відносин, серед яких відкритість, обовʼя-
зок субʼєктів владних повноважень інформувати громадськість та засоби масо-
вої інформації про свою діяльність і прийняті рішення та ін. 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (чинна редакція від 
30.12.2020 р.)10 як основні принципи місцевого самоврядування закріплені глас-
ність, підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами органів 
місцевого самоврядування та посадових осіб (ст. 4 Закону). Встановлено ряд по-
вноважень, що містять інформаційно-комунікаційну складову (заснування аудіові-
зуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення 
і звільнення їх керівників; створення та забезпечення функціонування місцевих 
екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, забезпечення 
доступу до екологічної інформації тощо). Передбачено різні форми прямої участі 
територіальних громад, місцевих жителів у здійсненні місцевого саморядування 
громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. 
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Ці та інші положення нормативно-правових актів є засобами забезпечення 
відкритого характеру діяльності органів публічної влади, проведення інфор-
мування громадськості як обов’язкової функції, спрямованого на забезпечен-
ня прозорості процесів прийняття рішень. До загальних недоліків названого 
Закону, який на сьогодні з багатьох підстав потребує оновлення, модернізації, 
слід віднести несистемність, фрагментарність, непослідовність регулювання 
відповідних інформаційно-комунікаційних відносин, встановлення засад ін-
формаційної діяльності органів, посадових осіб місцевого самоврядування

Однак слід констатувати, що численні норми вітчизняного законодавства не 
реалізуються, в тому числі й через відсутність ефективних механізмів їх здійс-
нення, недостатнє впровадження та застосування новітніх інформаційно-кому-
нікативних технологій у діяльності місцевих органів тощо. 

Виходячи із сутності окреслених завдань, у загальному вигляді організа-
ційні зусилля уповноважених суб’єктів мали б спрямовуватись, зокрема, на 
централізацію інформації, створення фонду відомостей (банку даних), які під-
лягають обов’язкому доведенню до відома населення, цільове її призначення 
відповідної інформації; визначення їх оптимального обсягу для кожного виду 
інформаційних зв’язків. Зусиль потребує також визначення найоптимальнішо-
го режиму використання форм і методів обробки самої інформації, її збір, нако-
пичення, аналіз; розробку та впровадження механізму обговорення населенням 
проектів рішень, процедури врахування висловлених при цьому зауважень і 
пропозицій (наприклад, що стосується рішень у одній із важливих для забезпе-
ченння життєдіяльності місцевих жителів галузі раціонального використання 
природних ресурсів, охорони довкілля, екологічної безпеки тощо). 

Слід звернути також увагу на роль засобів масової інформації у забезпе-
ченні відкритого, прозорого характеру діяльності місцевих органів публіч-
ної влади, громадського контролю за їх діяльністью, налагодження інфор-
маційних взаємовідносин.

Сучасні ЗМІ стають ефективним інструментом формування та розвит-
ку громадянського суспільства як такого, процесів його самоорганізації і її 
формування. Право висвітлення і коментування всіх аспектів діяльності ор-
ганів державної влади та органів місцевого самоврядування, подій держав-
ного життя в Україні ЗМІ гарантується Конституцією, іншими законами. 
Наприклад, все ще чинний на сьогодні спеціальний Закон України «Про поря-
док висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування в Україні засобами масової інформації» від 23 вересня 1997 р. 
№ 539, за відсутності більш сучасного регламентування, встановлює орга-
нізаційно механізм взаємовідносин між органами публічної влади та ЗМІ. 
Закон закріплює принцип всебічного і обʼєктивного висвітлення діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування, їх обовʼязок надавати 
ЗМІ повну інформацію про свою діяльність в установленому законом поряд-
ку, забезпечувати журналістам вільний доступ до відповідної інформації, за 
винятком передбачених законом випадків, не чинити на них будь-якого тиску 
і не втручатися у їх виробничий процес (преамбула, ст. 2 акта). 

На сьогодні стали очевидними, зокрема, деякі негативні наслідки довготрива-
лої ідеї, процесу, який відбувся відповідно до Закону України «Про реформування 
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» від 24.12.2015 р. 
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№ 917-VIII, тобто роздержавлення ЗМІ, заснованих органами державної влади, 
іншими державними органами та органами місцевого самоврядування. Такими 
стали монополізація медіапростору; відсутність місцевої преси в багатьох неве-
ликих населених пунктах, як наслідок реорганізації й залишення без фінансової 
підтримки названих ЗМІ, стан інформаційного вакууму, що унеможливлює реа-
лізацію права жителів – учасників територіальної громади – доступ до необхідної 
інформації місцевого значення, породжує не тільки помилкові стереотипи щодо 
їх функціонування, а й підтримує високий рівень громадської недовіри до влади.

Наведені позиції, певно, не вичерпують усіх заявлених аспектів здійснення 
інформаційно-комунікаційних процесів в умовах реформування публічної влади. 
Всебічне комплексне дослідження цієї проблематики не втрачає своєї актуальності. 

Висновки. Діяльність суб’єктів інформаційної політики як загальнодер-
жавного, так і місцевого або ж регіонального рівня потребує сучасного теоре-
тико-правового осмислення, вдосконалення регулювання, нормативного забез-
печення з метою створення у всіх напрямах сприятливих умов функціонування 
інформаційної сфери місцевого самоврядування як складової національного ін-
формаційного суспільства загалом, упровадження принципів відкритості та під-
звітності діяльності органів публічної влади, забезпечення прямої демократич-
ної участі громадян у вирішенні питань як державного, так і місцевого значення. 

Чинне законодавство не забезпечує системного комплексного врегулювання 
інформаційно-комунікаційних відносин в умовах реформування публічної влади і 
потребує оновлення. Загальною і давно обґрунтованою науковцями є проблема впо-
рядкування інформаційного законодавства, його систематизації. Ефективність ін-
формаційної політики корелює з рівнем формуванння і розвитку узгодженої системи 
національного законодавства, її інтегрованості до міжнародно-правових стандартів.

У сучасних умовах поставленого на рівні держави завдання впровадження 
сучасних цифрових технологій у суспільний розвиток (цифровізації), внаслі-
док чого зростає вага відносин, пов’язаних з використанням електронних ко-
мунікацій, здійснення інформаційної політики на місцях в деяких випадках 
без чіткого розуміння її суті, стратегії, потребує модернізації, вдосконалення 
інформаційно-комунікаційна діяльність місцевих органів влади насамперед на 
основі впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Слід додати, що є також усвідомлення того, що наявність так званого «циф-
рового розриву», «цифрової нерівності», пов’язаних із забезпеченням доступ-
ності інформаційно-комунікаційних систем для різних груп населення залеж-
но від таких чинників, як рівень матеріального становища, місце проживання 
тощо, зумовлює, на нашу думку, проблематичність побудови на найближчу 
перспективу в українському суспільстві «держави в смартфоні». 
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Kostetska Tetiana. Current problems of decentralization of public power in Ukraine: 
the information and communication aspects

The topical issues of implementation of the new (second) stage of reforming local self-gov-
ernment and territorial organization of power are covered, among the main tasks of which 
is a clear delineation of powers and functions of control of government different levels, the 
development of forms of local direct democracy. 

The problematic issues, the solution of which will determine the achievement of the planned 
results of the implementation of decentralization and public administration reform, are indicated. 
In particular, this is the task of creating an effective, transparent, open and public administration 
structure using the latest information and communication technologies (e-government).

The effectiveness of the researched processes depends on the strategy of the national 
information policy, its implementation on the ground, the implementation of information 
activities of local governments. 

The creation of an open information environment at the municipal level is the key issue. 
The norms of the current legislation as a legal basis for the information policy at the local level 
implementation are analyzed. Its shortcomings and ways to improve are designated.

The communicative relations of public authorities, their interaction with individual institu-
tions of civil society in order to expand the direct participation of citizens in addressing issues 
of both state and local importance are considered. 

The role and significance of modern mass media in the researched processes are covered 
separately. Emphasis is placed on the expediency of improving, modernizing the information 
activities of local governments, including in relations with the media.

Key words: government reform, decentralization, local self-government, public authori-
ties, information policy, information relations.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 

ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ
У статті розглядаються загальнотеоретичні та конституційно-правові питан-

ня формування та реалізації конституційно-правової відповідальності Президента 
України. Досліджується зв’язок між інститутом конституційно-правової відпо-
відальності Президента України та проблемами реалізації Конституції та кон-
ституційного законодавства, формування конституціоналізму та проведення кон-
ституційної реформи в Україні. Аналізуються сучасні законодавчі ініціативи щодо 
регламентації інституту імпічменту Президента України. 

Ключові слова: конституційно-правова відповідальність, імпічмент, президент, 
конституційний контроль, конституційна законність, конституційні цінності, кон-
ституційний конфлікт, конституційний лад.

Батанова Н. Н. Конституционо-правовая ответственность Президента Украины: 
проблемы концептуализации и институционализации

В статье рассматриваются общетеоретические и конституционно-правовые вопро-
сы формирования и реализации конституционно-правовой ответственности Президента 
Украины. Исследуется связь между институтом конституционно-правовой ответствен-
ности Президента Украины и проблемами реализации Конституции и конституционного 
законодательства, формирования конституционализма и проведения конституционной 
реформы в Украине. Анализируются современные законодательные инициативы в сфере 
регламентации института импичмента Президента Украины. 

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, импичмент, пре-
зидент, конституционный контроль, конституционная законность, конституционные 
ценности, конституционный конфликт, конституционный строй.

Batanova Nataliya. Constitutional and legal responsibility of the President of Ukraine: 
problems of conceptualization and institutionalization

The article deals with general theoretical and constitutional-legal issues of the formation 
and implementation of the constitutional-legal responsibility of the President of Ukraine. The 
relationship between the institution of constitutional and legal responsibility of the President of 
Ukraine and the problems of implementation of the Constitution and constitutional legislation, 
the formation of constitutionalism and the implementation of constitutional reform in Ukraine 
is investigated. The article analyzes modern legislative initiatives in the field of regulation of 
the institution of impeachment of the President of Ukraine. 

Key words: constitutional and legal responsibility, impeachment, the president, constitutional 
review, constitutional legality, constitutional values, constitutional conflict, constitutional order.

Вступ. Актуальність проблем суб’єктів конституційно-правової відповідаль-
ності, насамперед вищих органів та посадових осіб державної влади, у тому 
числі й Президента України, зумовлена ціннісним виміром прав людини та її 
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гідності, Конституції, конституційного ладу і його основ, а також соціально-по-
літичним, фінансово-економічним та націобезпековим призначенням держави, 
що здійснює свої цілі, завдання та функції через представництво суб’єктів кон-
ституційного права, які втілюють в життя проголошені на конституційному рівні 
ідеали демократії, свободи, громадянського суспільства і верховенства права. 

Однак, навіть за наявності досконалого тексту Конституції, справедливих 
законів, матеріальних, фінансових та інших ресурсів дії (бездіяльність) суб’єк-
тів конституційного права можуть супроводжуватися всілякими правопорушен-
нями, пов’язаними з реалізацією їх функціональних обов’язків і зловживанням 
владою. Свідченням цього, зокрема, є зарубіжний досвід застосування проце-
дури імпічменту щодо президентів Р. Ніксона (1974 р.), Б. Клінтона (1998 р.) 
та Д. Трампа (2019 і 2021 рр.) у США, Т. Бесеску (2012 р.) в Румунії, Р. Паксаса 
(2005 р.) у Литві, Р. Ґрау (1999 р.) у Парагваї, А. Банісадра (1981 р.) в Ірані, Ф. ді 
Мелло (1992 р.) та Д. Русеф (2016 р.) у Бразилії, К. Переса (1993 р.) у Венесуелі, 
Пак Кин Хе (2016 р.) у Південній Кореї, М. Віскарра (2020 р.) у Перу та ін. 

З проголошенням незалежності України та прийняттям Конституції України 
особливо актуалізувалося значення як у цілому юридичної відповідальності суб’єк-
тів публічного права, так і особливо конституційно-правової відповідальності ви-
щих органів та посадових осіб держави, у тому числі й насамперед Президента 
України, що сприяє втіленню в життя ідеї підпорядкування держави праву.

Огляд літератури. Наявні в Україні дослідження проблем конститу-
ційно-правової відповідальності, представлені у працях Ю. Г. Барабаша, 
В. В. Гецко, В. В. Книша, Л. Т. Кривенко, О. В. Краснікової, О. О. Майданник, 
О. В. Мельник, Л. Р. Наливайко, О. В. Олькіної, В. Ф. Погорілка, В. І. Полевого, 
Г. І. Салівона, О. В. Скрипнюка, Т. М. Слободяник, Ю. М. Тодики, В. І. Топузова, 
В. Л. Федоренка, А. О. Червяцової, В. М. Шаповала та ін.

Постановка проблеми дослідження. Відсутність сучасної теорії конститу-
ційно-правової відповідальності в цілому та її окремих суб’єктів, у тому числі 
й Президента України, зумовлює те, що даний інститут конституційного права 
залишається малозрозумілим феноменом доктрини сучасного конституціоналіз-
му, а через фрагментарність і суперечливість нормативно-правової основи та від-
сутність дієвого механізму її реалізації велика кількість порушень Конституції 
суб’єктами публічної влади залишаються без відповідного реагування.

Метою та завданням дослідження є концептуальний аналіз конституцій-
но-правової відповідальності Президента України. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку юридичної науки ха-
рактеризується посиленням уваги до доктринальних і прикладних проблем кон-
ституційно-правової відповідальності. Колосальний інтерес до цієї тематики 
зумовлений багатьма факторами, у тому числі завданнями та потребами забезпе-
чення ефективного механізму охорони основоположних конституційних ціннос-
тей і зміцнення верховенства права, а також перманентними та складними проце-
сами забезпечення конституційної законності та правопорядку, що, своєю чергою, 
детермінує необхідність інтенсивного розвитку та якісного удосконалення консти-
туційного законодавства з метою оптимізації правозастосовної діяльності.

Особливий інтерес проблема конституційно-правової відповідальності в ці-
лому та її інституціоналізації та функціонування викликає з точки зору реаліза-
ції Конституції, формування конституціоналізму та проведення конституційної 
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реформи в Україні. Безумовно, в Конституції вже закладені окремі процедур-
но-процесуальні засади, які забезпечують реалізацію конституційних поло-
жень щодо конституційно-правової відповідальності та знаходять своє про-
довження в законодавстві України. З іншого боку, правозастосовна практика 
свідчить про те, що існує життєва потреба у підвищенні якості та кількісного 
збільшення процедур, які регламентують реалізацію конституційно-правового 
статусу суб’єктів конституційного права, у тому числі й органів, які застосо-
вують міри конституційно-правової відповідальності, з урахуванням світового 
досвіду їх функціонування та особливостей вітчизняного конституційного 
механізму організації публічної влади.

В основі ефективного функціонування конституційного механізму держав-
ної влади лежить так звана система стримувань і противаг, що ґрунтується на 
принципі дотримання суб’єктивних прав і свобод та взаємному контролі гілок 
влади. Система стримувань і противаг є фактично конституційно-правовим 
засобом обмеження держави, покликаним не допустити надмірного регулів-
ного втручання у приватне життя людини. Але, виходячи з природи держави 
як політико-правового феномену, варто пам’ятати, що добровільно вона «себе 
обмежувати» в жодному разі не буде, тому в ролі заборони, що перешкоджає 
формуванню зловживань державною владою, може виступати лише інша вла-
да. Інакше кажучи, серед заходів, покликаних не допустити зосередження вла-
ди в одних руках і як наслідок цього – державного деспотизму, особливе місце 
посідає правова діяльність, спрямована на розподіл державної влади1.

Конституція та система стримувань і противаг покликані ефективно про-
тидіяти будь-якій гілці влади чи політичній силі отримати абсолютну владу. 
Головне призначення і завдання системи стримувань і противаг – забезпечення 
політичної стабільності та безперервності функціонування державної влади; 
узгодження дій усіх гілок влади, недопущення кризи діяльності державного 
механізму. Під системою стримувань і противаг розуміється сукупність зако-
нодавчо закріплених повноважень, форм, методів і процедур, призначених для 
забезпечення реалізації принципу розподілу влади, недопущення домінування 
будь-якої гілки влади та досягнення динамічної стабільності між ними. Одним 
з системоутворювальних елементів системи стримувань і противаг, що існу-
ють у сучасній теорії та практиці конституційного права та використовуються в 
Україні, є, поряд з багатьма іншими механізмами2, інститут конституційно-пра-
вової відповідальності суб’єктів публічної влади, зокрема Президента.

Конституція України передбачає лише одну міру конституційно-правової 
відповідальності Президента України – дострокове припинення його повноважень 
шляхом усунення з поста в порядку імпічменту (п. 3 ч. 2 ст. 108 Конституції 
України). Відповідно до ч. 1 ст. 111 Конституції України Президент України може 
бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі 
вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Імпічмент – це особливий порядок притягнення до конституційно-правової 
відповідальності вищих посадових осіб держави, наслідком якого є їх усунен-
ня від займаної посади із одночасною втратою імунітету, з метою подальшого 
притягнення до юридичної відповідальності у звичайному судовому порядку3. 
При цьому, з одного боку, імпічмент вважається спеціальною парламентською 
процедурою, пов’язаною із позбавленням президента недоторканності у зв’яз-
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ку із вчиненням ним певного злочину, а з другого – однією з форм консти-
туційно-правової відповідальності, головним змістом якої є політична оцінка 
дій посадової особи, а наслідком  – можливе усунення з посади (поста). Це 
докорінно відрізняє її від судової відповідальності. Адже реалізація процедури 
імпічменту завжди відбувається у парламенті4.

На перший погляд може здатися, що об’єктивною стороною конституційного 
делікту, передбаченого ч. 1 ст. 111 Конституції України, є вчинення державної зради 
або іншого злочину. Проте насправді це не так. Адже порушення норм криміналь-
ного права не може бути підставою для настання конституційно-правової відпові-
дальності, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 105 Конституції України на час виконання 
своїх повноважень Президент України користується правом недоторканності. Як 
розтлумачив у своєму Рішенні від 10 грудня 2003 р. Конституційний Суд України 
(справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України), дане положення 
слід розуміти так, що Президент України на час виконання повноважень не несе 
кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна 
справа. Цим рішенням також надане офіційне тлумачення й положення ч. 1 ст. 111 
Конституції України, яке слід розуміти так: «конституційна процедура розслідування 
і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту 
здійснюється без порушення проти нього кримінальної справи»5.

Оскільки відповідно до презумпції невинуватості 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 (ч. 1 ст. 62 Конституції України), неправомірно 
говорити про те, що підставою для усунення Президента України з поста у 
порядку імпічменту є вчинення державної зради або іншого злочину. Метою 
імпічменту є дострокове припинення повноважень глави держави з одночас-
ною втратою ним права недоторканності для подальшого притягнення до кри-
мінальної відповідальності на загальних підставах.

Відповідно до ч. 3. ст. 104 Конституції України, яка закріплює текст при-
сяги, що складається Президентом України при вступі на посаду, Президент 
України бере на себе зобов’язання усіма своїми справами боронити суверенітет 
і незалежність України, дбати про благо Батьківщини і добробут Українського 
народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції 
України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співві-
тчизників, підносити авторитет України у світі. 

У сучасному світі присяга – це передусім правовий феномен. В юридичній 
літературі зустрічаються найрізноманітніші характеристики присяги як юри-
дичного поняття та самостійного інституту права. Як правило, під присягою 
розуміють юридичний факт, який являє собою прийняття офіційної клятви 
(урочистої обіцянки) дотримуватися та виконувати права й обов’язки відповід-
но до посади, на яку особа вступає, визначальний момент зміни спеціального 
правового статусу суб’єктів та здійснюється в особливому ритуальному поряд-
ку на основі спеціалізованих символічних дій6.

Вчинення Президентом України діянь, які містять ознаки державної зради 
чи іншого злочину, є грубим порушенням його присяги (зокрема, зобов’язання 
усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, обов’яз-
ку додержуватися Конституції і законів України), що в даному випадку і слід 
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вважати підставою конституційно-правової відповідальності у вигляді усу-
нення Президента України з поста у порядку імпічменту.

Президент України наділений значним колом повноважень, адже він відповідно 
до ч. 2 ст. 102 є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності 
України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. 
Він також виступає інстанцією конституційно-правової відповідальності щодо 
інших суб’єктів конституційного права. Тому існуюча конституційно-правова 
відповідальність Президента України не відповідає обсягу його конституційних 
функцій та повноважень. Обмежене коло підстав для усунення Президента 
України з поста в порядку імпічменту (вчинення державної зради або іншого 
злочину) та надто ускладнена конституційна процедура його реалізації робить 
даний інститут в умовах України майже недієвим7.

В Україні вже були спроби детальніше врегулювати інститут усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту на законодавчому рівні. Ще 
у 1998 р. депутатська фракція «Єдність» до Верховної Ради України вносила 
законопроєкт «Про порядок усунення з поста Президента України в порядку 
імпічменту», який так і не був розглянутий Верховною Радою України. У січ-
ні 2001 р. народні депутати Г. Буйко та П. Кузнєцов вносили на розгляд пар-
ламенту законопроєкт «Про порядок усунення з поста Президента України 
(імпічмент)». Пізніше було підготовлено ще два законопроєкти: «Про поря-
док усунення з поста Президента України (імпічмент)» (реєстр. № 1327 від 
16.07.2002 р.), внесений народними депутатами Г.В. Буйком і В.Ф. Сіренком, 
та «Про процедуру усунення Президента України з поста в порядку імпіч-
менту» (реєстр. № 1327-1 від 06.08.2002 р.), внесений народним депутатом 
М.М. Рудьковським. Проте обидва їх було відхилено Постановою Верховної 
Ради України від 22 вересня 2003 р., у пояснювальній записці до якої зазнача-
лося, що, оскільки «притягнення Президента до судової відповідальності через 
імпічмент трапляється навіть у практиці держав світу порівняно рідко, держав-
ні витрати з бюджету на втілення в життя цього Закону визначити неможливо».

Окремі пропозиції щодо спрощення процедури імпічменту запропонував народ-
ний депутат України В.І. Коновалюк у проєкті закону про внесення змін до Закону 
України «Про Конституційний Суд України» (щодо спрощеної процедури імпічмен-
ту Президента України) № 3691 від 2 лютого 2009 р., але він також був відхилений.

Комплексне врегулювання процедури імпічменту було також ініційовано 
народним депутатом А.П. Яценюком, який вніс свого часу законопроєкт «Про 
порядок імпічменту Президента України» № 9066 від 23 серпня 2011 р., в яко-
му визначалися правові та організаційні засади усунення Президента України з 
поста в порядку імпічменту. Необхідність прийняття цього проєкту Закону зу-
мовлена потребою усунення прогалин і недоліків, які унеможливлюють прак-
тичну реалізацію положень Конституції України щодо усунення Президента 
України з поста в порядку імпічменту. Проте даний законопроєкт був відхиле-
ний і до порядку денного Верховної Ради України не включений.

Також 07 лютого 2013 р. народні депутати А.П. Яценюк, В.В. Кличко та 
О.Я. Тягнибок вносили законопроєкт «Про порядок імпічменту Президента 
України» № 2220, який визначав правові та організаційні засади усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту. Проте він був відхилений і 
до порядку денного Верховної Ради України не включений. 21 лютого 2014 р. 
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народний депутат М.М. Рудьковський вносив проєкт Закону України «Про 
імпічмент Президента України» № 4171, який теж був відхилений. 28 листо-
пада 2014 р. схожий за змістом проєкт Закону України «Про порядок імпіч-
менту Президента України» № 1097 був ініційований народними депутатами 
А.А. Кожем’якіним та Ю.В. Тимошенко.

Щодо цих трьох законопроектів у висновках Головного науково-експертного 
управління зазначалося, що оскільки процедура імпічменту Президента України є 
виключно парламентською процедурою, а тому існуючий нині підхід до її регулю-
вання за допомогою норм Регламенту Верховної Ради України (який має юридич-
ну силу закону) є цілком обґрунтованим. Тобто вважалося, що у разі необхідності 
удосконалення законодавства України з питань імпічменту доцільно було б йти 
шляхом внесення змін до Регламенту, а не у формі прийняття окремого закону.

Свого роду рефлексією на такого роду зауваження та рекомендації можна 
вважати проєкт Закону «Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної 
Ради України з розслідування справи про усунення Президента України з поста 
в порядку імпічменту» від 3 березня 2015 р. № 2278, внесений групою народ-
них депутатів, на чолі з О.В. Ляшком. Головним мотивом ініціювання даного 
законопроєкту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, було те, що 
чинне законодавство не містить норми, що регулюють правовий статус, пов-
новаження й організаційні основи діяльності спеціальної тимчасової слідчої 
комісії Верховної Ради України, яка має створюватися з метою розслідування 
фактів вчинення Президентом України дій, що мають ознаки державної зради 
або іншого злочину та можуть бути підставою прийняття Верховною Радою 
України рішень про звинувачення та усунення Президента України з поста в 
порядку імпічменту відповідно до ст. 111 Конституції України.

У наступному було внесено низку інших законопроєктів, предметом яких 
були відносини щодо імпічменту Президента України, втім, особливою ори-
гінальністю вони не вирізнялися. На прикладі наведених законопроєктів ми 
бачимо різні підходи щодо форми врегулювання процедури імпічменту, які 
розглядалися з моменту заснування поста Президента України.

У результаті багаторічних наукових дискусій і політичних протистоянь 
10 вересня 2019 р. був прийнятий Закон України «Про особливу процедуру 
усунення Президента України з поста (імпічмент)»8. Цей Закон відповідно до 
статей 85, 108, 111, 151 Конституції України визначає правові та організаційні 
засади притягнення Президента України до конституційної відповідальності 
шляхом усунення з поста в порядку імпічменту.

У Законі закріплено, що усунення Президента України з поста в порядку ім-
пічменту є способом притягнення Президента України до конституційної відпо-
відальності. Імпічмент визначається як позасудовий конституційний процес, за 
змістом якого Верховна Рада України у разі вчинення державної зради або іншого 
злочину Президентом України може достроково припинити його повноваження, 
усунувши з поста. Також закріплюються визначені у Конституції правові підстави 
імпічменту та визначаються його принципи (розділ І). Доволі докладно визначено 
порядок створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, обрання спеціального 
прокурора та спеціальних слідчих, порядок їх діяльності та повноваження; визна-
чається статус захисника (захисників) прав Президента України (розділ ІІ); врегу-
льовуються інші питання процедурно-процесуального характеру щодо висновків і 
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пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії, розгляду їх Верховною Радою 
України та прийняттям рішення про звинувачення Президента України або припи-
нення процедури імпічменту (розділ ІІІ); щодо прийняття рішення про усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту, наслідки такого рішення (роз-
діл ІV), а також щодо припинення процедури імпічменту (розділ V).

Висновки. Загалом позитивно оцінюючи сам факт прийняття спеціального 
Закону України «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста 
(імпічмент)», можна зробити висновок, що в ньому вперше на законодавчому рівні 
легалізовано інститут конституційно-правової відповідальності (шляхом визначен-
ня поняття конституційної відповідальності) та закріплено деякі юридичні озна-
ки, принципи, функції, особливості суб’єктно-об’єктного складу, що розкривають 
її сутність і зміст як виду юридичної відповідальності, призначення у суспільстві 
та державі, а також місце у системі охорони Конституції та конституційного ладу.

З іншого боку, слід звернути увагу на надто ускладнену процедуру імпіч-
менту, яка фактично унеможливлює реалізацію відповідної форми консти-
туційно-правової відповідальності на практиці. Процедурно-процесуальна 
складова цього Закону, як і багатьох інших законодавчих актів, у яких закрі-
плюються відносини конституційно-правової відповідальності, є суттєвою 
вадою вітчизняного конституційного законодавства. Адже функціональність 
та ефективність конституційно-правової відповідальності в цілому і такого 
суб’єкта конституційного права, як Президент, зокрема, залежить не лише від 
правильного розуміння її сутнісних та змістових характеристик, а й насампе-
ред якості процедурно-процесуального забезпечення її застосування.

Безумовно, імпічмент – складна конституційна процедура. Але це лише та 
процедура, яка може бути дійсно реалізована на практиці. Саме за таких умов 
можна говорити про адекватність і реальність застосування санкцій конститу-
ційно-правової відповідальності, зокрема й імпічменту, а тому – створити полі-
тико-правові передумови для формування дієвої системи стримувань і противаг 
та відповідального правління, здатного мінімізувати порушення Конституції, 
гарантувати змінюваність і наступність публічної влади, забезпечити демокра-
тизм конституційних інститутів та процесів. Інакше імпічмент залишатиметься 
не реальним, а абсолютно формальним конституційним інститутом, набуваючи 
рис фасадної демократії, а конституційно-правова відповідальність у цілому – 
фантомною субстанцією та малоефективним інструментом охорони Конституції.
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Nataliya Batanova. Constitutional and legal responsibility of the President of Ukraine: 
problems of conceptualization and institutionalization

The article deals with general theoretical and constitutional-legal issues of the formation 
and implementation of the constitutional-legal responsibility of the President of Ukraine. The 
relationship between the institution of constitutional and legal responsibility of the President of 
Ukraine and the problems of implementation of the Constitution and constitutional legislation, 
the formation of constitutionalism and the implementation of constitutional reform in Ukraine 
is investigated. The article analyzes modern legislative initiatives in the field of regulation of 
the institution of impeachment of the President of Ukraine. It is concluded that the correct 
understanding of the essential and functional-teleological characteristics of the constitutional 
and legal responsibility of the President of Ukraine depends on its functionality and efficiency.

In general, positively assessing the adoption of a special Law of Ukraine “On the special 
procedure for removal of the President of Ukraine from office (impeachment)”, we can con-
clude that it legalized for the first time at the legislative level the institution of constitutional 
and legal responsibility (by defining the concept of constitutional responsibility) and some 
legal features, principles, functions, features of the subject-object composition, revealing its 
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essence and content as a type of legal responsibility, purpose in society and the state, as well 
as its place in the system of protection of the Constitution and constitutional order.

On the other hand, attention should be paid to the overly complicated impeachment proce-
dure, which in fact makes it impossible to implement the appropriate form of constitutional lia-
bility in practice. The procedural component of this Law, as well as many other legislative acts, 
which enshrine the relationship of constitutional and legal responsibility, is a significant short-
coming of native constitutional law. After all, the functionality and effectiveness of constitutional 
and legal responsibility in general, and such a subject of constitutional law as the President, 
depends not only on a proper understanding of its essential and substantive characteristics, but 
also primarily the quality of procedural and procedural support for its application.

Key words: constitutional and legal responsibility, impeachment, the president, constitutional 
review, constitutional legality, constitutional values, constitutional conflict, constitutional order.
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КІБЕРБЕЗПЕКА КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ 
ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем убезпечення космічної діяль-
ності від кіберзлочинності засобами міжнародного права. Аналізуються чинні правові 
інструменти, які здатні поставити заслін поширенню кібератак на космічну інфра-
структуру. Підкреслюється, що в умовах відсутності комплексного міжнародно-право-
вого акта, предметом спеціального регулювання якого стали б відносини щодо кібербез-
пеки, необхідно до відповідної сфери з певними застереженнями застосовувати чинні 
норми традиційних галузей міжнародного права: права збройних конфліктів, космічно-
го, повітряного, морського та ін.

Ключові слова: кібербезпека, кіберзлочинність, космічна діяльність, критична кос-
мічна інфраструктура, міжнародне право, національне законодавство.

Малышева Н. Р. Кибербезопасность космической деятельности и возможности 
ее обеспечения средствами международного права

Статья посвящена исследованию актуальных проблем обеспечения безопасности 
космической деятельности от киберпреступности средствами международного права. 
Анализируются действующие правовые инструменты, которые способны поставить 
заслон распространению кибератак на космическую инфраструктуру. Подчеркивается, 
что в условиях отсутствия комплексного международно-правового акта, предметом 
специального регулирования которого стали бы отношения по кибербезопасности, 
необходимо к соответствующей сфере с определенными оговорками применять дей-
ствующие нормы традиционных отраслей международного права: права вооруженных 
конфликтов, космического, воздушного, морского и др. Отмечается роль национальных 
законодательств в соответствующей сфере.

Ключевые слова: кибербезопасность, киберпреступность, космическая деятельно-
сть, критическая космическая инфраструктура, международное право, национальное 
законодательство.

Malysheva Nataliia. Cybersecurity of space activities and the possibility of ensuring 
it by means of international law. 

The article is devoted to the study of topical problems of ensuring the space activities safety 
from cybercrime by means of international law. The current legal instruments which are able to 
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put a barrier to the spread of cyberattacks on space infrastructure are analyzed. It is emphasized 
that taking into account the absence of a comprehensive international legal act regulating 
relations on cybersecurity, it is necessary to apply to the relevant area, with certain reservations, 
the existing norms of traditional braunches of international law: the law of armed conflicts, 
space, air, sea law, etc. The role of national legislations in the relevant field is noted.

Key words: cybersecurity, cybercrime, space activities, critical space infrastructure, 
international law, national legislation.

Постановка проблеми. Створення нових систем зв’язку, навігації, супут-
никові телекомунікації, дистанційний моніторинг природних ресурсів з допо-
могою аерокосмічних засобів, запобігання надзвичайним ситуаціям природно-
го і техногенного походження та інші напрями розвитку космічних технологій 
уже давно увійшли в повсякденне життя людства, дали підстави для активної 
уваги світового співтовариства до космічного простору. 

Водночас на зламі ХХ і ХХІ століть активного освоєння зазнав ще один 
важливий для людської цивілізації глобальний простір – кібернетичний, доступ 
до якого тією чи іншою мірою наразі на планеті мають близько 5 млрд людей. 
Поряд з безумовними стратегічними і тактичними перевагами, які пов’язані з 
використанням кіберпростору, в останні роки дедалі більшу турботу держав, 
міждержавних об’єднань, бізнес-структур викликає його вразливість, тобто 
доступність для різного роду втручань і, як наслідок, – збоїв. В останні роки 
перед людством постали проблеми, пов’язані з появою та стрімким зростанням 
нового виду злочинності, що має різні прояви, але отримала узагальнюючу наз-
ву «кіберзлочинність». За статистичними підрахунками, кібератаки в усіх сфе-
рах зростають з кожним роком. Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш 
оцінив щорічні збитки від кіберзлочинності у світі в розмірі 1,5 трлн доларів. 
За прогнозами експертів з кібербезпеки, у майбутньому кількість злочинів і 
збитків від кібератак лише зростатиме, адже зазвичай правопорушники йдуть 
щонайменше на крок попереду механізмів, які впроваджують державні органи 
та приватні особи щодо запобігання і розкриття таких злочинів. 

Кіберзагрози впливають на різні сфери життя суспільства. Особливий 
вплив вони чинять на космічну діяльність, виводячи з ладу космічні системи як 
наземної, так і космічної інфраструктури. Забезпечення кібербезпеки косміч-
ної діяльності підпадає під загальні засади та принципи здійснення діяльності 
у відповідній сфері, водночас має суттєві особливості, пов’язані зі специфікою 
космонавтики, її унікальним характером, суттєвими ознаками вразливості, за-
гальнопланетарними масштабами самої космічної діяльності й використання її 
наслідків, режимом секретності доступу до космічних технологій тощо.

Метою даної статті є виявлення як можливостей, так і обмежень у вирі-
шенні правовими засобами проблем кіберзлочинності в космічній сфері з вра-
хуванням насамперед міжнародно-правового контексту.

Ступінь розробленості проблеми. До аналізу окремих аспектів даної про-
блематики під різними кутами зору зверталися вітчизняні та зарубіжні науковці: 
Д.В. Дубов1, П. Біленчук і М. Малій2, Н.Р. Малишева і А.М. Гурова3, Д. Лівінгстон і 
П. Левіс4, С. Себекін5, П. Дуггал6, О. Баран-Жені7, Ф. Шраєр, Б. Вікс, Т. Вінклер8 та ін. 

Виклад основного матеріалу. Кіберпростір – це віртуальний простір, поя-
ва якого пов’язана з глобальною інформатизацією всіх сфер людського життя, 
бурхливим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій. Цей простір 
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складається з глобального взаємозв’язку комп’ютеризованого цифрового об-
ладнання для обробки даних, інформаційних технологій, телекомунікаційних 
мереж, інформаційних систем. Інфраструктура відповідного простору – це не 
лише система Інтернет – відкрита мережа мереж, яка є його епіцентром; це 
також різного роду приватні, національні, транснаціональні та інші мережі. 

Уже стало майже одностайним сприйняття кібернетичного простору, цього 
принципово нового (негеографічного) простору, як п’ятої сфери протиборства 
(після землі, повітря, моря та космосу)9. 

Космічний і кібернетичний простори є тісно переплетеними і залежними 
один від одного. Зокрема, варто зазначити, що життєво необхідні людству кос-
мічні технології не можуть створюватися й експлуатуватися без застосування 
комп’ютерних технологій. А останні стають дедалі вразливішими з боку кі-
берзлочинців. Найчастішими ураженнями тут є заклинювання (створення пере-
шкод у роботі), спуфінг (узурпація) та злом систем (хакерство)10. Кіберзлочини 
вже продемонстрували можливості несанкціонованого впливу на всі системи 
і стадії управління супутниками через отримання неправомірного доступу до 
супутникових інформаційних систем, посягання на недоторканність, цілісність 
супутникових даних, їх викрадення, перенаправлення масивів сонячних пане-
лей на самознищення та навіть зміни траєкторії супутників, що може виклика-
ти їх зіткнення, руйнівнийвплив на різного роду об’єкти критичної космічної 
інфраструктури11. Крім власне програмного забезпечення самих супутників, 
об’єктом кібератак можуть стати сигнали між супутниками та наземною інфра-
структурою (центрами управління), станцією ретрансляції даних, пристроями 
прийому та оброблення супутникового сигналу тощо.

Саме тому світове співтовариство майже одностайно наразі вважає оцінку 
кібервразливостей космічних систем та їх подолання важливим викликом люд-
ства, що має вирішуватись як на етапі попередження, так і в процесі створення, 
розроблення, експлуатації таких систем. Це, своєю чергою, вимагає наявності 
правових засобів для вирішення зазначених завдань.

Як і космічний, кібернетичний простір не може бути взятий під юрисдикцію та 
контроль жодної окремо взятої держави. Віртуальний, мережевий характер кібер-
простору, його багатовимірність, комплексність і нелінійність унеможливлюють 
створення всеохоплюючої парадигми кіберзахисту космічних систем. Водночас рух 
у відповідному напрямі триває, а пошук найбільш прийнятних ефективних правових 
форм протидії кіберзлочинності набирає обертів як на міжнародному рівні, так і на 
рівні окремих держав світу, на регіональному і навіть на локальному рівнях. Однак, 
зважаючи на те, що 90% усіх кіберзлочинів мають міжнародний характер12, найбільш 
важливим є напрацювання на міждержавному рівні скоординованих «правил гри» у 
кіберпросторі, які б унеможливили або хоча б знизили загрозу кіберзлочинності.

За оцінками фахівців, наразі існує принаймні 28 ключових міжнародних ор-
ганізацій і програм, до предмета діяльності яких належить, серед іншого, розро-
блення механізмів управління кіберпростором і забезпечення кібербезпеки. Серед 
них – Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ), Міжнародна електротехнічна ко-
місія (МЕК), Міжнародна організація з питань стандартизації (ІСО), ООН, Рада 
Європи (РЄ), Європейський Союз (ЄС), Інтерпол, НАТО та низка інших13.

З поширенням кіберзагроз у центрі уваги світового співтовариства поста-
ло питання визначення можливості та доцільності розроблення самостійних 
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міжнародних інструментів, які б гарантували безпеку кіберпростору. Для 
з’ясування цього питання різні міжнародні інституції провели інвентариза-
цію того, що є сьогодні в активі механізмів міжнародного регулювання про-
тидії кіберзлочинності? 

Першим і практично єдиним на цей час міжнародно-правовим актом 
обов’язкової сили є Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність (23.11.2001 р., 
Будапешт, ратифікована Україною 07.09.2005 р.14). Причому Конвенція була 
відкрита для приєднання не лише державами – членами Ради Європи, а й усіма 
іншими державами. У результаті, крім членів РЄ, до Конвенції приєднались 
Канада, США, Японія, Південна Африка та деякі інші. Сфера регулювання 
Конвенції охоплює три основні напрями: 1) рекомендації щодо узгодження 
норм національного законодавства, особливо кримінального, у сфері кіберзло-
чинності; 2) визначення порядку розслідування відповідних злочинів; 3) на-
працювання принципів міжнародної співпраці в протидії кіберзлочинності.

Водночас ні цей, ні жоден інший міжнародно-правовий інструмент не міс-
тять детального регулювання відносин, які виникають у сфері кібербезпеки і 
яке б дало змогу застосовувати міжнародну відповідальність до заподіювачів 
кіберзлочинів. Більше того, ні в цій Конвенції, ні в жодному іншому акті міжна-
родного договірного права немає визначення кіберпростору, кібербезпеки, кі-
бератаки та інших базових понять. Спробу надати визначення «кібербезпеки» 
ми знаходимо в акті «м’якого права» Рекомендаціях МСЕ Х.1205МСЕ-Т, де від-
повідне поняття визначається як набір засобів, стратегій, принципів забезпе-
чення безпеки, заходів щодо забезпечення безпеки, керівних принципів, підхо-
дів до управління ризиками, дій, професійної підготовки, практичного досвіду, 
страхування та технологій, які можуть бути використані для захисту кіберпро-
стору, ресурсів організації та користувача15. Вважаємо, однак, це визначення 
таким, що не має регулівного значення, оскільки не окреслює саму сутність 
відповідного поняття, а саме «стан захищеності» від кіберзагроз. Водночас як 
визначення «кібербезпеки» в Рекомендаціях подаються лише засоби та заходи, 
що характеризують забезпечувальний блок цього явища. 

З питань можливості наразі розробити міжнародно-правовий договірний ін-
струмент, який би убезпечив космічну діяльність та й інші сфери функціонування 
людської цивілізації від кіберзагроз, позиція юристів-міжнародників є майже од-
ностайною: напрацювати відповідний самостійний інструмент за нинішньої міри 
розробленості проблеми практично неможливо, а дехто вважає, що й недоцільно. 
Тому на рівні різних міжнародних організацій робились неодноразові спроби при-
стосувати до нової реальності (кіберпростору) вже існуючі інструменти міжнарод-
ного права, за умови доповнення їх нормами національних законодавств.

Найбільш успішною стала в цьому напрямі діяльність Робочої комісії, що 
об’єднала два десятки експертів під егідою Центру кіберзахисту НАТО (CCD-
CoE), розміщеного в Таллінні (Естонія). Комісія протягом трьох років провела 
дослідження можливості пристосування існуючих норм міжнародного права до 
кіберзлочинів. При цьому насамперед аналізувались норми щодо збройних кон-
фліктів, космічного, морського, повітряного та інших галузей міжнародного пра-
ва під кутом зору застосовності відповідних норм до кібератак. Результатом ро-
боти Комісії став виданий у 2013 р. документ, який отримав назву «Талліннський 
посібник щодо міжнародного права, що може бути застосоване до кібервійни» 
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(далі – Талліннський посібник, посібник), друга, переглянута, уточнена й допов-
нена версія якого побачила світ 2017 р. і в назві якої «кібервійна» була змінена на 
«кібероперації», що свідчило про розширення сфери застосування посібника16. 
І хоча даний документ не має обов’язкової юридичної сили, в умовах відсутно-
сті міжнародно-правового регулювання відповідних відносин його слід вважати 
першою доволі вдалою спробою надати певні реперні точки застосування між-
народно-правових норм у випадках кіберінцидентів міжнародного характеру, в 
тому числі у сфері космічної діяльності. І сьогодні з цим документом звіряють 
свої дії з забезпечення кібербезпеки в космічній сфері 50 держав світу17. 

Необхідність розроблення посібника базувалася на трьох основних цілях: тлу-
мачення існуючих міжнародно-правових норм і з’ясування їх застосовності до 
кібернетичних атак; поєднання кібертехнічного та правового просторів у їх спіль-
ному розумінні ознак предметної сфери; оцінка здатності держав знаходити кон-
сенсус щодо етичних і правових лімітів у віртуальному просторі, особливо щодо 
можливості тлумачення кібератак як збройної агресії або застосування сили. 

Одна з основних труднощів, з якою стикнулись експерти при підготовці цього 
посібника, стосувалася термінологічних відмінностей, що існують, з одного боку, 
між юристами та операторами комп’ютерних систем, а з другого – між різними на-
ціональними законодавствами і доктринами, які використовують різні визначення 
кіберпростору та пов’язаних термінів. Водночас розробникам все ж вдалося на-
працювати узгоджене визначення «кібератаки», яке на сьогодні в міжнародному 
праві є єдиним, що застосовується при кваліфікації кіберзлочинів, у тому числі 
в космічній сфері. Відповідно до ст. 30 Талліннського посібника кібератака – це 
кібероперація, як наступальна, так і оборонна, яка за обґрунтованими очікування-
ми може спричинити тілесне ушкодження або смерть людини, пошкодження або 
знищення матеріальних об’єктів. До речі, таке визначення повністю кореспондує 
поняттю шкоди за Конвенцією про міжнародну відповідальність за шкоду, завда-
ну космічними об’єктами (далі – Конвенція про відповідальність), п. «а» ст. 1 якої 
декларує, що термін «“шкода” означає позбавлення життя, тілесне ушкодження 
або інше ушкодження здоров’я; чи знищення або пошкодження майна держав, або 
фізичних чи юридичних осіб, або майна міжнародних міжурядових організацій». 

Найбільш детально у Талліннському посібнику опрацьовано питання пра-
ва на військові дії у кіберпросторі, регламентації відносин щодо застосування 
сили, засобів законної самооборони, виокремлення військової мети в кіберпо-
сяганнях. При цьому робиться спроба пристосування міжнародного права до 
міждержавних відносин у кібернетичному операційному контексті. 

Чи можна вважати військовими діями атаки в кіберпросторі, що вплива-
ють на космічну діяльність? Якщо застосовувати stricto sensu норми міжна-
родного права до кібератак у космосі, слід брати до уваги, що держава є сувере-
нною і відповідальною за кіберінфраструктуру на своїй території, а це означає, 
що саме держава, відповідно до своєї юрисдикції, відповідальна за запобігання 
кібератак зі своєї території; саме вона може переслідувати авторів шкідливих 
кіберакцій, а також забороняти використання відповідних інфраструктур (за 
наявності інформації) для вчинення зловмисних дій. 

Стосовно космічної діяльності дане положення конкретизується ст. VI 
Договору ООН про принципи, що регулюють діяльність держав з дослідження 
та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла 
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(далі – Договір про космос), де декларується, що держави несуть міжнародну 
відповідальність за всю національну діяльність у космічному просторі, в тому 
числі на Місяці та інших небесних тілах, незалежно від того, чи здійснюється 
така діяльність урядовими установами чи неурядовими організаціями. Саме 
держава через дозвільні механізми, державне регулювання та нагляд, у тому 
числі за недержавними структурами, забезпечує здійснення національної ді-
яльності відповідно до норм міжнародного права. 

У реалізації цих міжнародно-правових положень уже виявилось два про-
блемних питання. По-перше, це пов’язано з визначенням території відпові-
дальності держави, де кібероперація готується. А по-друге, проблемною є ква-
ліфікація кібероперації як такої, що порушує державний суверенітет18. Пункт 4 
ст. 2 Статуту ООН декларує, що всі члени Організації Об’єднаних Націй утри-
муються в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування 
як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-
якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним з Цілями Об’єднаних 
Націй19. Для поширення конструкції «загроза силою або її застосування» на 
відносини в кіберпросторі Талліннський посібник пропонує керуватися як 
якісними, так і кількісними критеріями, які, однак, докладно в посібнику не 
прописані внаслідок багатоаспектності й залежності від різного роду чинників. 
Однак, виходячи з системної оцінки рекомендацій, що містяться в посібнику, 
можна дійти узагальнюючого висновку, що кібератака на об’єкт критичної кос-
мічної інфраструктури тоді може бути віднесена до «застосування сили», коли 
її рівень (ступінь / поріг інтенсивності) та її ефекти зіставні з традиційною (не 
кібернетичною) операцією, яка за наслідками (реальними чи потенційними) 
досягає відповідного рівня застосування традиційної сили.

Ще складніше застосувати до кібероперації поняття «загрози застосування 
сили», оскільки в міжнародному праві відсутні критерії для визначення цього по-
няття. Однак у будь-якому разі аналіз з метою з’ясування можливості кваліфікува-
ти кібероперацію як «застосування сили» чи «загроза силою» завжди має бути ін-
терпретаційним і керуватися поєднаною оцінкою суми факторів: тяжкість збитків; 
прямий причинно-наслідковий зв’язок; ступінь вторгнення-проникнення в комп’ю-
терну систему космічної інфраструктури (з урахуванням рівня захищеності системи 
втручання); оцінка всіх наслідків (чи були людські жертви, їх кількість); військовий 
характер атаки; участь держави в кіберакції; презумпція законності та ін. 

Оцінюючи процесуальні моменти, пов’язані з віднесенням кібератак до та-
ких, що підпадають під чинні норми міжнародного права і можуть зумовити 
міжнародну відповідальність, фахівці з міжнародного права вважають, що необ-
хідно, по-перше, «авторизувати» комп’ютерну атаку, тобто з’ясувати, чи не похо-
дила вона від певного самостійного індивіда, а була інспірована і підтримувана 
саме державою, по-друге, визначити природу такої атаки (вважати її актом агре-
сії чи ізольованої дії, здебільшого фінансово-економічного характеру)20. 

Для космічної діяльності, яка в питаннях відповідальності традиційно ке-
рувалась Конвенцією про відповідальність, важливо визначитись, чи інфор-
маційно-технологічні космічні системи та програмне забезпечення космічних 
об’єктів можна вважати їх «складовими частинами», які Конвенція охоплює 
поняттям «космічний об’єкт» (п. «d» ст. 1). Думки дослідників з цього питання не є 
одностайними. Однак вважаю, що нинішній рівень розвитку космічних технологій 
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настільки залежить від інформаційних систем управління, що виносити їх за дуж-
ки поняття «космічного об’єкта» немає жодного сенсу. Тому на шкоду, заподіяну 
космічними об’єктами, мають поширюватись усі положення Конвенції про відпо-
відальність, як у частині абсолютної відповідальності держав(и) запуску (за шко-
ду, заподіяну на поверхні Землі або повітряному судну в польоті), так і в частині 
відповідальності за винну поведінку (за шкоду, заподіяну у космічному просторі).

Загалом Талліннський посібник, так само, як і інші доктринальні джерела 
відповідного напряму, пройняті ідеєю можливості застосування кваліфікації 
«збройної агресії» до дій у кіберпросторі. У цьому ж напрямі йдуть стратегічні 
документи регіональних інтеграційних об’єднань, а також національне законо-
давство провідних космічних держав. 

Важливим аспектом дослідницької уваги як наукових, так і методичних джерел 
є також питання легітимності та меж дій у відповідь з боку держави, що постраж-
дала; визначення всіх нюансів з точки зору дотримання міжнародно-правових 
принципів пропорційності та необхідності відповідних дій. Переважна позиція в 
цьому контексті зводиться до того, що третя держава, що зазнала побічної шкоди 
в результаті кібератаки між двома іншими державами, може застосовувати легі-
тимний самозахист, якщо ефекти від кібератаки, яких вона зазнала, за інтенсив-
ністю та наслідками можуть бути прирівняні до збройного нападу. Йдеться про 
доцільність зацікавити кожну державу в наданні відповіді на кіберакцію, яка може 
вважатися збройним нападом. Усі можливі випадки надання державам права на дії 
у відповідь, а також суворого обмеження такого права, зокрема, розглядаються в 
Талліннському посібнику. При цьому підкреслюється, що застосування сили є да-
леко не ексклюзивним і єдиним засобом реагування на кібератаку. Розглядаються 
також дипломатичні, економічні та інші дії у відповідь. Але в усіх випадках зу-
стрічні дії повинні мати миттєвий, не віддалений у часі характер.

Для диференціації кібератаки на космічну інфраструктуру як військової (на 
відміну від цивільної) слід керуватися чотирма основними критеріями:

1) природа об’єкта посягання: чи є він за своєю сутністю та призначенням 
військовим (кібервійськова інфраструктура);

2) локалізація: традиційно йдеться про географічний критерій, про зону, ак-
ції в якій дають змогу сприяти військовим діям;

3) сфера застосування: якщо будь-який об’єкт використовується у військо-
вих цілях, він має трактуватися як військовий об’єкт. Так, мережа комп’юте-
рів, що використовуються у військових цілях, стає військовим об’єктом, навіть 
якщо вона створена для виконання цивільних завдань;

4) мета: для космічної інфраструктури важливою є диференціація належності 
в кіберконтексті об’єкта подвійного призначення. Щодо цього посібник надає од-
нозначну відповідь: такий об’єкт має тлумачитись як військовий. Загалом оцінка за 
цим критерієм є складним завданням, оскільки відповідна військова мета має бути 
чітко викристалізованою. А от жодних критеріїв визначення «військових намірів» 
посібник не надає, тому відповідне питання повністю належить до оціночних.

Слід зазначити, що Талліннський посібник надає чимало корисних орієн-
тирів і щодо інших важливих питань, які постають у зв’язку з кваліфікацією 
кіберзлочинів у космічній сфері та можливістю реагування на них. 

Низка стратегічних, у т. ч. нормативних рішень у сучасний період ухвале-
но на рівні Європейського Союзу. Насамперед слід наголосити на прийнятті у 
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грудні 2020 р. нової Стратегії кібербезпеки Євросоюзу на наступні 10 років21. 
Показовою у визначенні спрямованості цієї Стратегії і на підтвердження сучас-
ного підходу до організації кібербезпеки є заява заступника голови Європейської 
комісії з захисту європейського способу життя Маргаритіса Схінаса: «Ми повин-
ні відмовитися від різних підходів до фізичної та кібернетичної безпеки інфра-
структури і використовувати запропонований у даній стратегії комплексний під-
хід». Важливою новацією даної Стратегії ЄС є й положення про те, що створення 
нових технічних та інформаційних систем кібербезпеки, так само як і проєкти з 
підготовки кадрів для цієї сфери, будуть розглядатися як проєкти військового 
значення, що можуть розвиватися в рамках європейської програми Постійного 
структурованого співробітництва в сфері оборони та безпеки (PESCO).

На рівні ЄС діють кілька директив, регламентів і рішень, присвячених за-
безпеченню кібербезпеки: Директива 2002/21/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради від 7 березня 2002 р. про спільну нормативну базу для електронних кому-
нікаційних мереж та послуг (Рамкова директива)22, Директива ЄС щодо заходів 
із забезпечення високого загального рівня безпеки мережевих та інформаційних 
систем у ЄС23, Регламент (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 
23 липня 2014 р. про електронну ідентифікацію та послуги довіри для електро-
нних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/
ЄС24, Рішення Ради 2013/488/ЄС від 23 вересня 2013 р. про правила безпеки для 
захисту секретної інформації ЄС25 та деякі інші. Планується розроблення нових 
актів ЄС, які мають надати правове значення базовим положенням, закладеним у 
нову Стратегію кібербезпеки ЄС. І Україна, що адаптує свою правову систему до 
європейської, насамперед у межах Угоди про асоціацію, повинна тримати в полі 
зору спрямованість політики ЄС щодо убезпечення кіберпростору.

Певна правотворча робота, метою якої є убезпечення кіберпростору від зло-
чинних посягань, ведеться також під егідою інших міжнародних організацій. 
Значний регулюючий сегмент у відповідній сфері припадає й на національне 
законодавство. У сфері космічної діяльності найбільш успішною є ця робота в 
США, де за останнє десятиліття створено потужну інституційну базу запобі-
гання кіберпосяганням на космічну сферу, а також прийнято достатньо деталі-
зоване законодавство щодо кібербезпеки космічної інфраструктури26. 

В Україні законодавство про кібербезпеку почало створюватись лише в остан-
нє десятиліття, в основному у зв’язку з виявленою вразливістю кіберпростору і 
необхідністю посилення протидії зовнішній агресії. У 2016 р. було затверджено 
Стратегію кібербезпеки України27. На базі цієї Стратегії 05.10.2017 р. було прийнято 
Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»28, регулів-
ний вплив якого поширюється й на кіберсферу космічної діяльності. Для міжна-
родного співробітництва України, зокрема, важливими є пп. 1, 2, 20 частини 3 ст. 8 
цього Закону щодо вироблення і оперативної адаптації державної політики у сфері 
кібербезпеки на досягнення сумісності з відповідними стандартами Європейського 
Союзу та НАТО і гармонізації з ними нормативно-правової та термінологічної бази 
предметної сфери; підтримки міжнародних ініціатив щодо захисту кіберпростору, 
які походять від цих інтеграційних об’єднань, а також від ОБСЄ. А згідно зі ст. 14 
Закону Україна здійснює співробітництво у сфері кібербезпеки з іноземними дер-
жавами, їх правоохоронними органами і спеціальними службами, а також з міжна-
родними організаціями, які здійснюють боротьбу з міжнародною кіберзлочинністю. 
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На розвиток базового Закону в сфері кібербезпеки прийнята низка норм під-
законного регулювання. Це, зокрема, Загальні вимоги до кіберзахисту об’єк-
тів критичної інфраструктури, затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 червня 2019 р. № 51829, постанова Кабінету Міністрів України 
від 9.10.2020 р. «Деякі питання об’єктів критичної інформаційної інфраструк-
тури»30. А у Верховній Раді України зареєстрований законопроєкт «Про кри-
тичну інфраструктуру та її захист» (реєстраційний № 10328 від 27.05.2019 р.)31.

Водночас у сфері визначення та захисту критичної інфраструктури косміч-
ної галузі залишається ще чимало проблем, пов’язаних, по-перше, з певною 
термінологічною неузгодженістю як різних актів відповідного законодавства 
України між собою, так і з їх неуніфікованістю з міжнародною термінологією, 
а також з термінологією, що вживається в актах ЄС, НАТО та ОБСЄ. В косміч-
ному законодавстві, зокрема, у чинній редакції Закону України «Про космічну 
діяльність», немає жодної згадки про належність кіберзагроз до сфери його ре-
гулювання. Не набули до цього часу відображення засади кібербезпеки косміч-
ної діяльності і в затвердженій 13.01.2021 р. Розпорядженням № 15-р Кабінету 
Міністрів України Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної 
космічної програми України на 2021–2025 рр. А необхідність відповідного фо-
кусу регулювання особливо гостро постає у зв’язку з одним із передбачених 
Концепцією очікуваних результатів реалізації Космічної програми – створення та 
розвиток супутникового угруповання космічного спостереження на основі вітчиз-
няних платформ і сканерів середнього та високого розрізнення з метою задоволен-
ня національних потреб і забезпечення спільної роботи з європейською системою 
COPERNICUS. Немає до цього часу чіткого розуміння і єдиного підходу до визна-
чення об’єктів критичної інфраструктури в контексті кіберзахисту, а також перед-
баченого Законом Переліку таких об’єктів в Україні. Є й чимало інших проблем 
національного законодавства України, яке мало б розвинути й доповнити міжна-
родно-правове регулювання протидії кіберзлочинності в космічній сфері. 

Висновки. Кібербезпека космічної діяльності є тим напрямом правового ре-
гулювання, який постав на порядку денному світового співтовариства лише кіль-
ка десятиліть тому, але внаслідок бурхливого розвитку засобів негативного впли-
ву на кіберпростір космічної сфери впевнено виходить на перший план у пошуку 
шляхів убезпечення космічної інфраструктури від знищення чи пошкодження.

Зважаючи на те, що як космічний простір, так і кіберпростір не знають держав-
них кордонів, а за масштабами впливів є транснаціональними, то й шляхи запобіган-
ня кіберзлочинності в космічній сфері мають насамперед структуруватись на міжна-
родному рівні. Наразі десятки міжнародних організацій включили питання забезпе-
чення безпеки кіберпростору до сфери своїх досліджень. При цьому практично всі 
дослідження, що здійснювались під егідою різних міжнародних організацій, дійшли 
одностайної думки: на сучасному етапі розробити всеохопний міжнародно-право-
вий договірний інструмент у сфері кібербезпеки немає жодних можливостей. 

Найбільш дієвим і результативним у сенсі орієнтації держав на застосу-
вання тих чи інших засобів протидії кіберзлочинності, у тому числі в косміч-
ній сфері, став т. зв. Талліннський посібник щодо міжнародного права, що 
може бути застосоване до кібероперацій, розроблений під егідою Центру кі-
берзахисту НАТО. Не ставлячи собі за мету розроблення нового інструменту 
міжнародного права, фокус уваги в посібнику зосереджений на рекомендаціях 



254 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

щодо можливості застосування до кібератак міжнародної відповідальності, пе-
редбаченої іншими галузями міжнародного права, а саме міжнародним правом 
збройних конфліктів, космічним, морським, повітряним та іншими. 

Водночас важливо усвідомлювати, що проблема правового забезпечення про-
тидії кіберзлочинності в космічній сфері на сучасному етапі не може бути вирішена 
виключно засобами міжнародного права. Оскільки кіберзагрози є різноплановими, 
розрізненими, важкими для ідентифікації, з часом неконтрольованими наслідками, 
міжнародне співробітництво та обмін інформацією мають поєднуватися з націо-
нальним регулюванням кібербезпеки. Саме держава є відповідальною за кіберінф-
раструктуру на своїй території і за запобігання кібератак зі своєї території; саме 
вона може переслідувати заподіювачів шкідливих кіберакцій, а також забороняти 
використання відповідних інфраструктур для вчинення протиправних дій. Тому 
дуже важливо на державному рівні напрацювати законодавство щодо державного 
регулювання, дозвільної діяльності, державного нагляду і відповідальності за кібе-
ратаки, що здійснюються з території відповідної держави. 

При цьому розроблення спільних наукових доктрин, що базуються на сучасних 
потребах кіберзахисту та виявлених проблемах, напрацювання кодексів кращої 
практики, дипломатичні та політичні спільні дії держав повинні продовжуватися.
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Malysheva Nataliia. Cybersecurity of space activities and the possibility of ensuring 
it by means of international law

Introduction. Cybersecurity of space activities is the area of   legal regulation that ap-
peared on the agenda only a few decades ago, but due to the rapid development of negative 
impact on the cyber infrastructure of the space sector confidently comes to the fore in finding 
ways to protect space activities from destruction or damage.

The aim of the article. The purpose of this article is to identify both opportunities and lim-
itations in solving problems of cybercrime in outer space by legal means, taking into account 
primarily the context of international law.
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Results. Both outer space and cyberspace know no national borders, and are multina-
tional in terms of their scale of influence, so the ways to prevent cybercrime in outer space 
must firstly be structured at the international level. Dozens of international organizations have 
so far included cyberspace security in their field of activities. At the same time, almost all 
researches conducted under the auspices of various international organizations have reached 
a unanimous opinion: at the present stage, there is no possibility to develop a comprehensive 
international legal instrument in the field of cybersecurity. The most effective and efficient in 
terms of the orientation for states to the use of certain means of combating cybercrime, includ-
ing in outer space field, was the so-called Tallinn Manual on International Law Applicable 
to Cyber Operations, elaborated under the auspices of the NATO Cyber Security Center. The 
focus of the Manual is on recommendations on the possibility of applying to cyberattacks the 
international responsibility provisions provided by other branches of international law, namely 
the international law of armed conflicts, space, sea, air laws and others. At the same time, it is 
important to realize that the problem of legal regulation of cybersecurity of outer space pres-
ently cannot be solved exclusively by means of international law. Because cyber threats are 
diverse, fragmented, difficult to identify, and sometimes with uncontrolled consequences, inter-
national cooperation and information exchange must be combined with national legislation.

Conclusions. With the progressive growth of cyberattacks, which pose a risk of damage or 
even destruction of critical space infrastructure, the focus of increased attention of the world 
community is the development of legal means that would prevent or at least reduce cyber threats 
to this important area. Given that 90% of cybercrimes are international by nature, international 
organizations and researchers have focused primarily on finding ways to prevent cyber attacks 
and eliminate their consequences, including international responsibility, through international 
law. Taking into account the limitations of direct treaty international legal regulation in the rel-
evant field, today’s level of legal understanding focuses mainly on the application to the cyber-
sphere of the current rules and disposals of traditional branches of international law. At the same 
time, the national legislation of each state, built in accordance with the national cybersecurity 
strategy taking into account its own needs, the specifics of critical infrastructure, its protection 
priorities, etc., should play an extraordinary role in regulating the relevant sphere.

Key words: cybersecurity, cybercrime, space activities, critical space infrastructure, inter-
national law, national legislation.
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У статті досліджуються методологічні і теоретичні питання формування пра-
вового забезпечення цифровізації земельних відносин в Україні. Доводиться, що правові 
норми, які регламентують цифровізацію суспільних відносин, є складовою частиною 
адміністративного, цивільного, земельного та інших галузей права. Обґрунтовується 
висновок, що правова інфраструктура цифровізації земельних відносин включає правове 
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забезпечення: 1) збору та формування системи відомостей про землю за допомогою її 
дистанційного зондування; 2) формування оперативно оновлюваних баз даних про зем-
лю; 3) формування системи реєстрів, порталів та інших сервісних механізмів, які гаран-
тують та забезпечують доступ до таких баз даних, та використання відомостей про 
землю в земельних правовідносинах.

Ключові слова: земля, земельні відносини, землеробство, цифровізація, право. 

Кулинич П. Ф. Цифровизация земельных отношений и право в Украине: мето-
дологические и теоретические аспекты 

В статье исследуются методологические и теоретические вопросы формирования 
правового обеспечения цифровизации земельных отношений в Украине. Доказывается, 
что правовые нормы, регламентирующие цифровизацию общественных отношений, 
являются составной частью административного, гражданского, земельного и иных 
отраслей права. Обосновывается вывод, что правовая инфраструктура цифровизации 
земельных отношений включает правовое обеспечение: 1) сбора и формирования си-
стемы сведений о земле при помощи ее дистанционного зондирования; 2) формирова-
ния оперативно обновляемых баз данных о земле; 3) формирования системы реестров, 
порталов и иных сервисных механизмов, гарантирующих и обеспечивающих доступ к 
таким базам данных и использование сведений о земле в земельных правоотношениях.

Ключевые слова: земля, земельные отношения, земледелие, цифровизация, право. 

Kulynych Pavlo. Digitalization of land relations and law in Ukraine: methodological 
and theoretical aspects 

The article examines the methodological and theoretical issues of the formation of legal support 
for the digitalization of land relations in Ukraine. It is proved that the legal norms regulating the 
digitalization of public relations are an integral part of the administrative, civil, land and other 
branches of law. The conclusion is substantiated that the legal infrastructure of digitalization of 
land relations includes legal support for: 1) collection and formation of a system of information 
about the land using its remote sensing; 2) formation of promptly updated land databases; 3) the 
formation of a system of registers, portals and other service mechanisms that guarantee and provide 
access to such databases and the use of information about land in land legal relations.

Key words: land, land relations, agriculture, digitalization, law. 

Вступ. Завершення здійснюваної в Україні протягом 30 років земельної ре-
форми має чіткий правовий вимір. Практично всі заходи щодо реформування 
земельних відносин у рамках цієї реформи здійснювалися з метою пошуку ба-
лансу між адміністративним і ринковим регулюванням економічних та інших 
процесів з чітким акцентом на реалізації потенціалу права приватної власності 
на землю та похідних від нього інших земельних прав. 

Завершення земельної реформи в Україні як реформи земельного законодав-
ства пов’язується з пакетом законодавчих актів щодо реформування земельних 
відносин, які прийняті Верховною Радою України або готуються до остаточного 
прийняття. Крім законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення»1, «Про 
національну інфраструктуру геопросторових даних»2, «Про внесення змін до 
Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування вико-
ристання земель»3 та «Про внесення змін до Закону України «Про державну під-
тримку сільського господарства України» та інших законів Україні щодо функці-
онування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки 
виробників сільськогосподарської продукції»4, які вже прийняті, до цього пакета 
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входять законопроекти «Про внесення змін до Земельного кодексу України та ін-
ших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції 
у сфері земельних відносин» (№ 2194), «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності 
або прав на них через електронні аукціони» (№ 2195).

Постановка проблеми. Прийняття Закону «Про національну інфраструк-
туру геопросторових даних» закладає правові основи діяльності зі створення, 
функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових да-
них, тобто даних про геопросторові об’єкти як об’єкти, що характеризують-
ся певним місцезнаходженням на Землі і визначеними у встановленій системі 
просторово-часовими координатами. Це, своєю чергою, відкриває шлях до ін-
тегрування геопросторових даних, які створюються різними органами держав-
ної влади і місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання усіх форм 
власності, на єдиній геодезичній і картографічній основі за єдиними техніч-
ними регламентами, а також забезпечує широкий доступ до геопросторових 
даних та стимулює розвиток ринку сучасної геоінформаційної продукції і 
геоінформаційних послуг відповідно до рекомендацій Директиви 2007/2/ЄС 
Європейського Парламенту і Ради від 14 березня 2007 р. із запровадження інф-
раструктури геопросторової інформації у Європейському Союзі (INSPIRE)5.

Метою дослідження є формулювання методологічних підходів та теоре-
тичних засад визначення завдань правового регулювання цифровізації земель-
них відносин в Україні.

Виклад основного матеріалу. Закон «Про національну інфраструктуру 
геопросторових даних» є першою законодавчою ініціативою з запровадження 
в Україні цифровізації всіх сфер земельних відносин, у тому числі землероб-
ства, та символізує входження національної системи використання та охорони 
земельних та інших природних ресурсів у епоху цифровізації суспільних від-
носин та формування цифрової економіки. Дана законодавча ініціатива свід-
чить, що цифровізація суспільних відносин взагалі та земельних зокрема має 
правову основу, стає сферою формування правових відносин та, відповідно, 
характеризується особливою правовою природою. 

З’ясуванню юридичної природи феномену цифрової економіки, або ІТ-
економіки, правових форм її функціонування ряд вчених-правознавців присвя-
тили свої дослідження, в яких можна виділити два основні підходи. Згідно з 
першим з них, «…ІТ-право претендує на те, щоб стати самостійною галуззю 
права з притаманним їй предметом, методологією, суб’єктно-об’єктним скла-
дом і принципами регулювання»6. Водночас інші дослідники цієї проблеми, 
заперечуючи формування ІТ-права як галузі правової системи, пропонують 
розглядати його як «…концепт – сукупність уявлень, понять, знань, асоціа-
цій, що виникають у зв’язку з правовим впорядкуванням суспільних відносин, 
пов’язаних зі створенням і використанням інформаційних технологій»7. 

На нашу думку, методологічною основою для визначення юридичної при-
роди цифрової економіки з притаманною їй цифровізацією суспільних відносин є 
соціально-економічна суть цифрової економіки як нового суспільного явища. Як 
зазначається у літературі, ключовою перевагою цифрової економіки перед тради-
ційною є реалізація можливості автоматичного управління всією системою (або 
окремими компонентами), а також її практично необмежене масштабування без 



260 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

втрати ефективності, що дає змогу значно підвищувати ефективність управління 
економікою (господарською діяльністю і ресурсами країни в різних галузях) на 
мікро- та макрорівнях. Саме тому цифрова економіка не зводиться до окремих 
галузей або ІТ-компаній, які є цифровими. Цифрова економіка розглядається 
як, передусім, існуюча економіка – усі традиційні галузі та компанії (обробна 
промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт тощо), які під 
впливом цифрової трансформації за рахунок технологічної еволюції революці-
онізують свої виробничі та бізнес-процеси та отримують нові можливості для 
зростання продуктивності та ефективності основного (наявного) бізнесу8.

Відповідно правові норми, які регулюють процеси цифровізації суспільних 
відносин у сфері економіки, навряд чи можна кваліфікувати як правове утво-
рення, яке може матеріалізуватися у появі нової галузі права (ІТ-права, цифро-
вого права тощо). Принаймні на сучасному, первинному етапі цифровізації су-
спільних відносин ІТ-право, цифрове право можна, на нашу думку, розглядати 
як юридичний пошуковий концепт, який включає певну «сукупність уявлень, 
понять, знань, асоціацій, що виникають у зв’язку з правовим впорядкуванням 
суспільних відносин, пов’язаних зі створенням і використанням інформацій-
них технологій». Адже цифровізація тією чи іншою мірою поширюється на 
суспільні відносини, які охоплюються предметами різних галузей права – ци-
вільного, адміністративного, земельного, екологічного тощо.

І хоча, на думку Р.О. Стефанчука, ні науковці-правники, ні законодавці не 
готові до формування правової політики у сфері ІТ, вчений все ж таки вба-
чає перспективним формування правової політики, спрямованої на процеси 
цифровізації людини та суспільних відносин9. Цей висновок підтверджується і 
першими кроками у нормативно-правовому врегулюванні суспільних відносин 
у сфері цифровізації економіки України. Так, Концепцією розвитку цифрової 
економіки та суспільства України на 2018–2020 рр., затвердженою розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р10, визначено, 
що основна мета цифровізації полягає у досягненні цифрової трансформації 
існуючих та створенні нових галузей економіки, а також трансформації сфер 
життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. Відповідно дана Концепція 
передбачає проведення цифрових трансформацій національного масштабу в та-
ких сферах, як громадська безпека, освіта, охорона здоров’я, туризм, електро-
нна демократія, екологія та охорона навколишнього природного середовища, 
життєдіяльність міст, безготівкові розрахунки, гармонізація з європейськими 
та світовими науковими ініціативами, державне управління. Більше того, зазна-
чений перелік має доповнюватися новими сферами, ініціативами та проектами.

На нашу думку, цифровізація земельних відносин спричиняє «глибинні» зміни 
у їх правовому регулюванні та зумовлює уточнення принципових засад земель-
ного права України. Так, з прийняттям Закону «Про національну інфраструктуру 
геопросторових даних» закладений початок формуванню у земельному законодав-
стві України принципу доступності публічних даних про землю, що символізує 
початок епохи цифровізації земельних відносин. Суть даного принципу полягає 
у тому, що всі передбачені законом і створені у процесі ведення відповідних дер-
жавних реєстрів відомості про землю та пов’язані з нею природні та інші ресурси 
(геопросторові дані) як багатоаспектний об’єкт земельних та інших правовідно-
син є доступними для суб’єктів таких правовідносин у режимі реального часу в 
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офіційній формі та тією мірою, якою такий доступ забезпечують використовувані 
такими суб’єктами комп’ютерна техніка та програмне забезпечення.

Як зазначено у Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 
України на 2018–2020 рр., цифровізація являє собою насичення фізичного сві-
ту електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагоджен-
ня електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює 
інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізич-
ний простір. На нашу думку, це визначення цифровізації не можна визнати ко-
ректним. По-перше, «насичення фізичного світу електронно-цифровими при-
строями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного 
обміну між ними» не є ні суттю, ні метою цифровізації, а являє собою лише 
спосіб її здійснення. Адже насичення фізичного світу електронно-цифровими 
пристроями може призвести до будь-якого суспільного результату – як пози-
тивного, так і негативного. По-друге, забезпечення «інтегральної взаємодії вір-
туального та фізичного – створення кіберфізичного простору» не вказує, чим 
такий кіберфізичний простір відрізняється від звичайного фізичного простору, 
у якому виникають і регулюються правом суспільні відносини. Тому вважаємо, 
що наведене поняття цифровізації потребує уточнення з урахуванням специфі-
ки правового регулювання земельних відносин. 

В умовах цифровізації за допомогою інформаційних засобів швидко формуєть-
ся і надійно зберігається точна інформація про стан земельних ресурсів як об’єкта 
правових відносин. Це дає змогу оперативно включати у механізм правового ре-
гулювання земельних відносин динаміку кількісного і якісного стану земельних 
ресурсів та трансформувати цю динаміку у динаміку земельних правовідносин, 
надавши їй значення юридичних фактів, які зумовлюють невідкладне виникнення, 
зміну, уточнення прав та обов’язків суб’єктів земельних правовідносин та відкри-
вають шлях до застосування правового впливу на тих їх суб’єктів, діяльність або 
бездіяльність яких спричинила настання негативних наслідків у стані земель. 

Отже, цифровізація земельних відносин знижує залежність земельних право-
відносин від особистісних (людських) можливостей їх суб’єктів щодо рутинної ро-
боти зі збору даних про стан земельних ресурсів, оскільки цю функцію виконують 
сучасні інформаційні технології швидше, точніше і надійніше з точки зору вияв-
лення та фіксації змін у стані юридично значущих якостей земельних ресурсів. 
Це прискорює реалізацію актів земельного законодавства та їх вплив на розвиток 
земельних відносин. Крім того, інформаційні технології підвищують ефективність 
оцінки стану земель та тим самим підвищують (або знижують у разі виявлення 
недоліків) вартість і ліквідність земельних ресурсів у складі майнових комплексів.

Водночас з метою реалізації потенціалу цифровізації у розвитку земельних 
відносин уявляється необхідним створити необхідну законодавчу основу для 
функціонування правової інфраструктури її здійснення.

Однією з характерних ознак права є те, що воно виступає складовою со-
ціальної комунікації і існування суспільства11, яка базується на прискоренні 
обміну інформацією. Тому формування правових засад цифровізації земель-
них відносин потребує створення нової правової інфраструктури накопичен-
ня, оновлення системи відомостей про землю як об’єкта правових відносин, 
а також підтримання їх у стані, придатному для використання з урахуванням 
потреб прискорення соціальної комунікації. 
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Аналіз сучасної системи використання відомостей про землю, необхідних для 
забезпечення цифровізації земельних відносин, дає підстави виділити такі основні 
складові елементи її правової інфраструктури як: 1) збір та формування системи 
таких відомостей за допомогою дистанційного зондування землі (ДЗЗ); 2) фор-
мування оперативно оновлюваних баз даних про землю; 3) формування системи 
реєстрів, порталів та інших сервісних механізмів, що гарантують і забезпечують 
доступ до таких баз даних та використання відомостей про землю. Кожен з виді-
лених елементів системи використання відомостей у рамках процесу цифровізації 
земельних відносин має особливий правовий механізм функціонування.

У правовому забезпеченні ДЗЗ виділяють два напрями: космічне зондуван-
ня землі, яке здійснюється за допомогою космічних апаратів, та зондування 
землі за допомогою інших пілотованих (літаки, геліокоптери) та безпілотних 
(дрони) літальних апаратів. У структурі правового забезпечення космічного 
зондування землі найбільшого розвитку набули міжнародні угоди, які містять 
рекомендаційні для держав-учасниць таких договорів правові норми. У зв’язку 
з цим Н.Р. Малишева пропонує розробити та прийняти Конвенцію ООН щодо 
дистанційного зондування землі з космосу, яка б містила обов’язкові для ви-
конання норми. А до прийняття такої конвенції вона вважає доцільним вико-
ристовувати можливості національного законодавства, зокрема, прийняти нову 
редакцію Закону України «Про космічну діяльність»12. 

Не заперечуючи проти уточнення зазначеного Закону, вважаємо, що відно-
сини щодо дистанційного зондування землі за допомогою інших, ніж космічні, 
літальних апаратів доцільно врегулювати шляхом розробки та прийняття Закону 
України «Про дистанційне зондування земної поверхні». На наш погляд, цим 
законом можна врегулювати всі види діяльності з використання авіаційних пі-
лотованих та безпілотних літальних апаратів для потреб землеробства, картогра-
фування територій, моніторингу використання та охорони земель та наповнення 
баз даних національної інфраструктури геопросторових даних відомостями про 
землю, інші природні ресурси, виробничу інфраструктуру тощо.

Значну частину завдань ДЗЗ можна досягти шляхом використання для збо-
ру відомостей про землю безпілотних літальних апаратів. До недавнього часу 
з міркувань суспільної безпеки використання дронів жорстко регламентувало-
ся такою мірою, що їх важко було використовувати для потреб ДЗЗ. І лише 
в останні роки у багатьох країнах світу почали думати над прийняттям зако-
нодавства, яке б упорядкувало використання безпілотних літальних апаратів 
у різних сферах економіки, зокрема у землеробстві. Одними з перших вжили 
заходів до зняття обмежень у їх використанні у Європейському Союзі. Так, 
04 липня 2018 р. були прийняті Правила Європейського Союзу «Про загальні 
правила в галузі цивільної авіації та створення Агентства з безпеки польотів 
Європейського Союзу» (European Union Aviation Safety Agency (2018/1139)13. 
А 12 березня 2019 р. Європейська комісія прийняла Делегований Регламент 
Комісії «Про безпілотні літальні системи та операторів безпілотних літаль-
них систем третіх країн» (COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 
on unmanned aircraft systems and on third-country operators of unmanned aircraft 
systems)14. Цими актами передбачено, що дрони мають бути екологічно без-
печними та індивідуально ідентифікованими, що даватиме змогу відповідним 
органам влади відстежувати політ конкретного безпілотника в разі потреби.
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В Україні використання дронів для потреб землеробства є ускладненим. Адже 
згідно з п. 23 ст. 1 Повітряного кодексу України15 безпілотне повітряне судно вважа-
ється повітряним судном, призначеним для виконання польоту без пілота на борту, 
але з дотриманням жорстких правил цивільної авіації. Водночас у опубліковано-
му для громадського обговорення на сайті Держпродспоживслужби законопро-
єкті «Про захист рослин» зроблена спроба врегулювання використання дронів у 
сільському господарстві України шляхом розмежування внесення засобів захисту 
рослин (ЗЗР) авіаційним методом від їх внесення за допомогою дронів, які дають 
змогу вносити ЗЗР у значно менших обсягах – так званим ультрамалооб’ємним 
методом. При цьому висота польоту дронів прирівнюється до висоти штанги об-
прискувача (кілька метрів) та підтримується автоматично16. Уявляється, що з вне-
сенням зазначених законодавчих змін використання дронів у землеробстві України 
отримає належну законодавчу базу та набуде масштабного поширення.

Результати ДЗЗ за допомогою безпілотних літальних апаратів мають фіксу-
ватися в оперативно оновлюваних базах даних про землю. З набранням чинності 
з 01 січня 2021 р. Законом України «Про національну інфраструктуру геопро-
сторових даних» у нашій країні створені правові основи діяльності зі створен-
ня, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових 
даних, забезпечення міжгалузевої їх інтеграції та відкриття у мережі Інтернет 
усіх видів геопросторових даних та метаданих, які створюються у публічному 
секторі та підприємствами-монополістами. Відповідно до цього Закону має бути 
також створений і національний портал геопросторових даних, який забезпе-
чить доступість таких даних для суспільства. Створення національного порта-
лу геопросторових даних символізує завершення паперового періоду існування 
інформації про землю, зокрема, у формі карт та інших паперових носіїв, та по-
чаток цифрового періоду формування, зберігання і використання інформації про 
землю у формі відомостей, формою існування яких є відповідні бази даних. 

Як вважає керівник проекту ЄС «Підтримка комплексної реформи державного 
управління» Угіс Сікс, вдосконалення законодавства про державне управління має 
базуватися на принципі «цифровий за замовчуванням», який передбачає, що дер-
жавні органи мають перевести всі можливі процеси в електронний формат, за яко-
го обмін документами має здійснюватися не додатково в електронному форматі, а 
виключно в ньому17. Тому вважаємо, що земельне право України має бути переорі-
єнтоване з правового регулювання земельних відносин, об’єкт яких відображений 
не у паперовій документації, а у системі цифрових відомостей (даних) про землю.

Водночас найбільшим досягненням України у зборі відомостей про зем-
лю є створення та ведення з 2013 р. Державного земельного кадастру. Проте 
його відомості про землю є недостатньо повними, оскільки характеризують 
землю лише як об’єкт нерухомого майна та структуру і межі певних земельних 
територій (населених пунктів, районів, областей тощо). Натомість цифровіза-
ція сучасного землеробства потребує великого обсягу регулярно оновлюваних 
відомостей про якість земель як засобу вирощування сільськогосподарських 
культур. Як свідчить практика, з кожним роком цифровізації аграрного вироб-
ництва збільшується кількість даних, які продукує кожне окреме сільського-
сподарське підприємство. Як очікується, до 2050 р. «розумні» сільськогоспо-
дарські підприємства за допомогою різних датчиків, сенсорів, приладів щодня 
проводитимуть близько 4,1 млн вимірів проти всього 190 тис. у 2014 р.18 
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Як зазначається у літературі, із застосуванням комп’ютерних технологій у зем-
леробстві за кордоном набула поширення концепція землеробства на ґрунтах, а не 
на полях, або «ґрунтово-адресне землеробство». Технологія такого землеробства не 
обмежується передпосівним обробітком ґрунту, а поширюється на прикореневе 
внесення добрив, оранку, контроль насіння, використання пестицидів, зрошення 
тощо. У сучасних умовах можливості ведення землеробства «на ґрунтах, а не на по-
лях» обмежуються недостатньо якісною базою даних про властивості ґрунтів для 
всіх ґрунтових виділів на карті19. Тому в Україні має бути створений і такий елемент 
цифровізації земельних відносин, як електронні сервіси (реєстри тощо), які дають 
змогу групувати і аналізувати відомості про землю на засадах «штучного інтелекту». 

Як зазначає Н. Галецька, залежно від технологій у доктрині виокремлюють 
два види автоматизованості правового регулювання: засноване на правилах (rule-
based lеgal regulation) та засноване на даних (data-based legal regulation). Перший 
вид полягає у перенесенні змісту правових норм в алгоритми, які можуть бути 
описані машинним кодом. Такий вид правового регулювання використовуєть-
ся для пришвидшення та зручності застосування правових норм. Другий вид 
(штучний інтелект) полягає у створенні автоматизованої системи, яка генерує 
висновок на основі раніше проаналізованих даних за певними параметрами20.

На нашу думку, формування правових засад цифровізації земельних відно-
син потребує застосування такого виду автоматизації правового регулювання 
земельних відносин, який заснований на даних (data-based legal regulation) – ві-
домостях про землю. Причому такі відомості про землю мають бути спеціалізо-
ваними. Зокрема, для потреб правового забезпечення цифровізації землеробства 
є вельми необхідним створення бази даних про якість сільськогосподарських зе-
мель. Вважаємо, що таку базу даних доцільно запровадити під егідою спеціаль-
ної державної установи – Державної служби охорони ґрунтів, яку пропонується 
створити21. Оскільки основним завданням такої служби має стати забезпечення 
сталого сільськогосподарського землекористування, то на неї доцільно покласти 
повноваження щодо формування та ведення бази даних про якісний стан сіль-
ськогосподарських угідь, їх ґрунтового покриву, агроландшафтів та інших даних 
про землю, які використовуються у сучасному землеробстві.

Висновки. Правове забезпечення цифровізації земельних відносин являє 
собою таке їх правове регулювання, базовою основою якого є відомості про 
землю (data-based legal regulation), які за допомогою відповідного програмного 
забезпечення включають динаміку якісного та кількісного стану земель у ме-
ханізм правового регулювання земельних відносин, трансформуючи цю дина-
міку у таку динаміку земельних правовідносин, за якої негативні та позитивні 
зміни у стані земель автоматично зумовлюють виникнення, зміну, уточнення 
прав і обов’язків їх суб’єктів та формують передумови для застосування пе-
редбаченого законодавством правового впливу на тих суб’єктів, діяльність або 
бездіяльність яких спричинила настання негативних наслідків у стані земель.

Аналіз сучасної системи використання відомостей про землю, необхідних 
для забезпечення цифровізації земельних відносин, дає підстави виділити 
такі основні складові елементи її правової інфраструктури як: 1) збір та фор-
мування системи таких відомостей за допомогою дистанційного зондування 
землі (ДЗЗ); 2) формування оперативно оновлюваних баз даних про землю; 
3) формування системи реєстрів, порталів та інших сервісних механізмів, 
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що гарантують та забезпечують доступ да таких баз даних та використан-
ня відомостей про землю в земельних правовідносинах. Кожен з виділених 
елементів системи використання відомостей у рамках процесу цифровізації 
земельних відносин має особливий правовий механізм функціонування.
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Kulynych Pavlo. Digitalization of land relations and law in Ukraine: methodological 
and theoretical aspects 

The article examines the methodological and theoretical issues of the formation of 
legal support for the digitalization of land relations in Ukraine. The author points out that 
the digitalization of land relations causes «profound» changes in their legal regulation and 
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determines the clarification of the basic principles of land law of Ukraine. Thus, with the 
adoption of the Law «On National Infrastructure of Geospatial Data» laid the beginning of the 
formation in the land legislation of Ukraine the principle of availability of public data on land, 
which symbolizes the beginning of the era of digitalization of land relations. The essence of 
this principle is that all information provided by law and created in the process of maintaining 
the relevant state registers of land and related natural and other resources (geospatial data) as 
a multifaceted object of land and other legal relations are available to subjects of such legal 
relations in real time in the official form and to the extent that such access is provided by the 
computer equipment and software used by such subjects.

As stated in the Concept of Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 
2018–2020, digitization is the saturation of the physical world with electronic-digital devices, 
tools, systems and electronic communication between them, which actually allows integrated 
interaction of virtual and physical, ie creates cyberphysical space. In our opinion, this definition 
of digitization cannot be considered as correct. Firstly, saturation of the physical world with 
electronic-digital devices, means, systems and the establishment of electronic-communication 
exchange between them is neither the essence nor the purpose of digitalization, but is only 
a way to implement it. After all, the saturation of the physical world with electronic-digital 
devices can lead to any social result – both positive and negative. Secondly, the provision of 
integrated interaction of virtual and physical - the creation of cyberphysical space does not 
indicate how such cyberphysical space differs from ordinary physical space, in which social 
relations arise and are regulated by law. Therefore, the concept of digitalization needs to be 
clarified taking into account the specifics of the legal regulation of land relations.

It is proved that the legal norms regulating the digitalization of public relations are an 
integral part of the administrative, civil, land and other branches of law. The conclusion is 
substantiated that the legal infrastructure of digitalization of land relations includes legal 
support for: 1) collection and formation of a system of information about the land using its 
remote sensing; 2) formation of promptly updated land databases; 3) the formation of a system 
of registers, portals and other service mechanisms that guarantee and provide access to such 
databases and the use of information about land in land legal relations.

The author proves that legal support for digitalization of land relations is their legal 
regulation, the basic basis of which is information about the land (data-based legal regulation), 
which with the help of appropriate software includes the dynamics of qualitative and quantitative 
state of land in the mechanism of legal regulation of land relations, transforming this dynamic 
in such dynamics of land legal relations at which negative and positive changes in a condition 
of the earths automatically cause emergence, change, specification of the rights and duties of 
their subjects and form preconditions for application of the legal influence provided by the 
legislation on those subjects whose activity or inaction caused negative consequences in the 
condition of the lands.

Finaly analysis of the modern system of land information required to ensure the digitization 
of land relations, gives grounds to identify such key components of its legal infrastructure as: 
1) collection and formation of a system of such information through remote sensing of land 
(remote sensing); 2) formation of operatively updated land databases; 3) formation of a system 
of registers, portals and other service mechanisms, which guarantee and provide access to 
such databases and the use of information about land in land relations. Each of the selected 
elements of the system of information use in the process of digitization of land relations has a 
special legal mechanism.

Key words: land, land relations, agriculture, digitalization, law. 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ 
ВІД КІБЕРРИЗИКІВ У КОСМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті досліджуються проблеми забезпечення захисту космічних інформацій-
них технологій від можливих кіберзагроз. Обґрунтовується необхідність подальшого 
розвитку особливого виду страхування – страхування кіберризиків як ефективного 
фінансово-правового механізму відшкодування збитків, зниження втрат, що виникли 
внаслідок кіберінцидентів у сфері космічної діяльності.

Ключові слова: космічна діяльність, кібербезпека, кіберзагроза, страхування кібер-
ризиків, кіберінцидент. 

Красилич Н. Д. Правовые проблемы страховой защиты от киберрисков в кос-
мической деятельности 

В статье исследуются проблемы обеспечения защиты космических информацион-
ных технологий от возможных киберугроз. Обосновывается необходимость дальней-
шего развития такого вида страхования – страхование киберрисков как эффективного 
финансово-правового механизма снижения убытков, возникающих вследствие киберин-
цидентов в сфере космической деятельности.

Ключевые слова: космическая деятельность, кибербезопасность, киберугроза, 
страхование киберрисков, киберинцидент.

Krasilich Nataliia. Legal problems of insurance protection against cyber risks in 
space activities 

The article investigates the problems of ensuring the protection of space information 
technologies from possible cyber threats. The necessity of further development of a special 
type of insurance – cyber risk insurance, as an effective financial and legal mechanism for 
compensation of losses, reduction of losses caused by cyber incidents in the field of space 
activities is substantiated.

Key words: space activity, cyber security, cyber threat, cyber risk insurance, cyber incident.

Вступ (актуальність теми). Створення нових систем зв’язку, навігації 
та моніторингу як напрям розвитку космічних технологій завжди сприяв 
якісним змінам у житті людства. Значний сегмент сучасної космічної інф-
раструктури займають супутникові телекомунікації. Інформація з супутни-
ків активно використовується в різних сферах людської діяльності: науковій, 
економічній, військовій та ін. Зростають і інвестиції в космічні проекти та 
науково-дослідницькі програми. Поряд з тим космічна діяльність майже на 
будь-якому етапі її реалізації завжди характеризувалась підвищеним ризиком, 
наслідком якого можуть стати життя і здоров’я людей, а також значні збитки 
майнового характери, що виникають у разі аварій та катастроф. З появою і 
застосуванням новітніх інформаційних космічних технологій з’являються і 
нові ризики, які пов’язані із забезпеченням кібербезпеки в даній сфері. 
*Krasilich Nataliia, Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Docent
© Н. Д. Красіліч, 2021



РОЗДІЛ 4 • Актуальні проблеми екологічного та земельного права  269

Отже, розвиток інформаційних технологій зумовив виникнення нових 
загроз, кіберзлочинність стала однією з головних проблем сучасного світу 
інформаційних технологій, які також безпосередньо стосуються і сфери кос-
мічної діяльності. За даними Allianz Global Corporate & Specialty інформаційні 
загрози (кіберзагрози) у 2019 р. уперше названі серед найбільш ризикових чин-
ників, що спричиняють збої у діяльності бізнесу. У 2020 р. у зв’язку з панде-
мією COVID-19 та перериванням бізнесу кіберзагрози перемістились на третю 
позицію, однак експерти вважають, що надалі кіберзагрози стануть більшою 
небезпекою, ніж у 2020 р. Експертна оцінка свідчить, що світова економіка 
втрачає більше одного відсотка світового ВВП, що на 50% більше, ніж два роки 
тому1. Тому загальні світові тенденції розвитку космічної діяльності значною 
мірою пов’язані з необхідністю забезпечення страхового захисту космічних ін-
формаційних технологій від можливих кіберзагроз у даній сфері. 

Огляд літератури. В юридичній літературі правові питання захисту інфор-
маційних технологій саме в космічній діяльності практично не досліджувались. 
Окремі питання правового забезпечення захисту космічної інфраструктури до-
сліджувались у роботах Н. Р. Малишевої, Л. В. Сороки, В. В. Семеняки, Г. Ю. Зубка, 
А. М. Гурової, О. С. Стельмах. Поряд з тим проблеми захисту інформації та інформа-
ційних ресурсів у кіберпросторі набули відображення в роботах фахівців різних га-
лузей права (адміністративного, кримінального інформаційного, цивільного та ін.) 
І. В. Арістової, П. Д. Біленчука, К. І. Бєлякова, М. С. Вертузаєва, О. М. Джужи, 
В. П. Ємельянова, Р.А. Калюжного, Б. А. Кормич, В. А. Ліпкана, А. І. Марущака, 
Г. В. Форос, В. С. Цимбалюка, О. О. Чернонога, В. І. Шакуна та ін. Однак орга-
нізаційно-правові питання страхування кіберризиків як способу мінімізації 
збитків, завданих кібератаками, у сфері космічної діяльності, практично не 
розглядались. Переважно окремі питання розвитку страхування кіберризиків 
досліджували науковці економічного профілю В. П. Братюк, Е. Д. Семенова, 
С. Волосович, Ю. Кожедуб, Н. В. Приказюк, Т. П. Моташко та ін.

Постановка проблеми дослідження. Порушення процесу отримання та об-
міну інформацією за допомогою космічних систем може призвести до значних 
негативних наслідків. У зв’язку з цим питання забезпечення страхового захисту 
інформаційних технологій у сфері космічної діяльності потребує ґрунтовного 
опрацювання та розв’язання, оскільки існуючі механізми правового і державного 
регулювання на сьогодні не врегульовані в достатньому обсязі та потребують ви-
рішення. Зрозуміло, що страхування кіберризиків не зможе забезпечити повний 
захист від кіберзлочинності, проте залучення страхових інструментів захисту 
майнових інтересів суб’єктів космічної діяльності є об’єктивною необхідністю і 
дасть змогу мінімізувати можливі збитки, завдані внаслідок кіберінциденту.

Прикладом системного підходу розв’язання проблем кібербезпеки у сфері 
космічної діяльності вважають досвід США. Так, відповідно до Директиви 
з космічної політики № 5 від 4 вересня 2020 р.2 до власників та операторів 
космічних систем ставиться вимога розробляти та реалізовувати плани кібер-
безпеки, які, серед іншого, мають містити: а) захист від несанкціонованого 
доступу до критичних функцій, б) заходи фізичного захисту систем управ-
ління та телеметричного приймача; в) захист зв’язку за допомогою захище-
них передавачів приймання, шифрування, моніторингу потужності сигналу, 
г) захист наземних систем з метою зменшення ризику зараження шкідливим 
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програмним забезпеченням та зловмисного доступу до систем, у тому числі 
від інсайдерських загроз; д) прийняття практик гігієни кібербезпеки, фізич-
ної безпеки автоматизованих інформаційних систем і методологій виявлення 
вторгнень до елементів системи, таких як інформаційні системи, антени, тер-
мінали, приймачі, маршрутизатори, пов’язані локальні та глобальні мережі і 
джерела живлення; е) управління ризиками всього ланцюга поставок; оцінка 
інших доступних заходів зменшення ризику3. Водночас вимоги щодо необхід-
ності страхування кіберризиків даний документ не містить, отже, вирішення 
цього питання віддається на розсуд власників космічних систем. 

Виклад основного матеріалу. Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність 
(Будапештська конвенція) 2001 р. стала найбільш визнаним міжнародно-право-
вим документом у сфері боротьби з міжнародною і національною кіберзлочин-
ністю (ратифікована Україною 07.09.2006 р.). У преамбулі Конвенції встановле-
но, що вона є «необхідною для зупинення дій, спрямованих проти конфіденці-
йності, цілісності та доступності комп’ютерних систем, мереж і комп’ютерних 
даних, а також зловживання такими системами, мережами і даними, шляхом 
встановлення кримінальної відповідальності за таку поведінку, як це описано 
в Конвенції, надання повноважень, достатніх для ефективної боротьби з таки-
ми кримінальними правопорушеннями шляхом сприяння їхньому виявленню, 
розслідуванню та переслідуванню, як на внутрішньодержавному, так і на між-
народному рівнях, і укладення домовленостей щодо швидкого і надійного між-
народного співробітництва»4. Починаючи з 2011 р., Україна бере участь у реалі-
зації проекту Ради Європи та Європейського Союзу «Кіберзлочинність@Східне 
партнерство», метою якого якраз і є ефективна імплементація Будапештської 
конвенції, удосконалення національного законодавства в сфері боротьби з кі-
берзлочинністю, налагодження державно-приватного партнерства в цій сфері. 
Але, як зазначають фахівці, ця робота ведеться за зачиненими дверима, за дуже 
обмеженої кількості учасників, і тому дуже легко нівелюється законопроектами, 
які вносяться тими, хто не є долученим до цієї роботи5.

У 2013 р. Європейським Союзом була ухвалена Стратегія кібербезпеки, в 
якій були передбачені заходи з таких напрямів: досягнення кіберстійкості; сут-
тєве скорочення кіберзлочинності; розробка політики кібероборони, пов’язаної 
зі Спільною політикою безпеки і оборони; розвиток виробничих і технологічних 
ресурсів для кібербезпеки; створення узгодженої міжнародної політики кібер-
простору для ЄС і просування основних цінностей ЄС6. А вже у 2016 р. на роз-
виток даної Стратегії Європейським Парламентом була прийнята Директива ЄС 
щодо заходів із забезпечення високого загального рівня безпеки мережевих та 
інформаційних систем у всьому Союзі, згідно з якою кожна держава–член ЄС 
зобов’язана розробити власну стратегію кібербезпеки та співпрацювати з ЄС та 
урядами країн–членів ЄС через спеціально створену директивою Групу співро-
бітництва, офіційну підтримку якій зобов’язано надавати Європейське агентство 
із мережевої та інформаційної безпеки (ENISA), яке делегує до складу групи сво-
їх представників разом із членами ЄС та представниками Єврокомісії7. 

В Україні основу національного законодавства про кібербезпеку склада-
ють закони України «Про інформацію»8, «Про захист інформації в інформа-
ційно-телекомунікаційних системах»9, «Про національну безпеку України»10, 
«Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»11, а також низка нор-
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мативних актів, зокрема Стратегія національної безпеки України12 (яка містить 
питання і стратегії кібербезпеки України13), Доктрина інформаційної безпеки 
України14, Загальні вимоги до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструкту-
ри15 та ін. Водночас спеціальні нормативні положення, що безпосередньо сто-
суються забезпечення кібербезпеки в космічній сфері відсутні. Так, у Законі 
України «Про космічну діяльність»16 навіть не згадується про необхідність за-
безпечення кібербезпеки в даній сфері. Отже, в Україні хоча й існує відповідна 
законодавча база, яка передбачає посилення заходів з кібербезпеки, однак її 
реалізація через правові механізми недостатньо ефективна. 

За статистичними підрахунками, кількість кібератак зростає з кожним ро-
ком. Кіберінциденти здатні завдавати значних фінансових і репутаційних збит-
ків як окремим компаніям, так і економіці країн. Наприклад, в Україні лише за 
останні кілька років державні установи неодноразово були атаковані з кібер-
простору. Так, за даними Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, тільки за період з 30 грудня 2020 р. по 05 січня 2021 р. 
система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблоку-
вала 76 328 атак різних видів, що на 32% більше, ніж попереднього тижня. 
Переважна більшість – це мережеві атаки прикладного рівня (99%). Переважна 
більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб викрадення інфор-
мації (38%), мережевого сканування (27%), спроб отримання прав користувача 
(13%) та спроб отримання прав адміністратора (12%)17.

На сьогодні одним з правових способів захисту від негативних наслідків 
кіберзагроз, зокрема і сфері космічної діяльності, може бути страхування кі-
берризиків як фінансово-правовий механізм відшкодування збитків, зниження 
витрат, завданих кібератаками. Страхування кіберризиків – доволі новий вид 
страхування. Перші договори страхування кіберризиків були укладені ще у 
2010–2011 рр. у США. Ця тема активно обговорювалась на щорічному форумі 
в Давосі у 2012 р. Однак активне зростання цього виду страхування почалося 
дещо пізніше, після масових зламів корпоративних і урядових ресурсів у США. 
Тому 90% ринку страхування кіберризиків припадає на саме на цю державу18.

В Україні кіберстрахування перебуває на початковому етапі становлення та 
потребує розробки інноваційних підходів до подальшого розвитку, враховуючи 
накопичений позитивний досвід зарубіжних країн у цьому напрямі. Наразі мо-
мент страхові компанії тільки напрацьовують практику страхування кіберризи-
ків, і такі договори страхування поодинокі, оскільки подібних стандартизованих 
продуктів не існує. Загалом договір страхування кіберризиків спрямований на 
відшкодування збитків, які можуть виникнути у страхувальника внаслідок ви-
току даних, виходу з ладу різного обладнання, а також інших кіберзагрозагроз. 

Слід зазначити, що чинне законодавство України, зокрема Закон України «Про 
страхування»19, не передбачають випадків страхування кіберризиків. У сфері кос-
мічної діяльності цим Законом передбачено лише обов’язкове страхування ци-
вільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності (п. 23 ст. 7) та страхування 
відповідальності щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної 
техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі (п. 25 
ст. 7 Закону «Про страхування»). Певним чином страхування кіберризиків частко-
во може бути віднесено на рахунок окремих видів добровільного страхування, як-
то страхування фінансових ризиків та інших видів (п. 18, п. 23 ст. 6 Закону «Про 
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страхування»). Однак слід зазначити, що характеристика та кваліфікаційні 
ознаки видів добровільного страхування, розроблена відповідно до ч. 5 ст. 6 
Закону «Про страхування» (із подальшими змінами), також не містить поло-
жень щодо особливостей страхування кіберризиків20.

Як зазначають фахівці, неготовність українського страхового ринку активно 
розвивати страхування кіберризиків зумовлена низкою причин: в Україні ще не 
сформований страховий ринок із страхування ризиків у цілому; обмежена кіль-
кість фахівців-страховиків у цій сфері; неготовність, недовіра потенційних стра-
хувальників у саму можливість покриття кіберризиків страховиком; проблеми з 
отриманням необхідної інформації від потенційних страхувальників для складан-
ня програм страхування; фінансові причини, оскільки вартість страхового полі-
су може доходити до декількох десятків тисяч доларів21. В українських реаліях, а 
особливо це стосується сфери космічної діяльності, де більшість інформації засе-
кречена і для цього є причини, далеко не завжди можна провести перевірку перед 
аудитом відповідної системи клієнта і, як результат, страховики не готові надавати 
повноцінні програми страхування кіберризиків. Крім того, значною перешкодою 
до укладення таких договорів страхування є висока вартість страхових програм, 
оскільки страховики працюють із недостатньою страховою статистикою. 

В нинішніх умовах, як правило, питання страхування кіберризиків включаєть-
ся до комплексних договорів страхування майна, відповідальності, фінансових ри-
зиків, що значно обмежує відшкодування завданих збитків, і основним страховим 
випадком вважаються збитки, які виникли внаслідок порушення роботи комп’ю-
терної мережі страхувальника або її систем безпеки, через втручання третіх осіб. 
В ідеалі договір страхування від кіберризиків максимально повинен покривати 
збитки страхувальника, завдані внаслідок кібератак, хоча на практиці всі ризики 
передбачити неможливою. Особливістю укладення договорів страхування кібер-
ризиків – це визначення видів ризиків, які будуть покриватися таким договором. 
Так, на думку страхових експертів, виділяють такі групи ризиків: ризик втрати ін-
формації страхувальником при порушенні роботи комп’ютерних систем; ризик фі-
нансових втрат самого страхувальника при порушенні роботи комп’ютерних сис-
тем (наприклад, втрачена вигода); ризик фінансових втрат за регресними позовами 
(відповідальність перед третіми особами); ризик фінансових втрат на відновлення 
програмного забезпечення та інформації; ризик фінансових втрат за здирництвом 
при вірусному блокуванні комп’ютерних систем22. Крім того, у випадках кіберін-
цидентів можуть виникнути не тільки вищезгадані фінансові збитки, а й матері-
альні збитки, пов’язані з пошкодженням техніки або взагалі знищенням.

Загалом збитки від кіберризиків, у більшості випадків, поділяють на три 
групи2. До першої групи входять прямі збитки, тобто витрати страхувальника 
на відновлення пошкодженої інфраструктури (наприклад, придбання нового 
обладнання, відновлення пошкодженого), усунення прогалин у системі кібер-
безпеки страхувальника, що стали причиною виникнення кіберінциденту, ви-
трати на відновлення втраченої інформації, витрати на послуги спеціалістів, 
залучених для оперативного реагування на кіберінцидент. 

До другої групи слід віднести збитки внаслідок відповідальності страхуваль-
ника перед третіми особами. В даному випадку відшкодуванню можуть підлягати 
матеріальні збитки, моральна шкода, а також збитки за порушення прав інтелек-
туальної власності тощо. Слід зазначити, що факт настання страхового випадку 
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відповідальності перед третіми особами підтверджується рішенням суду, при 
цьому страховик не несе відповідальності за грубі порушення співробітниками 
компанії страхувальника вимог з кібербезпеки, за шахрайські дії страхувальника 
і дії його співробітників, які викликані їх недостатньою кваліфікацією.

До третьої групи віднесено витрати на так званий кризовий менеджмент, 
тобто витрати на розслідування кіберінциденту (залучення експертів з кібер-
безпеки, консультантів, юристів для мінімізації витрат на усунення негативних 
наслідків та ін.). До речі, останні страхові ризики не завжди включаються до 
страхових програм договорів.

Основною складністю в процесі відшкодування збитків за договором стра-
хування кіберризиків є фіксація факту страхового випадку, розмір завданих 
збитків і доведення причинно-наслідкового зв’язку між страховим випадком і 
заявленими збитками, оскільки суму збитків необхідно не тільки підрахувати, 
а й документально підтвердити. У цих випадках проводиться відповідна екс-
пертиза, яка має довести або спростувати факт настання страхового випадку.

Зрозуміло, що сам факт укладення договору страхування кіберризиків не 
може забезпечити захист від можливих кіберзагроз, але може гарантувати 
страхувальникам відшкодування завданих йому збитків. І хоча на сьогодні 
в Україні не існує належної нормативно-правової бази страхування кібірри-
зиків, а також алгоритмів їх оцінювання, але Закон України «Про основні 
засади забезпечення кібербезпеки України» містить визначення основних 
термінів, на основі яких може визначатись ідентифікація майбутніх загроз 
у конкретному договорі та в майбутньому при настанні страхового випадку 
страхувальник отримає відповідне страхове відшкодування.

Висновки. Таким чином, розвиток інституту страхування кіберризиків є пер-
спективним напрямом розвитку страхового ринку в Україні, а також складовою 
забезпечення кібербезпеки. На жаль, в Україні практично нерозвинений такий 
вид страхування, він перебуває на початковому етапі свого становлення. Його 
розвиток потребує відповідного правового врегулювання, державного стимулю-
вання, інноваційного підходу з урахуванням досвіду розвинутих країн світу. 
Зокрема, цьому процесу може сприяти державно-приватна взаємодія у сфері 
кібербезпеки. Так, Законом України «Про правові засади забезпечення кібербез-
пеки України» передбачено періодичне проведення національного саміту з про-
фесійними постачальниками бізнес-послуг, включаючи страховиків, аудиторів, 
юристів, визначення їхньої ролі у сприянні кращому управлінню ризиками у 
сфері кібербезпеки. Це може стати важливим кроком у напрямі створення від-
повідних умов у країні для розвитку індустрії кібербезпеки, складовою якої має 
страховий захист інформаційних технологій у сфері космічної діяльності.

Космічні інформаційні технології, які все більше проникають в економічні 
і соціальні процеси, зумовлюють необхідність розвитку сегмента кіберстраху-
вання також у сфері космічної діяльності, який забезпечуватиме відповідний 
страховий захист і відшкодування збитків для компенсації витрат страхуваль-
нику внаслідок виникнення кіберінцидентів та кібератак. Питання страхуван-
ня кіберризиків повинні знайти своє адекватне відображення в національному 
законодавстві. Наприклад, у Законі України «Про страхування» необхідно чітко 
визначити сутність та особливості страхування кіберризиків, місце цього виду 
в системі страхування, механізми його застосування та ін. 
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Krasilich Nataliia. Legal problems of insurance protection against cyber risks in 
space activities 

General global trends in space activities are largely related to the need to protect space 
information technology from possible cyber threats. The issue of cybersecurity in space activities 
needs to be thoroughly studied and resolved, as the current state of space activities and existing 
mechanisms of international and state regulation do not provide a sufficient solution.

Disruption of the process of receiving and exchanging information through space 
information systems can lead to significant consequences. The growing number of cyber threats 
is becoming more common and destructive. Therefore, the assessment of cyber vulnerabilities 
in space systems is an important task that must be addressed both at the stage of creation and 
development, and in the operation of such systems. This, in turn, requires the availability of 
tools to address the above tasks and qualified personnel.

One of the legal ways to protect against the negative effects of cyber threats, including in 
the field of space activities, may be cyber risk insurance, as a financial and legal mechanism for 
compensation, loss of losses caused by cyber attacks. In Ukraine, cyber insurance is in its infancy 
and needs to develop innovative approaches to further development, taking into account the accu-
mulated positive experience of foreign countries in this area. At the moment, insurance companies 
are only developing the practice of cyber risk insurance and such insurance contracts are isolated.

In the current environment, as a rule, the issue of cyber risk insurance is included in 
comprehensive property insurance contracts, liability insurance, financial risks, which 
significantly limits the compensation of damages. The main difficulty in the process of 
indemnification under a cyber risk insurance contract is to record the fact of the insured event, 
the amount of damage and prove the causal link between the insured event and the claimed 
losses, as the amount of damage must not only be calculated but also documented.

Space information technologies, which are increasingly penetrating economic and social 
processes, necessitate the development of a segment of cyber insurance in the field of space activities, 
which will provide adequate insurance protection and compensation for damages to the insured 
due to cyber incidents. Cyber risk insurance issues should be reflected in national legislation.

Key words: space activity, cyber security, cyber threat, cyber risk insurance, cyber incident.
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запровадити кримінальну відповідальність за незаконне заволодіння ЕП та його паролями 
до входу у електронні кабінети, облікові записи, системи та бази даних від імені такої осо-
би; гарантувати особі доступ до інформації в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, 
в Державному земельному кадастрі, яка стосується прав на нерухоме майно, у тому числі 
до рішень державних органів (реєстраторів та інших) щодо таких прав. 

Ключові слова: електронний договір, договори з землею, договори з нерухомістю, 
права на нерухомість, земельне законодавство. 

Поливодский О. А. Электронная форма договора: перспективы применения в 
сфере перехода прав на землю и другую недвижимость 

Статья посвящена вопросам применения электронной формы договора в сфере 
оборота недвижимости. Автор анализирует риски, которые связаны с применением 
электронной формы договора, литературу, которая касается затронутого вопроса, 
законодательство и судебную практику Украины, вносит предложения относительно 
избежания рисков и совершенствования законодательства в этой сфере. Автор обос-
новывает и предлагает: перечень требований к электронным документам, которым 
они должны отвечать; на уровне закона следует признать, что ЭП, другие средства 
идентификации, файлы и пароли должны являться предметом правовой охраны в уго-
ловном законодательстве; ввести уголовную ответственность за незаконное завладе-
вание ЭП и ее паролями к входу в электронные кабинеты, учетные записи, системы 
и базы данных от имени такого лица; гарантировать лицу доступ к информации в 
Государственном реестре прав на недвижимое имущество, в Государственном земель-
ном кадастре, которая касается прав на недвижимое имущество, в том числе к реше-
ниям государственных органов (регистраторов и других) относительно таких прав. 

Ключевые слова: электронный договор, договоры с землей, договоры с недвижи-
мостью, права на недвижимость, земельное законодательство.

Polivodskyy Oleksandr. Digital form of contracts: perspectives of implementation in 
sphere of Land rights and other Real Estate 

The article is devoted to the issues of application of digital form in sphere of Land and 
other Real estate. The Author analysis risks related to application of digital forms, literature 
of the problem, legislation and legal practice of Ukrainian courts. Proposals to avoid risks are 
provided. The author grounds and proposes following: list of requirements to electronic doc-
uments; digital signature, passwords as well as other means of identification to be acknowl-
edged as object of legal protection in criminal law; access to information at State register of 
property rights and State land cadaster to be guaranteed to the person who owns the rights. 

Key words: digital contracts, contracts with land, land lease contracts, committing agree-
ments, land law of Ukraine, land disputes, real estate contracts, Ukrainian contract law. 

Вступ (актуальність теми). Розвиток мережі Інтернет і комп’ютерних 
технологій, застосування на їх базі нових засобів комунікації та передачі ін-
формації надало нові можливості для економічного обороту, у тому числі для 
укладення договорів. Такі можливості відповідають інтересам бізнесу, сти-
мулюються державними органами, наприклад, оголошенням курсу на цифрову 
трансформацію, запровадження проєкту «Держава в смартфоні», для цього на-
віть створено Міністерство цифрової трансформації. 

Наведені підходи потребують впровадження не тільки на суто технічному, 
а й на рівні законодавчого регулювання договірних відносин. У звязку з цим, 
слід зважати на електронну форму договорів та різні сфери її застосування, 
зокрема, у сфері обороту землі та іншої нерухомості. Актуальність таких від-
носин зумовлена значимістю таких об’єктів для сторін майнових відносин та 
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для економіки в цілому, правовими ризиками, яких слід запобігти при впрова-
дженні форм договору, що виникли у зв’язку з появою нових технологій. 

Огляд літератури та законодавства. Темі електронних договорів та їх 
формі присвячені дисертаційні та монографічні дослідження цілого ряду укра-
їнських1 та російських фахівців2. Про актуальність теми говорить також і від-
носно недавні зміни Регламентів і Директив ЄС3. 

Постановка проблеми дослідження. Зростання частки цифрової економі-
ки та нових засобів комунікації привело до підвищення ролі електронної форми 
договору та правового регулювання цієї сфери. Метою такого регулювання має 
стати забезпечення виконання договорів, захист прав та інтересів сторін догово-
ру, гарантій і свобод громадян та юридичних осіб, зокрема, права вільного вико-
ристання права власності, гарантій ведення підприємницької діяльності тощо. 

Правові гарантії виконання договору забезпечуються, зокрема, застосуван-
ням електронної форми договору та передбаченими законом наслідками недо-
держання такої форми. У зв’язку з цим, розвитку технічних засобів передачі 
інформації та комунікацій має відповідати рівень законодавства, який регулює 
відносини дійсності договорів, укладених за допомогою таких засобів. 

Метою та завданням дослідження є з’ясування можливості та умов застосу-
вання електронної форми договору в сфері реалізації прав на землю та іншу не-
рухомість, вироблення пропозицій теоретичного і законодавчого та рівня з метою 
усунення суперечностей та упередження проблем у правозастосуванні у цій сфері.

Методологія дослідження. Дослідження ґрунтується на науковому під-
ході, за яким право та права людини є самоцінністю, втіленням блага, спра-
ведливості на засадах рівності. Відповідно, метою правового регулювання є 
забезпечення верховенства права на практиці. На нашу думку, такий підхід 
більшою мірою сприяє розумінню права як такого та змісту його існування та 
надає праву практичної спрямованості. 

Основний текст. Електронна форма договору на сьогодні визначаєть-
ся загальними положеннями цивільного законодавства, зокрема, ч. 1 ст. 205 
Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) встановлює, що правочин 
може вчинятися усно або «у письмовій (електронній) формі». Згідно з ч. 1 
ст. 207 ЦК України правочин може вчинятися у тому числі в електронних доку-
ментах «вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін 
виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного 
засобу зв’язку». Відповідно до ч. 3 ст. 207 ЦК України допускається простав-
лення аналога власноручного підпису (факсиміле чи ін.) у встановлених за-
коном випадках або за згодою сторін. На сьогодні таких випадків у законі не 
передбачено. Варто також звернути увагу на те, що ч. 1 ст. 218 ЦК України 
містить правові наслідки недодержання вимог письмової форми: такий право-
чин є недійсним, якщо цей наслідок прямо встановлено законом. 

Спеціальне договірне законодавство, яке стосується порушеної теми, містить 
терміни «електронний договір» та «електронний правочин», які відображені у п. 5 
та 7 відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про електронну комерцію». Варто звер-
нути увагу на їх відмінність у частині форми: договір оформляється в «електронній 
формі», а правочин – «з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем». 

Законодавець у цьому законі пропонує визначення «електронна форма пред-
ставлення інформації» (п. 3 ч. 1 ст. 3), яка, на нашу думку, містить формулювання, 
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далекі від принципу формальної визначеності, зазначаючи про «цифрову чи іншу не 
матеріальну форму». Не вдаючись у з’ясування, що є матеріальним у даному ви-
падку, а що не є таким, зазначимо: розвиток технологій пропонує і буде пропонува-
ти нам нові засоби зв’язку та передачі інформації. Не виключено, що в майбутньому 
вони примножаться, а окремі з них відімруть, як це сталося, приміром з телефо-
нограмами, телетайпом, факсограмами, аналоговими засобами зв’язку, зрештою, з 
голубиною поштою та навіть з записами про вчинення угод з нерухомістю на стінах 
храму, сліди чого залишилися, наприклад, у Софіївському соборі у Києві. 

На нашу думку, форма договору різниться не тільки тим, якими технічними 
засобами договору вона надається, однак також і способом доказування набут-
тя договором відповідної форми. Наприклад, при використанні електронного 
підпису для суду недостатньо пред’явити сам лише паперовий носій інформа-
ції. Це випливає, зокрема, з постанови Великої Палати Верховного Суду у спра-
ві № 9901/43/19 від 14.02.2019 р., де зазначено, що роздруківка електронного 
листування без електронного підпису (далі – ЕП) не може бути використана 
як доказ у справі, оскільки не відповідає вимогам Закону України «Про елек-
тронні документи та електронний документообіг», бо унеможливлює ідентифі-
кацію відправника повідомлення. Аналогічна позиція міститься у постановах 
Верховного Суду у справі № 226/1204/18 від 19 грудня 2018 р., від 16 березня 
2020 р. у справі № 910/1162/19, від 12 січня 2021 р. у справі № 524/5556/19, від 
23 березня 2020 р. у справі № 404/502/18, з яких випливає, що документ, який 
поданий в електронній формі має доказову силу тільки у випадку, якщо він 
відповідає відповідним технічним вимогам. 

Зважаючи на ділову практику, можна стверджувати, що використання тех-
нологій при укладенні договору можливе у такі способи: 1) повідомлення, в якому 
виражене волевиявлення особи, що надіслане електронною поштою, месенджером 
чи через соціальні мережі та не містить ЕП або іншого способу електронної іден-
тифікації особи; 2) надання документа з підписом у формі факсиміле на тексті уго-
ди, що викладена на папері; 3) сфотографований (сканований) оригінал паперової 
форми, який передається разом з електронним повідомленням як додаток до нього 
або передається фізично на флешці, диску чи іншому носієві інформації; 4) тексто-
вий документ з цифровим підписом, який можна перевірити за допомогою системи 
ідентифікації цифрового підпису; 5) згода на приєднання до договору, текст якого 
міститься на сайті особи, яка запропонувала його текст без ідентифікації особи, яка 
приєднується (де можливе видумане ім’я сторони договору) або за ідентифікації 
такої особи на сайті за правилами самого сайту (зазвичай через електронну пош-
ту або телефон) без накладення ЕП; 6) підписання договору у формі проставлення 
власноручного підпису на екрані планшета (як це робить один з банків України); 
7) шляхом входження в комп’ютерну систему з використанням паролів та файлів 
ідентифікації та з додатковим підтвердженням дзвінком або SMS (як це роблять сис-
теми «банк-клієнт» багатьох банків); 8) шляхом фото, аудіо або відеофіксації дій, 
які свідчать про укладення договору, як це роблять окремі банки сьогодні в Україні.

Поряд з тим, усі наведені способи оформлення документів мають очевид-
ну ваду порівняно з оригіналом письмового документа, яка полягає у такому: 
якщо доказова сила письмового документа ставиться під сумнів, то може бути 
проведена почеркознавча експертиза, яка встановлює фізичний зв’язок цен-
тральної нервової системи людини (її волі), її рукою та самим підписом на 
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папері. На відміну від цього, електронна форма договору зв’язку волі людини 
та носія інформації встановити не спроможна, особливо у тих випадках, коли 
особа втратила контроль над власними паролями. 

У зв’язку з наведеним, на нашу думку, не залежно від того, які б нові технічні 
засоби не виникали і які б з існуючих не використовувалися, законодавець має за-
безпечити щодо електронних документів таке: 1) слід забезпечити відповідність 
волі та волевиявлення особи при укладенні угоди, технічний і вольовий аспекти 
таких дій мають збігатися; 2) ризик помилки має бути мінімізований технічними 
засобами; 3) фіксація волевиявлення має відповідати принципу правової визна-
ченості, тобто волевиявлення має бути спрямоване на той документ, що сторони 
насправді мають на увазі; 4) документ повинен мати доказову силу та облікове 
значення, тобто носії, на яких він відображений, з точки зору технічної та фі-
зичної, у разі необхідності, мають бути доступними для сторін у момент підпи-
сання та після цього, а також для суду та для сторін і третіх осіб, у тому числі 
податкових органів та органів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням 
тероризму; 5) має забезпечуватися режим конфіденційності та охорони персо-
нальних даних, тобто доступ до таких документів повинні мати тільки сторони 
та особи, які мають на те повноваження; 6) слід виключити технічну можливість 
зміни тексту документа після його підписання, у тому числі його реквізитів, дати 
укладення, інших умов, на які сторони дали згоду. 

Такі обмеження зачіпають договірну свободу сторін, яка, з одного боку, 
є засобом пожвавлення економічного обороту, з другого – це може шкодити 
інтересам учасників правовідносин і призводити до системного невиконання 
виконання договорів, що не в інтересах усього суспільства. Зваживши ризики, 
слід на рівні законодавця знайти належний баланс у зв’язку з запровадженням 
електронної форми договорів та вжити пропорційних заходів щодо уникнення 
можливих негативних наслідків. 

Основним правовим ризиком запровадження електронної форми договору є 
таке: сторони можуть заперечувати факт укладення договору в електронній фор-
мі на підставі того, що паролі та електронний цифровий підпис викрадені зло-
вмисниками або використані поза волею власника. На жаль, чинний криміналь-
ний закон прямо не передбачає такого складу злочину. Більше того, застосування 
кримінального законодавства до таких відносин утруднене у зв’язку з викорис-
танням у КК Україні застарілих термінів і концепцій («електронно-обчислю-
вальна машина», «втручання в роботу комп’ютерів»). На нашу думку, доцільно 
внести кримінальну відповідальність за незаконне заволодіння ЕП чи іншими 
засобами електронної ідентифікації особи та її паролями до входу у електронні 
кабінети, облікові записи, пристрої, системи та бази даних від імені такої особи.

Ілюстрацією проблеми може бути повідомлення кримінальної хроніки 
Петербурга: мало місце вбивство 34-річної жінки, її мобільний телефон зник, 
а фаланга великого пальця правої руки була відсутня. Вочевидь, злочинці 
мали намір розблокувати її електронний пристрій4. Цей трагічний випадок 
дає підстави стверджувати: вчинення дій з використанням Інтернету від імені 
померлої особи може бути технічно можливим, так само як і укладення від 
її імені договорів у електронній формі. При цьому форма та доказова сила 
самих підписаних документів електронної форми не буде містити будь-яких 
технічних недоліків. 
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Варто звернути увагу й на таке: на сьогодні отримання ЕП технічно мож-
ливе дистанційно, без особистої присутності особи, це передбачено на рівні 
підзаконних нормативних актів, такий сервіс пропонується, зокрема, банками 
для своїх клієнтів. Це може означати, що, якщо зловмисники отримують тим-
часовий контроль над електронним пристроєм особи, вони мають шанс ово-
лодіти оновленим ЕП такої особи та використовувати його у зручний для них 
час у зручному для них місці. Таке використання можливе шляхом укладення 
договорів від такої особи в електронній формі. 

Вочевидь наведене ілюструє, що дотримання принципу єдності волі та во-
левиявлення при електронній формі договору на практиці може опинитися під 
загрозою. Очевидно, електронні договори, що оформлені після смерті особи, є 
недійсними, так само як і договори, які укладені від імені особи з використан-
ням викрадених паролів чи ЕП чи інших засобів ідентифікації особи. 

З огляду на наведене, на нашу думку, надання ЕП має здійснюватися виключно 
за особистого контакту чи особистої присутності власника такого ЕП та уповнова-
женими на особами, що видають ЕП з метою безпеки. Поряд з тим не можна ви-
ключати, що в майбутньому термін «особиста присутність» також може змінювати 
своє значення з огляду на розвиток науково-технічного прогресу. Так, якщо зважа-
ти на наукову фантастику та практичні здобутки, то ідентифікація особи можлива 
по голосу, ході, манері розмовляти, по сітківці ока, відбитку пальця тощо, що не 
обов’язково може потребувати особистої зустрічі. У будь-якому разі, надання ЕП 
має здійснюватися особі за умови вищого рівня ідентифікації особи, ніж це має 
місце при укладенні договорів у електронній формі. Однак, запровадження вимоги 
особистої присутності, на нашу думку, суттєво не шкодитиме інтересам економіч-
ного обороту, оскільки отримання такого підпису здійснюється одноразово.

У будь-якому разі, на нашу думку, сам лише факт злочинних дій, таких як 
викрадення паролів чи ЕП та наступне їх використання зловмисниками, не 
може ставитися у вину постраждалої особи, її не можна звинувачувати у над-
мірній недбалості, оскільки науково-технічний прогрес має свої недоліки. Такі 
недоліки, зокрема, у тому, що у кваліфікованих у цій справі злочинців може 
бути можливість доступу до особистих файлів особи. 

Запобігти зазначеним ризикам може визнання ЕП, інших засобів ідентифі-
кації, файлів і паролів предметом правової охорони та предметом посягання, 
зокрема у тих випадках, коли таке незаконне заволодіння має на меті викраден-
ня коштів, майна чи заподіяння іншої шкоди інтересам особи. 

Доцільно запровадити кримінальну відповідальність за незаконне заволо-
діння ЕП особи та її паролями до входу у електронні кабінети, облікові записи, 
системи та бази даних від імені такої особи.

Повертаючись до договорів з землею та іншою нерухомістю, зазначимо, що 
за своїм предметом, змістом та цінністю для сторін вони не можуть належати 
до малозначних чи побутових угод, відповідно, їх правове регулювання має 
виключати зазначені вище ризики. 

Уникнення таких ризиків можливе шляхом запровадження нотаріальної 
форми договору. Поряд з тим на сьогодні законодавство не передбачає нотарі-
альної форми для усіх договорів. 

Обов’язкова нотаріальна форма передбачена для купівлі-продажу земельної 
ділянки, іншої нерухомості (ст. 657 ЦК України). Наслідками недодержання такої 
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форми є нікчемність договору на підставі ч. 1 ст. 220 ЦК України. Водночас, 
згідно з ч. 3 ст. 640 ЦК України, договір, що підлягає нотаріальному посвідчен-
ню, є укладеним лише з дня такого посвідчення.

На нашу думку, наведені вище положення містять суперечність: договір 
купівлі-продажу землі або іншої нерухомості укладений у простій письмовій 
формі законодавець визнає одночасно як нікчемний (ч. 1. ст. 220 ЦК України) 
та неукладений (ч. 3 ст. 640 ЦК України). Однак, і теорія, і практика на сьогод-
ні напрацювали позицію, згідно з якою «не може бути визнаний недійсним 
правочин, який не вчинено»5, такий підхід справедливо залишається незмін-
ним у судовій практиці та у теорії договірного права по сьогодні. 

Наявну суперечність слід усунути так: у ст. 220 ЦК України слід встанови-
ти, що у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвід-
чення договору, підписання такого договору не зумовлює правових наслідків, 
крім тих, що встановлені законом. Такими випадками, наприклад, можуть бути 
виконання договору сторонами або ухиляння сторони здійснити нотаріальне 
посвідчення або інше, передбачене законом. 

Земля та інша нерухомість також може бути предметом інших договорів, 
що передбачають надання таких об’єктів у користування та згідно з законодав-
ством не вимагають обов’язкового нотаріального посвідчення: договір оренди, 
емфітевзис, суперфіцій, договір про встановлення сервітуту тощо. 

Доцільно нагадати, що з 01 січня 2013 р. запроваджено нову систему реє-
страції прав на нерухомість, яка визначається Законом України «Про державну 
реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і Законом України «Про дер-
жавний земельний кадастр». З такими змінами земельні ділянки віднесено до не-
рухомого майна. Відповідно до цих нормативних актів запроваджується держав-
на реєстрація земельних ділянок у Державному земельному кадастрі України. 

Принагідно зазначимо, що на сьогодні в Україні договір оренди землі є пе-
реважною правовою підставою користування землями для більшості сільсько-
господарських виробників, що орендують такі землі у громадян. Відповідно, 
оренда має особливе значення для забезпечення інтересів великої кількості 
осіб і має суттєве значення для економіки в цілому.

У зв’язку з цим виникає питання: чи доцільно впроваджувати електронну 
форму договору для договорів оренди землі та іншої нерухомості або інших 
договорів, якими така нерухомість надається в користування? 

Перехід прав на нерухоме майно, на думку Н.Є. Блажівської, має бути або ви-
ключений або детально регламентований з метою недопущення загрози стабільності 
обігу нерухомого майна6. І. Верес щодо цього питання не має сумнівів, навпаки, з ме-
тою розширення сфери застосування смарт-договорів пропонує забезпечити доступ 
до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань7. 

Актуальності порушеного питання додає внесений Кабінетом Міністрів 
06.11.2020 р. проєкт закону № 4338 «Про внесення змін до деяких законів 
України у зв’язку з впорядкуванням діяльності у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстра-
ції юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». 
Документом, серед іншого, пропонується відмовитися від формування та збе-
рігання відомостей Державного реєстру прав у паперовій формі. Це неодмінно 
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означатиме, що усі договори в реєстраційних справах мають зберігатися саме в 
електронній формі, скріпленими ЕП. Такий підхід цілком відповідає проголо-
шеному курсу, про який йшлося вище. 

Варто визнати, що запровадження нових правил у частині оформлення дого-
ворів оренди землі є певною незручністю, бо змінює існуючу ділову практику, 
культуру ведення справ. Доречно навести тезу Ж. Завальної про психологічну (не)
готовність до застосування різних договірних форм регулювання поведінки, про 
психоемоційну складову економічної культури, про мотиваційний настрій, нази-
ваючи це феноменом «передповедінки»8. Проблема несприйняття нового, надмір-
ного консерватизму дійсно притаманна частині жителів сільської місцевості.

Поряд з тим, при вирішенні проблеми слід зважити на те, що чинне законо-
давство України надає сторонам договору право на використання електронної 
форми договору: це є опція закону, яка прирівнює електронний документ до па-
перового, а держава, керуючись принципом належного урядування, зобов’яза-
на забезпечити реалізацію такого права. Реалізація такого права забезпечується 
державою, про що, зокрема, вказано у ч. 2 ст. 4 Закону України «Про електро-
нні довірчі послуги»: метою правового регулювання та управління є створення 
сприятливих умов для розвитку та функціонування сфер електронних довірчих 
послуг та електронної ідентифікації; забезпечення рівних можливостей для до-
ступу до електронних довірчих послуг та захисту прав їхніх суб’єктів тощо. 

У чому полягають інтереси учасників правовідносин, яким гарантоване таке 
право? На нашу думку, інтерес полягає у зручності та комфорті для учасників у 
реалізації свого права. Зручність у тому, що використання такого засобу не вима-
гає від сторін здійснювати подорож до місця підписання договору та позбавляє 
витрат і турбот з поштового пересилання паперів та додатковою ідентифікацією. 

З наведеного випливає, що використання цифрового підпису є диспозитив-
ним правом громадян і організацій, його реалізація має бути забезпечена держа-
вою. Підстав для заперечення чи скасування такого права, на наше переконання, 
немає. Таке право може використовуватися у сфері обороту прав з нерухомістю, 
за умови забезпечення прав та інтересів громадян, відповідності волі й волевияв-
лення як технічними, так і правовими заходами. Зокрема, до таких договорів має 
застосовуватися вимога оформлення електронної форми з використанням ЕП. 

Поряд з тим, як нами доводилося у іншій публікації, у закондавстві слід за-
провадити підхід, згідно якого договір оренди землі є укладеним з моменту його 
підписання сторонами9. Реєстрація чи відмова в реєстрації здійснюється держав-
ним реєстратором. На нашу думку, власник та орендар землі чи іншої нерухомості 
вправі знати про прийняте рішення реєстратором, отримати відповідний документ. 

Крім того, особі має бути гарантовано доступ до інформації в Державному 
реєстрі прав на нерухоме майно, в Державному земельному кадастрі, яка сто-
сується прав на нерухоме майно, у тому числі до рішень державних органів 
(реєстраторів та інших) щодо таких прав. 

Порушеної теми прямо стосується законодавча ініціатива (проєкт Закону 
№ 2195 від 01.10.2019 р.), головною метою якої є вдосконалення порядку про-
дажу земельних ділянок державної та комунальної власності шляхом запрова-
дження електронних аукціонів. Однак, серед іншого, пропонується п. 16 ст. 137 
ЗК України викласти у такій редакції, що передбачає укладення договору ку-
півлі – продажу землі шляхом накладання електронного підпису, тобто не в 
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нотаріальній формі. Однак відповідно до вимог ст. 657 ЦК України для купів-
лі-продажу земельної ділянки землі, іншої нерухомості передбачена обов’яз-
кова нотаріальна форма. Наслідками недодержання такої форми є нікчемність 
договору на підставі ч. 1 ст. 220 ЦК України.

Іншим проєктом закону (№ 4338 від 06.11.2020) пропонується відмовитися 
від формування та зберігання відомостей реєстраційних справ на паперових 
носіях. Така відмова стане можливою тільки у випадку розширення сфери за-
стосування електронної форми договору. 

Не вдаючись до оцінки зазначених проєктів закону, не можна не помітити, що 
такі пропозиції є відображенням тенденції посилення конкуренції нотаріальної 
та електронної форми договору. Причиною є те, що обидві процедури передба-
чають ідентифікацію, однак нотаріальна – за участю людини (нотаріуса), а елек-
тронна – за допомогою виключно технічних засобів. 

Однак, з розвитком електронних засобів, на нашу думку, електронна фор-
ма договорів буде мати більше переваг перед нотаріальною, оскільки техніч-
ні засоби ідентифікації особи будуть розвиватися і більше застосовуватися. 
Передумовою цьому є, зокрема, та обставина, що державними органами на 
сьогодні зібраний значний масив інформації про велику кількість громадян 
на електронних носіях, яка посвідчує особу та містить біометричні дані гро-
мадян. Формування такої інформації відбувається і по сьогодні з метою ви-
дачі біометричних паспортів для виїзду за кордон. Наступним кроком може 
стати створення програмного забезпечення, за допомогою якого наявні біо-
метричні дані, що містяться у державних органів, можуть використовуватися 
для фіксації волевиявлення такою особою. 

Наведене свідчить про зростання ролі правового регулювання сфери елек-
тронної форми договору. 

Висновки. Законодавець має дотримуватися таких вимог щодо електро-
нних документів: 1) слід забезпечити відповідність волі та волевиявлення осо-
би при укладенні угоди, технічний та вольовий аспект таких дій мають збігати-
ся; 2) ризик помилки має бути мінімізований технічними засобами; 3) фіксація 
волевиявлення має відповідати принципу правової визначеності, тобто воле-
виявлення має бути спрямоване на той документ, що сторони насправді мають 
на увазі; 4) документ повинен мати доказову силу та облікове значення, тобто 
носії, на яких він відображений, з точки зору технічної та фізичної, у разі не-
обхідності, мають бути доступними для сторін у момент підписання та після 
цього, а також для суду та для сторін і третіх осіб, у тому числі податкових ор-
ганів та органів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму; 
5) має забезпечуватися режим конфіденційності та охорони персональних да-
них, тобто доступ до таких документів повинні мати тільки сторони та особи, 
які мають на те повноваження; 6) слід виключити технічну можливість зміни 
тексту документа після його підписання, у тому числі його реквізитів, дати 
укладення, інших умов, на які сторони дали згоду.

Слід усунути суперечності у ЦК України, які стосуються наслідків недодер-
жання нотаріальної форми правочину: у ст. 220 кодексу слід встановити, що, 
у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення 
договору, підписання такого договору не зумовлює жодних правових наслідків, 
крім тих, що встановлені законом.



РОЗДІЛ 4 • Актуальні проблеми екологічного та земельного права  285

Використання електронної форми договору є диспозитивним правом гро-
мадян і організацій, його реалізація має бути забезпечена державою. Підстав 
для заперечення чи скасування такого права, на наше переконання, немає. Таке 
право може використовуватися у сфері обороту прав з нерухомістю за умови 
забезпечення прав та інтересів громадян, відповідності волі й волевиявлення 
як технічними, так і правовими заходами. Зокрема, до таких договорів має за-
стосовуватися вимога оформлення електронної форми з використанням ЕП. 

Основним правовим ризиком запровадження електронної форми договору 
є таке: сторони можуть заперечувати факт укладення договору в електронній 
формі на підставі того, що паролі та електронний цифровий підпис (ЕП) були 
поза контролем власника.

Задля безпеки надання уповноваженими на те особами ЕП має здійснюва-
тися тільки за особистої присутності власника такого ЕП. У будь-якому разі на-
дання ЕП має здійснюватися особі за умови вищого рівня ідентифікації особи, 
ніж це має місце при укладенні договорів у електронній формі.

Втрата чи викрадення паролів чи ЕП не може ставитися у вину постраж-
далої особи в епоху розвинутої цифрової економіки. Запобігти такому ризику 
може визнання ЕП, відповідних файлів і паролів предметом правової охорони, 
відповідно, предметом посягання у відповідних складах злочинів, особливо у 
тих випадках, коли таке незаконне заволодіння має на меті викрадення коштів, 
майна чи заподіяння іншої шкоди інтересам особи. 

Запобігти зазначеним у статті ризикам може визнання ЕП, інших засобів 
ідентифікації, файлів і паролів предметом правової охорони у кримінальному 
законодавстві та, відповідно, предметом посягання, зокрема, у тих випадках, 
коли таке незаконне заволодіння має на меті викрадення коштів, майна чи запо-
діяння іншої шкоди інтересам особи. 

Доцільно запровадити кримінальну відповідальність за незаконне заволо-
діння ЕП особи та її паролями до входу у електронні кабінети, акаунти, систе-
ми та бази даних від імені такої особи.

Сучасне законодавство України щодо форм договору має тенденцію до по-
силення конкуренції нотаріальної та електронної форм договору. 

Особі має бути гарантовано доступ до інформації в Державному реєстрі прав 
на нерухоме майно, в Державному земельному кадастрі, яка стосується прав на 
нерухоме майно, у тому числі до рішень державних органів (реєстраторів та ін-
ших) щодо таких прав. 
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Polivodskyy Oleksandr. Digital form of contracts: perspectives of implementation in 
sphere of Land rights and other Real Estate 

The article is devoted to the issues of implementation of digital form in sphere of Land and oth-
er Real estate. The author analyses literature of the issue, legislation and Ukrainian court practice. 

Draft of the Law that proposes non-paper dealing with documents related to registration 
of the land and real estate property rights is studied by the publication 

Dr. Polivodskyy points that digital contracts have risks related to the form that should be 
avoided: a party may deny the fact of committing contract. The reason may be grounded on 
defects of form of the contract. To minimize the risk, legal frame and technical implementation 
should support unity of will and acts of a person, avoiding mistakes and abuse. 

Legal protection of electronic signature, passwords and other identification means to 
be implemented to Ukrainian legislation to be implemented to avoid misuse of fraud in this 
sphere. Loss or abduction of such meant should not be considered as a fault of the person who 
lost the means. Criminal responsibility should be lunched for persona who attempts to seize 
such means. A person who owns the rights should be granted access to information at State 
register of property rights and State land cadaster. 

The author concludes that usage of usage of digital form is right of legal and natural 
persons that shall be supported by legislation. This right may be used in sphere of circulation 
of Lang and Real Estate in condition that rights and interests are protected. Such digital con-
tracts should be supported by proper means of identification. 

Key words: digital contracts, contracts with land, land lease contracts, committing agree-
ments, land law of Ukraine, land disputes, real estate contracts, Ukrainian contract law. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З 
ВИКОРИСТАННЯМ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЇ

Стаття присвячена виявленню організаційно-правових умов використання техно-
логії Блокчейн для реалізації державного регулювання у сфері космічної діяльності, а 
саме обліку дотримання вимог для надання дозволу, забезпечення реєстрації космічних 
об’єктів та виконання зовнішньоекономічних договорів у сфері космічної діяльності.

Ключові слова: Блокчейн, смарт-контракт, істотні умови, типовий договір, реє-
страція космічних об’єктів, дозвільна діяльність.

Гурова А. М., Кирпачева М. А. Государственное регулирование космической дея-
тельности с применением Блокчейн-технологии

Статья посвящена выявлению организационно-правовых условий использования 
технологии Блокчейн для реализации государственного регулирования в сфере космиче-
ской деятельности, а именно учета соблюдения требований для предоставления разре-
шения, обеспечения регистрации космических объектов и выполнения внешнеэкономиче-
ских договоров в сфере космической деятельности.

Ключевые слова: Блокченйн, смарт-контракт, существенные условия, типовой до-
говор, регистрация космических объектов, разрешительная деятельность.

Hurova Anna, Kirpachova Maria. State regulation of space activity by using Blockchain
This research is aimed at detecting legal and organizational requirements for the 

Blockchain application in State regulation of space activity. The most precise attention is 
focused on considering the compliance with the space authorization requirements, ensuring 
the registration of space objects and the implementation of foreign trade agreements within 
the space sector of the economy.

Key words: Blockchain, smart contract, essential terms of the contract, standard agreement, 
registration of space objects, authorization activity.

Постановка проблеми. Космічна діяльність – це вид господарської діяль-
ності, який має контролюватися з точки зору захисту державної таємниці, збере-
ження інтелектуальної власності, пов’язаної з інноваційними розробками на на-
ціональному рівні, і запобігання її незаконному використанню або заволодінню 
нею, гарантування безпеки для всіх учасників такої діяльності, захисту довкілля, 
а також запобігання забрудненню космічного простору, виконання державою її 
міжнародних зобов’язань з нерозповсюдження зброї масового ураження, страху-
вання відповідальності суб’єктів перед державою та третіми особами, реєстрації 
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космічних об’єктів. Усі перераховані аспекти, яких на практиці значно більше, 
вимагають присутності регуляторного органу та механізмів контролю за такою 
діяльністю. На наше переконання, технологія Блокчейн, що являє собою розпо-
ділену базу даних, у якій кожна транзакція та її деталі записуються одночасно у 
всіх користувачів, має потенціал для забезпечення відповідних потреб. Однак в її 
ідеології закладена мета уникнення впливу регулятора, що випливає з прагнення 
до політичної свободи і автономії та скептицизму стосовно державної влади, по-
кладених в основу руху лібертаріанства («колиски» Блокчейну).

Метою цього дослідження є з’ясування правових засад інтеграції техноло-
гії Блокчейн у механізми регулювання космічної діяльності, зокрема, надання 
дозволів, реєстрації космічних об’єктів та нагляд за зовнішньоекономічною 
космічною діяльністю. 

Огляд літератури. Стаття ґрунтується на попередньому дослідженні спі-
вавторами ключових елементів і моделей організації технології Блокчейн, ос-
новних сфер її застосування в межах космічної галузі господарювання, а також 
правових засад використання Блокчейн у світі та Україні, консультаціях, нада-
них керуючим партнером Blockchain Lab і викладачем курсу Blockchainomics 
у Києво-Могилянській бізнес-школі Станіславом Подячевим, на публікаціях 
фахівців у галузі ІТ-технологій і права (П. Кравченко, Б. Скрябіна, О. Дубініна), 
а також на критичному аналізі чинного законодавства України тощо.

Виклад основного матеріалу. Блокчейн придатний для створення індивіду-
альної мережі для визначеного кола суб’єктів у рамках конкретного виду правових 
відносин між ними. Так само, як свого часу окремі мережі розподілених даних 
були створені для криптовалют (зокрема Bitcoin чи Ethereum), може бути створена 
окрема мережа з метою здійснення дозвільних механізмів та нагляду за космічною 
діяльністю. Технологічно при створенні мережі можливо передбачити організацію 
кількох паралельних каналів, де будуть викладені умови взаємодії контрагентів і 
де реалізовуватимуться смарт-контракти між ними, що не обов’язково мають бути 
видимими для інших учасників мережі. Проте так само при створенні мережі мож-
на передбачити й опцію, за якої всі учасники мережі матимуть право затребувати 
з каналів цієї мережі, учасниками яких вони не є, ту інформацію, що є необхідною 
для виконання умов правочинів, де вони безпосередньо виступають контрагента-
ми. Така інформація може надаватися за допомогою оракулів.

Таким чином, з огляду на вимоги п. 4 Порядку видачі (відмови у видачі, ану-
лювання) дозволів на провадження окремих видів космічної діяльності, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 1971, 
Блокчейн-мережа могла б стати платформою для дозвільної системи регулю-
вання космічною діяльністю, яка охоплювала б записи, серед іншого, про такі 
умови конкретного виду космічної діяльності, як: 1) ідентифікація учасників; 
2) дані про корисне навантаження, яке виводиться на орбіту, та державу, яка є 
кінцевим бенефіціаром такого запуску; 3) обставини передання права власно-
сті на орбіті: ідентифікаційні дані початкового і остаточного власника, дата і 
підстави такого передання; 4) стандарти, за якими проводиться сертифікація 
космічного об’єкта; 5) договір про страхування або інший спосіб фінансового 
забезпечення деліктних зобов’язань; 6) підтвердження відповідності космічної 
діяльності вимогам екологічного законодавства. На нашу думку, було б доціль-
но також до відповідних вимог додати зобов’язання щодо реєстрації космічного 



290 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

об’єкта, тобто надавати Генеральному секретареві ООН додаткову інформацію 
щодо космічного об’єкта, а саме: розташування на геостаціонарній орбіті, де 
це доречно; будь-які зміни в статусі функціонування (зокрема, повідомляти, 
якщо космічний об’єкт припинив функціонувати); орієнтовна дата розпаду 
або повернення космічного об’єкта, якщо такі дані можливо встановити; дата 
і фізичні умови переміщення об’єкта на орбіту захоронення; вебпосилання на 
офіційну інформацію про космічний об’єкт. Крім того, в умовах відсутності 
остаточного рішення щодо питання імпортозаміщення поставок з держави-а-
гресора та реальної загрози її присутності в космічному секторі економіки, 
ми переконані в необхідності відображення в мережі Блокчейн щодо конкрет-
ного космічного проекту документації, яка б підтверджувала, що іноземний 
контрагент українського суб’єкта господарювання не є суб’єктом, який зареє-
стрований або засновники якого зареєстровані та/або розташовані на території 
офшорних зон, на території держав, внесених Групою з розробки фінансових 
заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до списку держав, що не співп-
рацюють у сфері протидії відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом; 
до яких згідно із законодавством України застосовані санкції, що передбачають 
обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій; до яких 
застосовані санкції згідно з резолюціями РБ ООН, інших міжнародних орга-
нізацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань та 
іноземних держав, які передбачають обмеження або заборону торговельних та/
або фінансових операцій; не походять з країни, визнаної державою-окупантом 
та/або державою-агресором відносно України згідно із законодавством; не ви-
знані банкрутом або стосовно них не порушено справу про банкрутство; не 
перебувають у стадії припинення юридичної особи.

Відповідна мережа могла б бути організована за закритою (приватною) 
формою2 з метою захисту від розкриття вищевказаної інформації суб’єктів го-
сподарювання, при цьому здійснювати перевірку транзакцій на відповідність 
правилам протоколу та підтверджувати їх, а також вносити дані до розподі-
лених реєстрів могли б або органи експортного контролю безпосередньо, або 
відповідно до визначеного протоколу.

Основна технічна складність впровадження технології Блокчейн у роботі 
державних установ і державних реєстрів полягає в тому, що державний реє-
стр має зберігатися на одному конкретно визначеному сервері, що забезпечує 
функцію контролю з боку держави. Система Блокчейн передбачає розподілене 
зберігання інформації на багатьох серверах, тобто керування базою даних у 
Блокчейні відбувається автономно, без жодного центру. Однак в Україні наразі 
немає технічної інфраструктури для реалізації контролю за розподіленою ме-
режею серверів з боку одного конкретно визначеного регулятора. Проте одним 
з варіантів застосування технології Блокчейн у регулюванні космічної діяльно-
сті є розміщення серверів мережі у всіх центральних органах виконавчої влади, 
які відповідно до чинного законодавства України здійснюють ті чи інші регуля-
торні функції щодо суб’єктів космічної діяльності. 

Представивши загальне бачення використання технології Блокчейн для ре-
гулювання космічної діяльності, вбачаємо за необхідне зосередитись на одній 
з найбільш проблематичних складових – забезпеченні реєстрації космічних 
об’єктів. Актуальність цієї проблеми ґрунтується на аналізі даних онлайн-ін-
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дексу ООН для об’єктів, запущених у космічний простір, в якому наразі нара-
ховується понад 700 тисяч незареєстрованих космічних об’єктів, більше по-
ловини яких залишаються на орбіті3. Трапляється так, що космічний об’єкт 
реєструють або всі запускаючі держави, або жодна не несе відповідальності за 
нього й об’єкт лишається не зареєстрованим. Доволі часто власник корисного 
навантаження намагається покласти всю відповідальність щодо реєстрації на 
власника ракети-носія, оскільки саме йому належить істотна роль у виведенні 
космічного об’єкта на орбіту. На практиці майже завжди заявку про реєстра-
цію корисного навантаження подає його власник, а не власник ракети-носія чи 
постачальник пускових послуг. Таким чином, практика реєстрації космічних 
об’єктів наразі має суто формальний характер і не забезпечує контролю держав 
над реєстрацією космічних об’єктів, запущених суб’єктами господарювання, 
за діяльність яких вони несуть відповідальність.

Модель реєстрації космічних об’єктів на платформі Блокчейн могла б бути 
реалізована за таких юридичних передумов: 1) встановлення в законодавстві 
обов’язку визначати суб’єкт реєстрації космічного об’єкта в договорі про на-
дання пускових послуг, умови якого будуть ретрансльовані в смарт-контракті; 
2) існування відповідної норми в національному законодавстві всіх контраген-
тів або відсилання до відповідної юрисдикції положеннями міжнародного при-
ватного права (до правопорядку однієї з держав реєстрації контрагентів). 

Реалізація першої передумови може бути доволі проблематичною, оскільки 
має суперечності з ключовим принципом договірного права – принципом «ав-
тономії волі», тобто свободи контрагентів визначати умови договору між ними. 
Свобода договору випливає також із положень Резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН «Керівні принципи для захисту інтересів споживачів» від 09 квітня 1985 р. 
№ 39/2484, відповідно до якої споживачі мають бути захищені від таких зловжи-
вань, як односторонні типові контракти, виключення основних прав у контрактах 
та незаконні умови кредитування продавцями. Поряд з тим у договірному праві 
існує поняття істотних умов, досягнення яких має бути імперативною умовою для 
настання правочину як такого, тому договори про надання послуг із запуску кос-
мічного об’єкта могли б містити умову про визначення суб’єкта реєстрації в силу 
зобов’язань, узятих державами відповідно до Конвенції про реєстрацію. Як свід-
чить практика США, обов’язок реєстрації космічного об’єкта можливо закріпити 
за певною державою ще на стадії укладення договору про надання послуг. Для 
цього можна передбачити як окрему форму договору, так і конкретне положення 
у договорі. Для прикладу, договір про надання пускових послуг, який компанія 
SpaceX укладає зі своїми замовниками (зокрема, такий договір укладався в кон-
тексті запуску Falcon-9), містить подібне положення: «Ст. 16 Дотримання урядо-
вих вимог. Замовник пускових послуг несе відповідальність за реєстрацію групи 
супутників та кожного окремого супутника, а SpaceX несе відповідальність за 
реєстрацію ракет-носіїв, відповідно до Конвенції про реєстрацію (1975)»5.

Крім того, у межах типового договору можна визначити пункт про уз-
годження сторонами договору про надання пускових послуг держави реєстра-
ції космічного об’єкта, який може бути відображений у формі смарт-контракту. 
Типові та примірні договори є формою державного регулювання договірних 
відносин у сфері господарювання, вони застосовуються для спрощення про-
цесу укладання конкретних господарських договорів та визначення бажаної, 
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з точки зору держави, моделі договірного зобов’язання. Відповідно до ст. 179 
Господарського кодексу України, Кабінет Міністрів, уповноважені ним або 
законом органи виконавчої влади можуть рекомендувати суб’єктам господа-
рювання орієнтовні умови господарських договорів (примірні договори), а у ви-
значених законом випадках – затверджувати типові договори. Типові договори 
можуть включати два типи умов: 1) умови, від яких сторони не можуть відступати; 
2) умови, що можуть бути конкретизовані або визначені сторонами на їх розсуд6. 
Поряд з тим у законодавстві України не міститься підстав, на яких суб’єкти косміч-
ної діяльності України всіх форм власності мають застосовувати форму типового 
договору при укладенні правочинів з іноземними суб’єктами господарювання.

Наразі в ст. 13 Закону України «Про космічну діяльність»7 вказано: якщо 
космічний апарат створюється спільно з юридичними особами інших держав 
чи міжнародними організаціями або для інших держав, іноземних суб’єктів 
господарської діяльності чи міжнародних організацій, то питання його реєстра-
ції вирішується згідно з укладеними міжнародними договорами (контракта-
ми). Ця норма свідчить про визнання необхідності закріплення цієї умови, але 
навряд чи вона може вважатися імперативною в контексті ст. 638 Цивільного 
кодексу України8, досягнення якої є підставою вважати договір укладеним. 
Більше того, згідно із ч. 2 ст. 32 Закону України «Про міжнародне приватне 
право»9, у разі відсутності вибору права до змісту правочину застосовується 
право, яке має найбільш тісний зв’язок із правочином, зокрема право держа-
ви підрядника чи виконавця робіт (ч. 1 ст. 44), тому закріплення відповідного 
положення залишається на розсуд контрагентів. За умови розвитку практики 
використання технології Блокчейн для реєстрації космічних об’єктів у різних 
державах, до типового договору можна буде включати цей механізм, при цьому 
визначивши колізійну прив’язку щодо того, за законодавством якої з держав 
проводитиметься реєстрація космічних об’єктів у Блокчейн-мережі.

За умови успішної імплементації технології Блокчейн у цифрову інфраструк-
туру України, подальшим кроком має стати внесення відповідних положень до 
нормативно-правових актів, якими регламентується зовнішньоекономічна ді-
яльність суб’єктів космічної діяльності, про необхідність включення регулятора 
(ДКАУ та інших органів влади, які братимуть участь у процедурі надання дозволів 
на проведення окремих видів космічної діяльності) в якості учасника мережі, що 
створюватиметься під кожен конкретний проект, сторонами якого є український та 
іноземний суб’єкти. Оскільки ст. 11-1 Закону України «Про космічну діяльність» 
встановлює вимогу про обов’язковість повідомлення про проведення переговорів 
та укладені договори (контракти), реєстрацію укладених договорів (контрактів) 
державними суб’єктами космічної діяльності України для здійснення зовнішньо-
економічної діяльності, є сенс відстежувати питання реєстрації космічного об’єк-
та на етапі проведення переговорів між контрагентами і укладення договорів між 
ними, відстежуючи водночас предмет переговорів і договорів. Таким чином, ми 
переконані в доцільності відображення цього в ст. 11-1 Закону України «Про кос-
мічну діяльність» з подальшим прийняттям постанови Уряду про затвердження 
типової форми зовнішньоекономічних договорів у сфері космічної діяльності, од-
нією з умов якої буде визначення суб’єкта реєстрації космічних об’єктів10. 

Аналогічно у смарт-контракті між українським і іноземним приватними 
суб’єктами може бути закладена умова про те, що реєстрацію ракети-носія і 
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корисного навантаження здійснюють їх власники відповідно до законодавства 
держав, де зареєстровані власники в якості суб’єктів космічної діяльності. 
Така умова змушує приватних суб’єктів господарювання подавати відповідні 
реєстраційні форми з необхідною інформацією до органів у своїх державах і 
проводити з ними узгоджувальні процедури у тому випадку, якщо в державі, до 
якої належить контрагент, регулювання Блокчейн не визначено на законодавчо-
му рівні, і орган реєстрації не має технічної можливості долучитися до мережі. 
Якщо ж технологія Блокчейн відповідним чином врегульована в державах всіх 
контрагентів, то учасниками такої мережі можуть стати всі органи реєстрації. 
Коли ж умови правочинів виконані, інформація з мережі (зокрема параметри 
орбіти, інформація про право власності, страхування космічного об’єкта) пе-
реноситься до державного реєстру космічних об’єктів за допомогою оракулів, 
що пришвидшує процедуру реєстрації і усуває необхідність подальшої видачі ре-
єстраційного посвідчення суб’єкта господарювання, оскільки посвідчення може 
бути надіслане суб’єкту в криптографічній формі. З огляду на вказане вбачається, 
що найбільш доцільною формою таких Блокчейн-мереж може бути: 1) для ви-
конання умов зовнішньоекономічних домовленостей на основі смарт-контрактів 
суб’єктів господарювання – публічна мережа з авторизованим доступом, інформа-
ція, в якій є транспарентною для всіх (хоча у випадку необхідності захисту комер-
ційної таємниці або інших чутливих даних можна визначити й приватну мережу 
з обмеженим доступом читання), але вносити записи може лише авторизований 
усіма членами мережі будь-який учасник правовідносин із зовнішньоекономічної 
діяльності по виконанню місії (таким чином авторизація може бути прописана на 
рівні коду, а не фізично здійснюватися уповноваженими на те членами мережі); 
2) для ведення державного реєстру космічних об’єктів – однозначно публічна ме-
режа з авторизованим доступом, валідатором в якій має бути ДКАУ.

Водночас не всі державні реєстри можуть бути публічними. Наприклад, 
для прозорості та контрольованості управління поставками товарів подвійно-
го чи військового призначення, валідаторами у відповідній Блокчейн-мережі 
можуть бути визначені органи експортного контролю, за умови прийнятності 
такої практики різними космічними державами. Записи про міжнародну пе-
редачу товарів подвійного чи військового призначення в мережі Блокчейн, з 
огляду на їх незмінність і визначеність у часі, можна було б ще ретельніше 
контролювати, якби всі держави, які є учасницями відповідних режимів (РКРТ, 
Вассенаарські домовленості тощо), були валідаторами відповідної системи, за-
критої для читання сторонньому користувачеві.

Висновки. У результаті проведеного дослідження сформовано такі  наукові 
позиції та рекомендації.

За допомогою Блокчейн-мережі можна забезпечити прозорий нагляд за до-
триманням вимог у межах процедури надання дозволів, за допомогою реалізо-
ваних на її базі смарт-контрактів – їх автоматичне виконання, пришвидшення 
обміну інформацією між усіма учасниками космічної діяльності.

Застосування технології Блокчейн у регулюванні космічної діяльності мож-
на забезпечити шляхом розміщення серверів мережі у всіх центральних орга-
нах виконавчої влади, які відповідно до чинного законодавства України здій-
снюють ті чи інші регуляторні функції стосовно суб’єктів космічної діяльності: 
Мінстратегпром, яке забезпечує формування та реалізацію державної політики 
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у сфері космічної діяльності11, ДКАУ, яке реалізує державну політику у сфері 
космічної діяльності12, Міністерстві оборони України, яке здійснює косміч-
ну діяльність у сфері оборони та національної безпеки, зокрема в Управлінні 
інформаційних технологій МОУ, уповноваженому на провадження, відповід-
но до закону, космічної діяльності у сфері оборони та національної безпеки 
України (у сфері кібербезпеки)13, Державній службі експортного контролю 
України, яка реалізує державну політику в сфері державного контролю за між-
народними передачами товарів військового призначення, подвійного викори-
стання14, Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України (у тому 
разі, якщо космічна діяльність буде внесена до видів планованої діяльності у 
визначенні Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)15, а також в ін-
ших органах, які будуть прямо або опосередковано мати відношення до кожної 
конкретної місії. Такий підхід сприятиме: 1) виконанню державними органами 
їх повноважень щодо космічної діяльності; 2) практичній реалізації техноло-
гії розподілених реєстрів у космічній діяльності; 3) реалізації повного циклу 
космічних проектів; 4) пришвидшенню і полегшенню проходження суб’єктами 
космічної діяльності відповідних дозвільних та реєстраційних процедур.

Визначення суб’єкта реєстрації космічних об’єктів можна забезпечити двома 
шляхами: шляхом встановлення цієї умови як істотної для договорів із надання пу-
скових послуг або шляхом пропозиції з укладення типових договорів у цій сфері. 
В обох варіантах відповідну умову пропонується викласти у формі смарт-контр-
акту в єдиній мережі щодо виконання космічної діяльності. У цьому контексті, з 
огляду на багатонаціональний характер такої мережі, важливу роль виконуватиме 
застереження щодо існування відповідної умови в національному законодавстві 
усіх контрагентів або відсилання до відповідної юрисдикції положеннями міжна-
родного приватного права однієї із держав юрисдикції контрагентів.
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Hurova Anna, Kirpachova Maria. State regulation of space activity by using Blockchain
This research is aimed at detecting legal and organizational requirements for the Blockchain 

application in State regulation of space activity. The most precise attention is focused on considering 
the compliance with the space authorization requirements, ensuring the registration of space 
objects and the implementation of foreign trade agreements within the space sector of the economy.

The research is based on results of the previous in-depth study conducted by the authors, 
which was dedicated to the legal nature of the DLT (distributed ledger technologies), and in 
particular its most popular example Blockchain, the basic elements and models of the tech-
nology, the main spheres of its application in the framework of space activity in order to 
guarantee realization of rights and compliance with obligations of public and private space 
actors in the process of conducting the outer space activities, as well as legislative innovations 
to regulate the utilization of the Blockchain in different countries, as well as international 
standards and practices and promising legal mechanisms. Thus, the authors created logical 
preconditions to cover in this publication the prospects of state regulation of space activities 
in Ukraine using the Blockchain technology.
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The authors consider usage of different types of Blockchain ledgers (public ledger with 
authorized access and with/without special validator) to implement different tasks in the pro-
cess of regulating space activities, such as guaranteeing fulfillment of conditions of foreign 
economic agreements on the basis of smart contracts concluded between business entities and 
for maintaining the state register of space objects.

The research proposes several scenarios that are acceptable both in terms of technical 
characteristics of Blochchain and legal requirements under which a number of central authorities 
can exercise their powers to regulate space activities using distributed ledger technologies.

In addition, the study demonstrates an effective mechanism for ensuring the allocation of 
responsibility for the registration of space objects between the owners of the launch vehicle and 
payload to prevent situations when the spacecraft remains unregistered in orbit as a result of non-
compliance with contractual obligations or non-inclusion of certain clauses in such agreements.

The model agreements between Ukrainian and foreign space actors are proposed to be 
implemented by governmental institutions and used as a preventing instrument, according to 
which a conflict of laws can be solved and the state responsible for registering space objects 
in the Blockchain Network can be defined.

Key words: Blockchain, smart contract, essential terms of the contract, standard agree-
ment, registration of space objects, authorization activity.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ВИМОГ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ

У статті досліджується правова природа вимог банківського законодавства щодо 
забезпечення кредитних операцій банків. Ці вимоги банківського законодавства роз-
глядаються як спеціальні вимоги щодо забезпечення кредитних операцій банків, які не 
впливають на дійсність використаних банками цивільно-правових видів забезпечення 
виконання зобов’язань, але впливають на можливість врахування такого забезпечення 
банком при розрахунку розміру кредитного ризику. 

Ключові слова: кредит, кредитна операція, зобов’язання, види забезпечення вико-
нання зобов’язань, ризики, «квазізабезпечення», банківське право.

Бабаскин А. Ю. Правовая природа требований банковского законодательства 
Украины к обеспечению кредитных операций банков 

В статье исследуется правовая природа требований банковского законодательства 
к обеспечению кредитных операций банков. Указанные требования банковского законо-
дательства рассматриваются как специальные требования по обеспечению кредитных 
операций банков, которые не влияют на действительность использованных банками 
гражданско-правовых видов обеспечения исполнения обязательств, но влияют на во-
зможность учета банком такого обеспечения при расчете размера кредитного риска.

Ключевые слова: кредит, кредитная операция, обязательства, виды обеспечения 
исполнения обязательств, риски, «квазиобеспечение», банковское право.

Babaskin Anatoliy. Legal nature of the requirements of the banking legislation of 
Ukraine to ensure credit operations of banks
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Актуальність теми. За роки незалежності України розвиток банківського 
сектору економіки України гальмувався перманентними кризовими явищами, по-
літичною нестабільністю в державі, що в сукупності з дією інших об’єктивних і 
суб’єктивних чинників призвело до неплатоспроможності багатьох банків, істот-
ного зменшення їх кількості та інших негативних наслідків. При цьому однією із 
причин погіршення фінансового стану банків було здійснення останніми кредит-
них операцій без наявності належного забезпечення. З урахуванням цього одним 
із завдань, що ставиться в Стратегії розвитку фінансового сектору України до 
2025 р., є необхідність додаткового зміцнення інституту забезпечення виконання 
зобов’язань1. Отже, питання правового регулювання забезпечення виконання зо-
бов’язань у кредитних правовідносинах залишається актуальним. 

Огляд літератури з теми дослідження. Питання щодо забезпечення вико-
нання зобов’язань у кредитних відносинах комплексно досліджувались у дисер-
тації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук В. І. Кудрявцева 
«Забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором». (Київ, 2017). 
Забезпечення виконання зобов’язань також було предметом дослідження укра-
їнських вчених у галузі цивільного права, зокрема: І. А. Безклубого, Т. В. Боднар, 
О. В. Дзери, А. С. Довгерта, Ю. О. Заіки, О. С. Кізлової, В. М. Коссака, О. О. Кота, 
О. А. Костюченко, С. М. Лепех, Л. П. Оплачко, С. О. Погрібного, І. Й. Пучковської, 
Є. О. Харитонова, Ю. І. Чалого, С. І. Шимон, Р. Б. Шишки та ін. 

Постановка проблеми. Попри те, що питанням правового регулювання 
забезпечення виконання зобов’язань у кредитних відносинах присвячена значна 
кількість наукових публікацій українських та зарубіжних вчених, окремих дослі-
джень вимог банківського законодавства до забезпечення у кредитних відносинах, 
в останні роки в українській цивілістичній науці не здійснювалось. Зазначене зу-
мовлює потребу у проведенні додаткових наукових досліджень цієї проблематики.

Мета та завдання дослідження. На основі аналізу законодавства України, 
правових актів Європейського Союзу, наукових досліджень у сфері цивільного 
права та банківського законодавства дослідити вимоги банківського законодав-
ства України щодо забезпечення у кредитних правовідносинах. Для досягнення 
мети поставлені такі завдання: 1) Проаналізувати цивільно-правові виді забезпе-
чення виконання зобов’язань на предмет їх віднесення до «прийнятного забезпе-
чення» та врахування банками при розрахунку кредитного ризику; 2) Визначити 
«квазізабезпечення», яке розглядається банківським законодавством в якості 
«прийнятного забезпечення» у кредитних відносинах; 3) Здійснити аналіз пра-
вових актів ЄС у сфері забезпечення у кредитних відносинах.

Виклад основного матеріалу. Оскільки закон відносить банки до кредит-
них установ, банки надають кредити на власний ризик не стільки за рахунок 
власних коштів, скільки за рахунок залучених коштів. Це зумовлює значно біль-
ший рівень публічно-правового регулювання правовідносин, що виникають у 
сфері надання банками банківських та інших фінансових та супутніх послуг, 
ніж це характерно для правового регулювання інших сфер підприємницької 
діяльності. Тому для забезпечення фінансової стійкості банків та банківської 
системи в цілому, зокрема, запобігання надмірному перекладанню банками 
кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на кредиторів/
вкладників банків норми публічного права зобов’язують банки, зокрема: а) до-
тримуватись встановлених законодавством обов’язкових економічних норма-
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тивів; б) дотримуватись норм обов’язкових резервів; в) дотримуватись вста-
новлених законом принципів кредитування, зокрема, принципу забезпеченості 
кредиту (ст. 49, 66 Закону України «Про банки і банківську діяльність)2. 

Загалом, якщо охарактеризувати підходи дослідників банківського права 
до дослідження видів забезпечення виконання зобов’язань позичальника, що 
виникають на підставі кредитного договору, треба зазначити, що ця проблема-
тика, як правило, розглядається переважно з точки зору дії принципів креди-
тування3, 4, або розглядається виключно з точки зору цивільно-правового регу-
лювання відповідних видів забезпечення виконання зобов’язань5, 6, 7. Внаслідок 
цього, спеціальні норми банківського права, що встановлюють спеціальні ре-
гулятивні вимоги до видів забезпечення виконання зобов’язань у кредитній ді-
яльності банків, залишаються переважно поза увагою науковців.

Існуючі підходи банківського законодавства України до видів забезпечення 
виконання зобов’язань, що застосовуються банками у кредитних операціях, ха-
рактеризуються таким: а) вони не обмежуються визначенням «прийнятного за-
безпечення» та вимог до врахування забезпечення при розрахунку кредитного 
ризику; б) зміщенням акценту на ліквідність активів, які приймаються банками в 
заставу або набуваються банками у довірчу власність, та на платоспроможність 
осіб, які залучаються банками до виконання зобов’язання поряд із боржником 
(гарантія). Це веде до поділу забезпечення на «прийнятне» та відповідне те, яке 
таким не є, що зовсім не притаманне цивільному праву. На цю рису звертали 
увагу і зарубіжні дослідники банківського права, прикладом чого є дослідження 
французьких авторів К. Гавальда та Ж. Стуфлє8, німецьких авторів Р. Дерледера, 
К. О. Кнопс, Х. Г. Бамбергера9, інших іноземних авторів, які досліджували зару-
біжне банківське право країн Європейського союзу та іноземних країн тощо.

Підходи науковців до даного питання нормативно ґрунтуються на правових 
актах ЄС і на національному законодавстві відповідних країн, які здійснили 
імплементацію правових актів, або взяли курс на його наближення до правових 
актів ЄС у цьому питанні. Вказані підходи на рівні правових актів ЄС грунтуються, 
зокрема, на нормах Директиви 2002/47/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
ЄС від 6 червня 2002 р. про механізми фінансової застави10 та нормах Регламенту 
(ЄС) № 575/2013 Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 р. про 
пруденційні вимоги до кредитних установ та інвестиційних фірм та внесення 
змін до Регламенту (ЄС) (648/2012)11. Зазначенні акти ЄС розглядають у якості 
способів зниження кредитних ризиків не тільки традиційні види забезпечення 
виконання зобов’язань (застава, гарантії, включаючи гарантії та контргарантії 
державного сектору тощо), а й «квазізабезпечення»12, у тому числі механізм 
погашеного взаємозаліку (неттінг) та кредитні деревативи. 

У банківському законодавстві України даним питанням присвяченні норми 
розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного 
ризику за активними банківськими операціями, затвердженого Постановою 
Правління Національного банку України від 30.06.2016 р. № 351, та Додатку № 6 
до зазначеного Положення «Прийнятне забезпечення та коефіцієнти ліквідності 
забезпечення»13 (надалі – Положення № 351). Додатком № 6 до Положення № 351 
до «прийнятного забезпечення» віднесено загалом 28 позицій забезпечення, 
які структуровані із виокремленням різних видів «прийнятного забезпечення» 
та з виокремленням окремих предметів застави/права довірчої власності, і з 
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встановленням для кожного з них відповідного коефіцієнта ліквідності (від 1,0 до 
0,35). По-перше, до «прийнятного забезпечення» віднесено із поіменованих у ч. 1 
ст. 546 ЦК України видів забезпечення виконання зобов’язань: гарантію (п. 1 
Додатку № 6), заставу (п.п. 5–28 Додатку № 6), право довірчої власності (п.п. 14–
24, 25–26 Додатку № 6). По-друге, з непоіменованих у ч. 1 ст. 546 ЦК України 
видів забезпечення виконання зобов’язань до «прийнятного забезпечення» 
віднесено безумовні та безвідкличні гарантії Кабінету Міністрів України, 
безумовні та безвідкличні місцеві гарантії міських та обласних рад (п. 2 Додатку 
№ 6). По-третє, до «прийнятного забезпечення» віднесено непоіменовані 
види забезпечення, що встановлені договором: а) безвідкличний резервний 
акредитив (акредитив Stand-By), що виконує функції фінансової гарантії (п. 1 
Додатку № 6). Зазначений вид забезпечення виконання зобов’язань не знайомий 
цивільному законодавству України, однак передбачений Конвенцією ООН про 
незалежні гарантії та резервні акредитиви (Нью-Йорк, 1995)14, національним 
законодавством окремих іноземних держав, внаслідок чого застосовується 
переважно у міжнародній торгівлі; б) грошове покриття, що розміщене в банку-
кредиторі на строк не менший, ніж строк користування активом, за умови 
забезпечення безперервного контролю та доступу банку – кредитору до цих 
коштів, у разі невиконання боржником зобов’язань за кредитною операцією, 
що обумовлено договором, з урахування ризику перерахунку однієї валюти в 
іншу (п. 3 Додатку № 6), на поширення застосування якого в цивільному обороті 
України звертали вітчизняні науковці15. По-четверте, фінансові інструменти, які 
не належать до видів забезпечення виконання зобов’язань, але застосовуються у 
банківській практиці для підтримання ліквідності банків та мінімізації кредитних 
ризиків, застосування яких дає банкам схожі із видами забезпечення економічні 
результати – договори репо (п. 4 Додатку № 6). 

Можливість визнання прийнятними із наведених у Додатку № 6 до Положення 
№ 351 видів забезпечення виконання зобов’язань також ставиться у залежність 
від якості наданого забезпечення, під яким можна розуміти його відповідність 
вимогам розділу X Положення № 351, зокрема: а) відповідність третіх осіб, 
що залучаються банком до виконання зобов’язання поряд із боржником регу-
ляторним вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 
до їх платоспроможності (гарантія, резервний акредитив), оскільки саме їх 
платоспроможність у разі невиконання боржником основного зобов’язання і 
забезпечує банку можливість відновити свій майновий стан за рахунок такої 
третьої особи); б) відповідність умов певних видів забезпечення виконання 
зобов’язань регуляторним вимогам нормативно-правових актів Національного 
банку України (зокрема, виключна безумовність та безвідзивність гарантії та 
резервного акредитиву) тощо. 

Говорячи про вимоги нормативно-правових актів Національного банку 
України щодо прийнятності забезпечення кредитних операцій, слід зазначити, 
що ці вимоги не обмежуються виключно вимогами до «прийнятності забезпе-
чення». Норми розділу X Положення № 351 встановлюють також низку вимог 
до розрахунку розміру кредитного ризику. Згідно з ними, зокрема, вартість забез-
печення (застава, право довірчої власності) приймається до розрахунку не тільки 
за умови віднесення її до прийнятного забезпечення, а й за умов одночасного до-
тримання таких принципів: 1) принципу безперешкодного стягнення. Останній 
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передбачає, що предмет застави/забезпечення на підставі права довірчої влас-
ності: надається банку на строк не менший, ніж строк дії кредитного догово-
ру; оформлений у заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності 
відповідно до вимог законодавства України; має вищий пріоритет обтяження 
на користь банку у відповідному реєстрі згідно з вимогами законодавства України 
на строк не менше ніж строк дії кредитного договору; не має обмежень щодо звер-
нення банком стягнення на заставне майно/забезпечення на підставі права довірчої 
власності та подальшої його реалізації в разі невиконання боржником зобов’язань за 
договором; у формі нерухомого майна, цілісного майнового комплексу або устатку-
вання – за умови, що вони розташовані на території України; у формі транспортних 
засобів – за умови, що вони зареєстровані на території України; 2) принципу спра-
ведливої оцінки, який передбачає здійснення банком оцінки застави/забезпечення на 
підставі права довірчої власності за вартістю, яка не перевищує ринкової (справед-
ливої) вартості та забезпечує можливість її продажу сторонньому покупцеві. Тобто, 
є ринок, на якому застава/забезпечення на підставі права довірчої власності може 
бути реалізована в разі звернення на неї стягнення або застава/забезпечення на 
підставі права довірчої власності може бути спрямована безпосередньо на пога-
шення зобов’язань боржника. Переоцінка вартості застави/забезпечення на під-
ставі права довірчої власності має здійснюватися банком на регулярній основі в 
порядку та в строки, встановлені нормативно-правовими актами Національного 
банку України; 3) принципу збереження. Останній передбачає наявність догово-
ру страхування предмета застави/забезпечення на підставі права довірчої влас-
ності від втрати/пошкодження, вигодонабувачем за яким є банк; 4) принципу на-
явності, який передбачає здійснення банком/аутсорсером перевірки наявності та 
стану майна, отриманого в заставу/забезпечення на підставі права довірчої влас-
ності, на регулярній основі в порядку та строки, встановлені нормативно-пра-
вовими актами Національного банку України; 5) принципу належного захисту 
банком своїх інтересів як кредитора. Цей принцип передбачає, що банком ужито 
адекватних заходів зі стягнення та/або реалізації предметів застави/забезпечен-
ня на підставі права довірчої власності шляхом використання його прав, що за-
безпечують дотримання принципу безперешкодного стягнення майна. Дія цього 
принципу поширюється на предмети, що є заставою/забезпеченням на підставі 
права довірчої власності за непрацюючими активами.

Зазначимо, що в Україні в цілому схожі, та ще більш жорсткі вимоги вста-
новлені до забезпечення, яке надається банками Національному банку України, 
при здійсненні останнім кредитних операцій16.

Говорячи про сутність вищевказаних вимог до забезпечення кредитних опе-
рацій банків, слід підтримати А. А. Вишневського, на думку якого спеціальні 
банківсько-правові вимоги до забезпечувальних правочинів у сфері банківського 
кредитування виходять із того, що такі правочини розглядаються як одна із тех-
нік зменшення ризику. Звідси, якщо для цивільного права правочин матиме зна-
чення завжди, якщо дотриманні правила, встановлені для дійсності правочину 
відповідного типу, то для банківського права такий правочин матиме значення 
лише у разі, якщо він реально може привести до зниження кредитного ризику17. 

Висновки. По-перше, банківське законодавство не розглядає в якості «прийнят-
ного забезпечення» такі поіменовані у ч. 1 ст. 546 ЦК України види забезпечення 
виконання зобов’язань, як неустойка, порука, завдаток, притримання. 
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По-друге, банківське законодавство розглядає у якості «прийнятного забез-
печення» не тільки поіменовані у ч. 1 ст. 546 ЦК України види забезпечення 
виконання зобов’язань (застава, право довірчої власності, гарантія) та інші 
види забезпечення виконання зобов’язань, передбачені законом або догово-
ром (резервний акредитив, що виконує функцію фінансової гарантії, гарантії 
публічно-правових утворень, гарантійний платіж), а й договірні конструкції, 
які не належать до видів забезпечення виконання зобов’язань (договори репо). 
Отже, банківське законодавство розглядає забезпечення в кредитних операціях 
з економічної точки зору, згідно з якою «прийнятним забезпеченням» є тільки 
такі ліквідні види забезпечення, які гарантують швидке відновлення майнового 
стану банку – кредитора, що зазнав шкоди внаслідок невиконання або неналеж-
ного виконання контрагентом банку кредитного зобов’язання, а також «квазіза-
безпечення», якщо таке віднесено банківським законодавством до «прийнятного 
забезпечення». Своєю чергою, віднесення останнього до «прийнятного забезпе-
чення» зумовлюється тим, що його застосування має для банку-кредитора еко-
номічні наслідки, які є аналогічними наслідкам застосування видів забезпечення 
виконання зобов’язань, що віднесені до «прийнятного забезпечення». 

По-третє, наявність у банківському законодавстві норм про «прийнятність 
забезпечення» жодним чином не впливає на право банків використовувати 
будь-які види забезпечення виконання зобов’язань, що передбачені законом 
або договором, якщо застосування таких є можливим у кредитних відносинах 
з урахуванням правової природи відповідних видів забезпечення. Наприклад, 
широке розповсюдження практики застосування для забезпечення виконання 
зобов’язань позичальника за кредитним договором таких поіменованих видів 
забезпечення як неустойка та порука, які не віднесені Положенням № 351 до 
«прийнятного забезпечення», жодним чином не впливає на дійсність договорів 
або положень договорів, якими встановлені такі види забезпечення виконання 
зобов’язань з точки зору цивільного права. Однак з точки зору банківського за-
конодавства, зазначені види забезпечення виконання зобов’язань не підлягають 
врахуванню при розрахунку розміру кредитного ризику. Отже, за відсутності 
іншого забезпечення такий кредит вважатиметься бланковим, що вимагатиме 
від банку підвищення резервів, вестиме до падіння регулятивного капіталу та 
може в подальшому вести до порушення банком нормативу достатності (адек-
ватності) регулятивного капіталу (Н2) і бути підставою для застосування до 
банку заходів впливу з боку Національного банку України. 

По-четверте, сукупність норм нормативно-правових актів Національного банку 
України щодо прийнятності забезпечення можна розглядати як інститут банківського 
права, до якого входять як норми цивільного права, що регулюють види забезпечен-
ня виконання зобов’язань, інші норми договірного права, що регулюють інші «ква-
зізабезпечувальні» договірні конструкції, так і публічно-правові норми банківського 
законодавства, які встановлюють для банків додаткові нормативно-правові вимоги 
щодо забезпечення кредитних операцій та розрахунку розміру кредитного ризику.
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Babaskin Anatoliy. Legal nature of the requirements of the banking legislation of 
Ukraine to ensure credit operations of banks

Іntroduction. Despite the fact that a significant number of scientific publications by well-
known Ukrainian authors are devoted to the issues of legal regulation of credit obligations, 
at the same time separate studies of banking legislation requirements on «acceptability of 
collateral» have not been conducted in Ukrainian civil science in recent years. This, taking 
into account the gradual alignment of banking legislation of Ukraine with the standards of 
Basel III, and Directive 2002/47 / EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 
2002 on financial collateral mechanisms, necessitates such scientific research.

The aim of the article. On the basis of the analysis of the legislation of Ukraine, the 
legislation of the European Union, scientific advances in the sphere of civil law and banking 
legislation, in the context of the analysis of the banking legislation of Ukraine, it is safe for 
creditors. In order to achieve this goal: 1. Conduct an analysis of civil and legal species for the 
protection of crops for the subject of іх possible delivery to “acceptable safety” and vrahuvannya 
banks when opening a credit card. 2. Significantly «quasi-security», as viewed by the banking 
legislation in the form of «acceptable security» for credit cards. 3. Zdіysniti analysis of the 
approaches to the legislation of the EU in the field of protection from credit denominations.

Results. The methodological basis of the study is general scientific and special legal meth-
ods of scientific knowledge. In particular, the dialectical method, the method of analysis and 
synthesis, the comparative law method, the functional method, the modeling method, etc.

Conclusions. First, the banking legislation does not consider as «acceptable collateral» 
such types of collateral as penalty, surety, deposit, retention. Secondly, the banking legislation 
considers as «acceptable collateral» not only those specified in Part 1 of Art. 546 of the 
Civil Code of Ukraine types of security for performance of obligations (pledge, right of trust 
ownership, guarantee), and other types of security for performance of obligations provided 
by law or contract (reserve letter of credit, performing the function of financial guarantee, 
guarantees of public entities, guarantee payment), but also contractual constructions which 
do not concern types of maintenance of performance of obligations (repo agreements). Thus, 
the banking legislation considers collateral in credit operations from the economic point of 
view, according to which «acceptable collateral» is only such liquid collateral that guarantees 
the rapid recovery of the property of the creditor bank, which suffered damage due to default 
or improper performance of the counterparty loan obligation, as well as «quasi-collateral», if 
such is referred by banking legislation to «acceptable collateral». Third, the existence of rules 
in the banking legislation on the acceptability of collateral in no way affects the right of banks 
to use any type of collateral provided by law or contract, if the application of such is possible 
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in credit relations, taking into account the legal nature of the relevant types. software. Fourth, 
the set of regulations of the National Bank of Ukraine on the acceptability of collateral can be 
considered as an institution of banking law, which includes as rules of civil law governing the 
types of collateral, other rules of contract law governing other «quasi-collateral» contractual 
constructions, as well as public-law special norms of banking legislation, which establish 
additional regulatory requirements for banks to ensure credit operations and calculate credit risk.

Key words: credit, credit operation, liabilities, types of collateral, risks, “quasi-collateral”, 
banking law.
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ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: 
ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ

 
У статті аналізуються європейські стандарти у сфері цивільного судочинства. 

Аргументується, що певну завершеність у глобальному вимірі система європейських 
стандартів почала набувати тільки в середині XX ст. як результат відомого історич-
ного розвитку держав. Уявлення про права людини, пройшовши шлях свого розвитку в 
рамках трьох поколінь таких прав, вивели на якісно новий рівень проблему їх гаранто-
ваності з точки зору належних процедур і механізмів захисту. Розглядаються питан-
ня змісту стандартів у сфері цивільного судочинства. Європейськими стандартами 
у сфері цивільного судочинства слід вважати концептуальні ідеї, що відобразили гло-
бальний контекст розвитку та впливу доктрини прав людини і визнані європейським 
співтовариством як невід’ємні, які визначають методологію осмислення їх сутності, 
у тому числі з позицій Конвенції та її інтерпретаційних результатів, а також модель 
гарантованості цих прав з точки зору вимог до цивільного судочинства.

Ключові слова: цивільне судочинство, судові процедури, верховенство права, євро-
пейські стандарти у сфері цивільного судочинства, Конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод. 

Тимченко Г. П. Европейские стандарты в сфере гражданского судопроизвод-
ства: постановка научной проблемы 

В статье анализируются европейские стандарты в сфере гражданского судопро-
изводства. Аргументируется, что определенную завершенность в глобальном измере-
нии система европейских стандартов начала приобретать только в середине XX ст. 
как результат известного исторического развития государств. Представления о пра-
вах человека, пройдя путь своего развития в рамках трех поколений таких прав, вывели 
на качественно новый уровень проблему их гарантированности с точки зрения надле-
жащих процедур и механизмов защиты. Рассматриваются вопросы содержания стан-
дартов в сфере обеспечения права на судебную защиту в гражданском судопроизводстве. 
Европейскими стандартами в сфере гражданского судопроизводства следует считать 

*Tymchenko Hennadii, Doctor of Juridical Sciences, Senior Research Officer

© Г. П. Тимченко, 2021



306 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

концептуальные идеи, отразившие глобальный контекст развития и влияния доктрины 
прав человека и признаваемые европейским сообществом как неотъемлемые, которые 
определяют методологию осмысления их сущности, в том числе с позиций Конвенции 
и ее интерпретационных результатов, а также модель гарантированности этих прав 
с точки зрения требований к судопроизводству как надлежащим судебным процедурам.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, судебные процедуры, верховенство 
права, европейские стандарты в сфере гражданского судопроизводства, Конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод.

Tymchenko Hennadii. European standards in the field of civil proceedings: scientific 
problem formulation

The article analyzes European standards in the field of civil proceedings. It is argued 
that the system of European standards began to acquire a certain completeness in the global 
dimension only in the middle of the 20th century as a result of the historical development of 
states. Having passed the path of its development within the framework of three generations 
of human rights, the concept of human rights has brought the problem of their ensuring to a 
qualitatively new level in terms of appropriate procedures and protection mechanisms. The 
issues of the content of standards in the field of ensuring the right to judicial protection in civil 
proceedings are considered. European standards in the field of civil proceedings should be 
considered as conceptual ideas reflecting the global context of the development and impact of 
the doctrine of human rights and recognized by the European community as inherent, deter-
mining the methodology for understanding their essence, including from the standpoint of the 
Convention and its interpretative results, as well as a model of ensuring these rights in terms 
of the requirements for legal proceedings as judicial procedures.

Key words: civil proceedings, judicial procedures, rule of law, European standards in the field of 
civil proceedings, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Вступ. В історії кожної держави та права можна знайти чимало прикладів і 
свідчень вибору шляху їхнього подальшого розвитку, простежити в хронологіч-
ній послідовності логіку того чи іншого законодавчого рішення, в глобальному і 
історичному масштабі його наслідки. Ці тези повною мірою стосуються різних 
об’єктів законодавчої і теоретичної діяльності. Не є винятком і цивільне судочин-
ство, яке, хоча і має свої часові межі появи і національні особливості конструкції, 
проте піддається загальним тенденціям розвитку державно-правових форм. Як 
видається, для нашого суспільства сьогодні також актуальна проблема вибору. 
Одним з можливих його напрямів є слідування європейським пріоритетам у сфе-
рі державного будівництва – правам і свободам людини і громадянина. 

Огляд літератури. До проблеми європейських стандартів у сфері ци-
вільного судочинства в аспекті власних досліджень зверталися Ю.В. Білоусов, 
С.С. Бичкова, О.В. Гетманцев, К.В. Гусаров, І.О. Ізарова, В.В. Комаров, М.П. Курило, 
Ю.Д. Притика, С.Я. Фурса та ін.

Постановка проблеми. Виникає необхідність подолання традиційних підходів 
у рамках цивілістичної процесуальної науки, що охоплює її понятійно-категоріаль-
ний апарат, методологію вивчення права, предмети досліджень тощо. Така необ-
хідність зумовлена передусім зростаючим впливом на правові системи сучасності, 
так само, як і моделі процесуальної діяльності, концепції прав і свобод людини. 

Мета та завдання дослідження. Мета статті полягає в аналізі сутності ка-
тегорії «європейські стандарти у сфері цивільного судочинства».

Виклад основного матеріалу. Практичним результатом фундаментального 
значення прав і свобод людини стало виникнення нового явища, яке уособлює 
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їх змістовний аспект і є базисом побудови відносин держава – суспільство – особи-
стість у межах європейської спільноти – європейських стандартів у сфері забезпе-
чення права на судовий захист. Наскільки це явище відповідає сучасним тенденціям 
загальноєвропейської інтеграції держав, настільки воно вимагає свого пояснення і 
теоретичного обґрунтування, виходячи з національних особливостей. У будь-якому 
разі початок пізнання пов’язаний зі з’ясуванням змісту терміна «європейські стан-
дарти у сфері забезпечення права на судовий захист», його витоків і прийнятності 
застосування у співвідношенні з суміжними поняттями і категоріями.

Однак, було б помилковим вважати, що такі стандарти з’явилися як щось одно-
моментне і відбили лише останній етап у розвитку демократії і права. Прообрази 
тих положень, які в сучасній інтерпретації отримали назву «стандарти у сфері 
забезпечення права на судовий захист», можна побачити задовго до утворення 
єдиного європейського простору. Не випадково, багато дослідників, витоки і сві-
тоглядну основу регулювання правосуддя знаходять в працях мислителів різних 
періодів. Хоча сформульовані ними постулати про права людини, багато з яких 
набули сьогодні характер аксіом і виведені з теорії природного права і справедли-
вості, органічно або опосередковано, пов’язані і з гарантіями їх реалізації. 

Взагалі слід особливо підкреслити ту обставину, що концепти прав людини 
спровокували створення правової держави і остаточно сформували доктрину па-
нування (верховенства) права, а також ідею поділу влади і захисту порушеного 
права судом1. Перші прообрази стандартів, в тому числі, пов’язаних з судовим 
захистом можна побачити, аналізуючи історіографію правової науки. Велика 
Хартія Вольностей 1215 р. мала вагомий вплив на формування системи загально-
го права та передбачала, що жодна вільна людина не повинна бути схоплена або 
ув’язнена, або незаконно позбавлена права володіти нерухомістю, або оголошена 
поза законом. Ми не маємо над ним ніякої волі і не можемо вигнати його інакше 
як по законному рішенню суду перів або відповідно до закону землі. Нікому не 
будемо продавати права і справедливості, нікому не будемо відмовляти в них 
або сповільнювати їх. Продовжуючи тему англійського права можна згадати і 
Петицію про право 1628 р., а також Білль про права 1689 р., одними з положень 
яких було право підданих звернутися з клопотаннями до короля; право доступу 
до суду присяжних та судочинства в силу невеликих за розміром судових витрат2.

У континентальній системі права також є законодавчі пам’ятки, що відобразили 
особливості розуміння прав і свобод людини конкретної тимчасової епохи. При цьо-
му, маючи свій національний шлях розвитку, можна знайти єдину домінанту у кож-
ного європейського народу. Наприклад, для Франції – це Декларація прав людини і 
громадянина 1879 р. і Конституція Франції 1791 р., яка гарантувала, що одні й ті ж 
самі правопорушення будуть каратися одними і тими ж покараннями, незалежно від 
будь-яких особистих розбіжностей. В історії Німеччини – Імперський закон про ос-
новні права німецького народу 1848 р., Конституція Паульскірхе 1849 р., Веймарська 
Конституція 1919 р. Для України – Статути Великого князівства Литовського з його 
презумпцією рівності учасників процесу і підпорядкування їх закону, Конституція 
Пилипа Орлика 1710 р., Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. У 
Польщі – Конституція 03 травня 1791 р., Польська Конституція 1815 р. Цей перелік 
можна було б продовжити, але очевидно, що ці правові документи відобразили со-
ціальні цінності суспільства і справили певний (кожен по-своєму) вплив на систему 
захисту порушеного права зі схожістю її підстав (стандартів).
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Свої конкретні обриси і певну завершеність у глобальному вимірі ця си-
стема почала набувати тільки в середині XX ст. як результат відомого істо-
ричного розвитку держав. Стаття 8 Загальної декларації прав людини 1948 р. 
вже передбачала право на ефективне поновлення порушеного права компе-
тентними судами. Квінтесенцією механізму судового захисту стали положен-
ня про рівність усіх перед законом (ст. 7); доступ до правосуддя (ст. 8); неупе-
реджений і гласно публічний суд (ст. 10) та ін.

Базовим документом європейської спільноти є Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція, Європейська Конвенція). 
Стаття 6 Конвенції спрямована на забезпечення справедливого судового розгляду 
і передбачає, що кожен при вирішенні питання щодо його прав та обов’язків має 
право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного стро-
ку незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону. Згідно зі ст. 13 
кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, порушуються, має право на 
ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі.

Крім конвенційних норм, необхідно відзначити також: Резолюцію (76) 5 
Комітету Міністрів Ради Європи «Про юридичну допомогу у цивільних, ко-
мерційних і адміністративних справах»; Резолюцію (78) 8 Комітету Міністрів 
Ради Європи «Про юридичну допомогу і консультації»; Рекомендацію від 
14 травня 1981 р. R (81) 7 «Комітет Міністрів державам-членам щодо шляхів 
полегшення доступу до правосуддя»; Рекомендацію від 08 січня 1993 р. (93) 1 
«Комітет Міністрів державам-членам про ефективний доступ до закону і пра-
восуддя для найбідніших верств населення», а також: Рекомендацію Комітету 
міністрів Ради Європи від 28 лютого 1984 р. R (84) 5 «Комітет міністрів – дер-
жавам-членам щодо принципів цивільного судочинства, спрямованих на вдо-
сконалення судової системи»; Рекомендацію від 13 жовтня 1994 р. R (94) 12 
«Комітет міністрів – державам-членам про незалежність, дієвість та роль суд-
дів»; Рекомендацію від 07 лютого 1995 р. R (95) 5 «Комітет Міністрів – дер-
жавам-членам щодо введення в дію та поліпшення функціонування систем і 
процедур оскарження у цивільних або комерційних справах»; Рекомендацію 
Комітету міністрів Ради Європи від 19 січня 2000 р. R (2000) щодо перегляду 
справ і відновлення провадження у справі на внутрішньодержавному рівні у 
зв’язку з рішеннями Європейського Суду з прав людини. 

Запропонований контекст дає змогу простежуючи етапи розвитку доктрини 
прав людини, оцінити ступінь її впливу на формування тих нормативно-право-
вих документів, які стали основою правового регулювання на міждержавному 
рівні питань судового захисту і визначення її стандартів, у тому числі шляхом 
закріплення вимоги до характеру і якості судочинства та судових процедур. 
Водночас тільки звернення до першоджерела таких норм, їх описовий характер 
ще не дає повного уявлення про те, що ж являють собою «європейські стандарти 
у сфері забезпечення права на судовий захист», які їхні сутнісні характеристики. 
У такій площині важливим є всебічний аналіз самого розглядуваного терміна.

У широкому сенсі терміном «стандарт», яке є похідним від англійського 
слова standard – норма, зразок позначають зразок, еталон, модель, прийняті за 
вихідні для зіставлення з ними інших подібних об’єктів. Тобто, за етимоло-
гією цього слова, європейськими стандартами у сфері забезпечення права на 
судовий захист необхідно вважати нормативні положення, що визначають ета-
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лон, зразок моделі судового захисту прав людини, до досягнення якого, шляхом 
відповідності національного законодавства, повинні прагнути усі держави в 
рамках європейської спільноти. Але навряд чи таке формулювання відображає 
сутність досліджуваного явища. У зв’язку з цим правомірною є постановка в 
юридичній науці питань про сутність стандартів у сфері захисту права і при-
йнятності тієї чи іншої термінології.

Так, на думку Ю.Ю. Білас, такими стандартами є норми і принципи, що 
увібрали в себе найвищі досягнення загальнолюдської духовної культури, що 
виражають принцип правової рівності, закріплюють правила поведінки дер-
жави і людини, і є підставою вирішення правових спорів і розвитку права у 
різноманітних його формах3. У результаті аналізу окремих аспектів впрова-
дження європейських стандартів у національну систему судоустрою і судо-
чинства, С.Ю. Обрусна дійшла висновку, що стандарти виступають ознакою 
певного явища, встановленого компетентним органом, звичаєм або спільною 
згодою в якості моделі або зразка4. М.І. Козюбра акцентує увагу не стільки на 
еталонності самих стандартів, скільки їх цінності при реформуванні судової 
влади5. На думку С.А. Горшкової, європейські стандарти щодо захисту прав 
людини – це юридичні норми, що включають всі життєво необхідні права лю-
дини, а також механізми їх гарантії, захисту і забезпечення на практиці, які 
визнані європейським співтовариством і закріплені в його офіційних докумен-
тах6. М.Є. Глазкова, під «європейськими стандартами правосуддя» пропонує 
розуміти принципи здійснення правосуддя, вимоги до процедури судочинства і 
діяльності по виконанню судових актів, умови функціонування таких принци-
пів і вимог (включаючи допустимі обмеження і заборони), а також зобов’язан-
ня держав-учасниць щодо їх забезпечення на своїй території7.

Як бачимо, автори широко підходять до визначення стандартів. При цьому, оці-
нюючи запропоноване розуміння, можна виділити кілька аспектів у його вивченні. 
По-перше, використання правовою доктриною різної термінології. Найчастіше 
теорія і практика оперує такими термінами, як: «європейські стандарти щодо захи-
сту прав людини», «європейські стандарти правосуддя», «стандарти Європейської 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», «європейські стан-
дарти судочинства», «європейські стандарти забезпечення прав людини»8. По-
друге, ототожнення стандартів з загальновизнаними принципами і нормами між-
народного права в їх витоках та розвитку. По-третє, уявлення про Конвенцію як 
вихідний емпіричний матеріал побудови системи стандартів.

Висловимо у зв’язку з цим кілька авторських тез. Уявлення про права люди-
ни, пройшовши шлях свого розвитку в рамках трьох поколінь таких прав, ви-
вели на якісно новий рівень проблему їх гарантованості з точки зору належних 
процедур і механізмів захисту. Закономірним підсумком стала можливість закрі-
плення в міжнародно-правових актах уперше мінімально необхідного переліку 
прав людини у сфері судового захисту. І в цьому сенсі сама поява терміна «стан-
дарти у сфері забезпечення права на судовий захист» стала логічним продовжен-
ням такого руху. Одночасно з цим, у силу особливостей західної культури, її пра-
вових традицій, в основі яких – концепти цінності прав людини, можна виділяти 
регіональний зріз вивчення системи захисту права, в межах якої під впливом 
Конвенції та прецедентних судових рішень простежується тенденція закріплен-
ня європейських стандартів у сфері забезпечення права на судовий захист. 
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Важливим у теоретико-прикладному контексті є і точне використання 
щодо досліджуваних стандартів термінів «процес», «судочинство», «право-
суддя у цивільних справах», «судові процедури», «захист права». Стосовно 
можливості їх використання можна говорити тільки в тому сенсі, що всі вони 
спрямовані на пізнання одного й того самого явища. В рамках розвязання 
проблем понятійно-категоріального апарату досліджуваного явища, розумін-
ня стандартів як принципів, закріплених у правових документах європейської 
спільноти, стало загальновизнаним. Проте навряд чи можна говорити про 
збіжність сутності цих двох понять. Відмінність, на нашу думку, полягає в 
такому. Не всі стандарти можуть мати основоположний характер для судо-
чинства і перебувати в межах нормативного регулювання, охоплювати струк-
турно всі стадії і провадження, індивідуалізувати процесуальну діяльність і 
визначати необхідний обсяг прав і обов’язків її учасників, процесуальне ста-
новище суду. Але, тим не менш, вони не втрачають свого значення. 

Актуальними є питання змісту стандартів у сфері забезпечення права на 
судовий захист у цивільному судочинстві. Можна сформулювати проблему і 
дещо ширше – чи є Конвенція і рішення Європейського суду єдиним джерелом 
визначення таких. Це вже дало підставу окремим авторам запропонувати кон-
цепцію їх впливу на національне цивільне судочинство9.

Європейська Конвенція, як відомо, передбачає необхідність забезпечення 
справедливого і публічного розгляду справи упродовж розумного строку незалеж-
ним і безстороннім судом, створеним на підставі закону, тобто як стандарти з точ-
ки зору конвенційних положень виступають справедливість і публічність судового 
розгляду, розумність його строків, незалежний, об’єктивний та безсторонній суд. 
Незважаючи на таке розуміння, насправді співвідношення справедливості та вер-
ховенства права, їх взаємна кореляція створює певні труднощі. Не позбавленою 
підстав є теза про те, що самими європейськими суддями чітко не визначена грань 
(співвідношення) між принципом верховенства права і справедливим судовим роз-
глядом у контексті змісту ст. 6 Конвенції. Продовжуючи цю думку, можна дійти 
висновку, що всі виведені з Конвенції стандарти генетично пов’язані з уявлення-
ми про справедливість, а доктрина верховенства права сприяє їх закріпленню в 
нормативну сферу регулювання. Це, мабуть, і пояснює появу спеціального терміна 
«preminence du droit» у Франції, концепції Rechtstaat в Німеччині, належних право-
вих, особливо судових процесуальних процедур в Англії і США10.

Тому звернення лише до положень Конвенції обмежує науковий аналіз пра-
ва на справедливий суд, у якому знаходять відображення стандарти судового 
захисту як прояви ідеалів свободи і верховенства права11. Нівелюючи зазначені 
відмінності, Європейський суд у своїх постановах надав верховенству права 
ширшу квінтесенцію, включивши в його зміст: якість національного закону; 
судову перевірку дискреційних повноважень виконавчих органів влади; доступ 
до правосуддя; презумпцію неупередженості судді; свободу слова, думки і ві-
росповідання; повагу до особистого і сімейного життя; юридичну захищеність 
індивіда; а також право на справедливий судовий розгляд12.

Аналіз прецедентної судової практики дав змогу дослідникам виділити до-
датковий, поряд з конвенційними положеннями, перелік стандартів у сфері су-
дового захисту. До них слід віднести: неприпустимість обмеження та скасуван-
ня судового контролю в певних сферах або стосовно певних категорій справ; 
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доступ до відповідних судових інстанцій як формально закріплений, так і реально 
здійсненний; змагальність і рівність сторін; вмотивованість прийнятого у справі су-
дового акта; правову визначеність; обов’язковість виконання винесених судових рі-
шень; ефективність правових засобів захисту; критерії допустимості доказів тощо13. 

Висновки. Вважаємо, що тенденцією в діяльності європейської судової ін-
ституції, особливо з огляду на унікальне сприйняття Конвенції як «живого ор-
ганізму», стане розширення методології розуміння верховенства права та фор-
мування нових підходів до його нормативної регламентації, у тому числі і таких 
його аспектів, які пов’язані з забезпеченням права на судовий захист і справед-
ливості судового розгляду. І важливе значення матиме вектор розвитку як наці-
ональних процесуальних законодавств, так і поглиблення правової та, в першу 
чергу, процесуальної інтеграції, яка на сьогодні вже представлена регламентами 
ЄС, що зачіпають різні процесуальні питання14. Взагалі, зближення законодавств 
різних держав з метою досягнення певного ступеня його узгодженості, і прикла-
ди модельних кодексів це доводять, визначатиме і поява нових стандартів у сфері 
забезпечення права на судовий захист у цивільному судочинстві. 

До стандартів у сфері забезпечення права на судовий захист у цивільному 
судочинстві можуть бути віднесені: незалежний і неупереджений суд, який має 
належні юрисдикційні повноваження; процесуальна рівноправність сторін і зма-
гальна форма процесу; право на юридичну допомогу; належне повідомлення та 
право бути вислуханим; мова судочинства; розумні терміни судових процедур; 
автономія сторін; судове керівництво процесом; примирні процедури; інстанцій-
ність та процесуальна доступність правосуддя; публічність судового розгляду; 
відповідальність за недотримання процесуальних обов’язків; тягар доведення і 
обов’язки суду і сторін при визначенні елементів факту і права; судове рішення і 
його мотивування; негайне виконання судових рішень; оскарження та ряд інших.

Якщо підсумувати все викладене, європейськими стандартами у сфері 
забезпечення права на судовий захист слід вважати концептуальні ідеї, що 
відобразили глобальний контекст розвитку та впливу доктрини прав людини і 
визнані європейським співтовариством як невід’ємні, які визначають методо-
логію осмислення їх сутності, у тому числі з позицій Конвенції та її інтерпре-
таційних результатів, а також модель гарантованості цих прав з точки зору 
вимог до цивільного судочинства.
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Hennadii Tymchenko. European standards in the field of civil proceedings: scientific 
problem formulation

Problem formulation. The article analyzes European standards in the field of civil proceedings. 
The need to change traditional approaches within the framework of civil procedural science, covering 
its conceptual and categorical framework, the methodology of studying law, and research subjects is 
substantiated. This need is due to, first of all, the growing influence of the concept of human rights and 
freedoms on the contemporary legal systems, as well as the models of procedural activity.

Purpose and objectives of the study. The purpose of the article is to analyze the essence of 
the category of European standards in civil proceedings.

Research methods. The methodological basis of the study is a set of general scientific and 
general legal methods and means of cognition of civil procedural law.

It is argued that the system of European standards began to acquire serious shape and a 
certain completeness in the global dimension only in the middle of the 20th century as a result 
of the historical development of states.

Having passed the path of its development within the framework of three generations of 
human rights, the concept of human rights has brought the problem of their ensuring to a qual-
itatively new level in terms of appropriate procedures and protection mechanisms. The natural 
result was the possibility of enshrining the minimum necessary list of human rights in the field 
of judicial protection in international legal instruments for the first time. In this sense, the very 
emergence of the term “standards in the field of ensuring the right to judicial protection” as a 
quite new phenomenon of legal doctrine and legislation was a logical extension of this move-
ment, given the need for a global assessment of respect for human rights and freedoms and of 
national laws in terms of their compliance with the ideas of the rule of law.

The correct use of the terms “procedure”, “legal proceedings”, “civil proceedings”, “judicial 
procedures”, “defense of a right” in relation to the standards under consideration is also important 
in the theoretical and applied context. We can speak of the possibility of their use only in the sense 
that they are all aimed at the cognition of the same phenomenon. Not all standards may have a 
fundamental character for legal proceedings, be within the scope of normative regulation, cover 
structurally all stages and proceedings, individualize procedural activities and determine the nec-
essary scope of rights and obligations of its participants and the procedural position of the court.

The issues of the content of standards in the field of ensuring the right to judicial protection 
in civil proceedings are considered. It is noted that the trend in the activities of the European 
judicial institution, especially given the unique perception of the Convention as a “living in-
strument”, will be the expansion of the methodology for understanding the rule of law and the 
formation of new approaches to its normative regulation, including such its aspects as related 
to ensuring the right to judicial protection and a fair trial.

The vector of development of both national procedural legislation and deepening of 
legal and, first of all, procedural integration will be of no small importance. The approx-
imation of the legislations of different states in order to achieve a certain degree of their 
consistency will also determine the emergence of new standards in the field of ensuring the 
right to judicial protection in civil proceedings.

The standards in the field of civil proceedings may include the following: an independent 
and impartial tribunal with appropriate jurisdictional powers; procedural equality of the par-
ties and the adversarial form of the proceedings; the right to legal aid; due notice and the right 
to be heard; language of legal proceedings; reasonable time frames for judicial procedures; 
autonomy of the parties; judicial administration of the proceedings; conciliation procedures; 
institutional and procedural accessibility of justice; public trial; responsibility for non-compli-
ance with procedural obligations; burden of proof and obligations of the court and the parties 
in determining the elements of fact and law; the judgment and its reasoning; the immediate 
execution of judgements; appeal; and a number of others.

Research conclusions. European standards in the field of civil proceedings should be 
considered as conceptual ideas reflecting the global context of the development and impact of 



314 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

the doctrine of human rights and recognized by the European community as inherent, deter-
mining the methodology for understanding their essence, including from the standpoint of the 
Convention and its interpretative results, as well as a model of ensuring these rights in terms 
of the requirements for legal proceedings as judicial procedures.

Key words: civil proceedings, judicial procedures, rule of law, European standards 
in the field of civil proceedings, the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms.
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особливостей. Увага акцентована на питанні негативного впливу дефектів трудово-
го права, зокрема, на правозастосовну практику. Проаналізовано найбільш поширені 
дефекти трудового права. Доведена необхідність законодавчого закріплення принципу 
добросовісності сторін трудових відносин у трудовому законодавстві. Обґрунтовано 
висновок про те, що дефектам трудового законодавства можна запобігти на стадії 
ухвалення нормативно-правового акта, сформулювавши ідею законопроєкту, його кон-
цепцію, здійснивши його належну експертизу. На стадії правореалізації усунути дефек-
ти можна шляхом внесення до нормативного акта змін і доповнень та/або виключення 
дефектних трудоправових норм. Долати дефекти у процесі правозастосування можна 
за допомогою прийомів тлумачення, застосування аналогії права й аналогії закону.

Ключові слова: дефект права, дефектна правова норма, правореалізація, правоза-
стосування, подолання дефектів, аналогія права, аналогія закону.

Симутина Я. В. Дефекты трудового права и средства их преодоления
Статья посвящена исследованию дефектов трудового права, их разновидностей 

и особенностей. Внимание акцентировано на вопросе негативного влияния дефектов 
трудового права, в частности, на правоприменительную практику. Поанализированы 
наиболее распространенные дефекты трудового права. Доказана необходимость зако-
нодательного закрепления принципа добросовестности сторон трудовых отношений в 
трудовом законодательстве. Обоснован вывод о том, что дефекты трудового законо-
дательства можно предотвратить на стадии принятия нормативно-правового акта, 
сформулировав идею законопроекта, его концепцию, осуществив его надлежащую 
экспертизу. На стадии правореализации устранить дефекты можно путем внесения 
в нормативный акт изменений и дополнений и/или путем исключения дефектных трудо-
правовых норм. Преодолевать дефекты в процессе правоприменения можно с помощью 
приемов толкования, применения аналогии права и аналогии закона.

Ключевые слова: дефект права, дефектная правовая норма, правореализация, пра-
воприменение, преодоление дефектов, аналогия права, аналогия закона.
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Simutina Yana. Labour law defects and means of overcoming them
The article is devoted to the study of defects in labour law, their varieties and character-

istics. The author’s attention focuses on the issue of the negative impact of defects in labour 
law, in particular, law enforcement practice. The most common defects in labour law are ana-
lyzed. The necessity of legislative consolidation of the principle of good faith of the parties to 
labour relations in labour legislation is justified. The conclusion is substantiated that defects 
in labour legislation can be prevented both at the stage of adoption of a normative legal act by 
formulating the idea of   the draft law, its concept, and carrying out its proper examination. At 
the stage of legal implementation, defects can be eliminated by introducing amendments and 
additions to the normative act and/or by eliminating defective labour law norms. It is possible 
to overcome defects in the process of law enforcement with the help of methods of interpreta-
tion, application of analogy of law and analogy of lex.

Key words: defect of law, defective legal norm, legal implementation, law enforcement, 
overcoming defects, analogy of law, analogy of law, analogy of lex.

Актуальність теми. Для ефективного правового регулювання найбільше 
значення мають ясність, повнота, визначеність і несуперечливість правових 
норм, а також їх узгодженість як на галузевому, так і на міжгалузевому рівнях. 
На жаль, чинне українське трудове законодавство містить чимало нормативних 
дефектів, що негативно впливають як на правозастосування, так і на реалізацію 
прав громадян у сфері праці. Дефекти трудового законодавства, безумовно, є не-
гативним явищем. Вони можуть використовуватися недобросовісними праців-
никами або роботодавцями, порушуючи права та законні інтереси іншої сторони 
трудових правовідносин. Крім того, дефекти правових норм створюють пере-
шкоди для належного правозастосування, що, своєю чергою, створює загрози 
неправильного їх тлумачення, а також є причиною формування суперечливої 
правозастосовної практики. Показовим є той факт, що в останні роки спори, що 
виникають із трудових правовідносин, посідають третє місце за кількістю, що 
надходять на розгляд до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду1.

Огляд літератури з теми дослідження. Проблематика дефектів права до-
сліджується переважно фахівцями у сфері загальної теорії права. Водночас іс-
нують і окремі наукові праці, присвячені різним аспектам дефектів у галузях 
права, зокрема, земельному (Т.О. Коваленко2), кримінальному процесуальному 
(О.А. Лейба3), адміністративному (І.В. Болокан4) та ін. У галузі трудового права 
проблематикою дефектів права ґрунтовно займалися російські вчені, зокрема 
М.О. Жильцов, С.Ю. Головіна, Н.М. Слабоспицька, водночас в українській тру-
доправовій науці це питання залишається малодослідженим. 

Постановка проблеми. У зв’язку з цим теоретичного осмислення потре-
бують питання про негативний вплив дефектів трудового права, зокрема, на 
правозастосовну практику, а також заходи, що можуть вживатися як на законо-
творчій, так і правореалізаційній стадіях, із запобігання, подолання та усунен-
ня дефектів трудоправових норм.

Мета статті полягає у з’ясуванні загальної характеристики дефектів трудо-
вого права, їх негативного впливу на правозастосовну практику, а також окрес-
ленні окремих способів запобігання та подолання дефектів трудоправових норм.

Виклад основного матеріалу. Для механізму правореалізації визначальну 
роль відіграють норми трудового права. Їх фундаментальне значення полягає в 
тому, що вони, образно кажучи, є вмістилищем того матеріалу, з яким працює 
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зазначений механізм. Тобто норми об’єктивного права, а точніше їх зміст, їх 
приписи є тим нормативним підґрунтям, на підставі якого суб’єкти трудового 
права реалізують свої можливості – суб’єктивні права5.

Норма права має бути адекватною і дієздатною, адже адекватність норм 
права вимогам і потребам суспільства є запорукою їх впливу на розвиток су-
спільних відносин у необхідному напрямі6. 

Варто звернути увагу, що для трудового права характерною є наявність 
двох видів правових норм за формою припису – імперативних та диспозитив-
них. Імперативні норми містять приписи, відступлення від яких забороняється. 
Наприклад, норма ч. 4 ст. 83 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП 
України), яка встановлює правило, що за бажанням працівника частина щорічної 
відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої 
працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 
календарних дні. Диспозитивні норми надають суб’єктам можливість самим 
вирішувати питання про обсяг і характер своїх прав та обов’язків. Прикладом 
диспозитивної норми є ч. 1 ст. 26 КЗпП України, згідно з якою під час укладення 
трудового договору може бути обумовлено угодою сторін випробування з метою 
перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

На думку І.М. Якушева, як в імперативних, так і в диспозитивних нормах 
трудового права характер припису також не є однорідним. Саме тому дослід-
ник пропонує класифікувати імперативні норми за характером приписів на абсо-
лютно визначені та відносно визначені, а диспозитивні норми – на диспозитив-
но-обов’язкові та диспозитивно-факультативні7. До диспозитивно-обов’язкової 
норми він відносить норму ч. 1 ст. 142 КЗпП України, яка передбачає: «Трудовий 
розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами 
внутрішнього трудового розпорядку…». У такий спосіб законодавець не визна-
чає час початку і закінчення роботи, тривалість перерв тощо, надаючи сторонам 
можливість самостійно вирішувати ці питання, але водночас зобов’язує їх це 
зробити. Прикладом диспозитивно-факультативної норми вчений вважає норму 
ч. 2 ст. 50 КЗпП України, згідно з якою підприємства, установи, організації мо-
жуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу8.

Галузь трудового права характеризується тим, що в ній наявна достатньо 
велика кількість засобів трансформації обов’язків зі сфери примусового ви-
конання до сфери самозобов’язання, тобто добровільного, ініціативного ви-
конання суб’єктами трудових відносин. Цьому, безумовно, сприяє існування   
локальних актів та соціального партнерства. Норми права завжди відобра-
жають соціально правомірну поведінку суб’єктів трудових відносин, проте 
очевидно, що норми, які отримали підтримку та визнання таких суб’єктів на 
стадії їх ухвалення, мають набагато більше шансів реалізуватися на практиці. 
Яскравим прикладом таких норм є положення колективних договорів, що є ре-
зультатом досягнутого сторонами компромісу в ході колективних переговорів. 

Так, ст. 9-1 КЗпП України передбачає, що підприємства, установи, організа-
ції в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлю-
вати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги 
для працівників. Але який інтерес для роботодавця встановлювати додаткові 
пільги працівникам за рахунок власних коштів, тим більше, коли норма має не 
зобов’язальний характер? Як вважає Н.Д. Гетьманцева, реалізація даної норми 
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права залежить у багатьох випадках від інтересу самого роботодавця. Отже, 
при створенні закону необхідно орієнтуватися передусім на об’єктивні інтере-
си суб’єктів трудових відносин. Об’єктивні інтереси повинні бути насамперед 
продумані законодавцем для того, щоб закріпити в законі адекватний правовий 
інструментарій, що регулює трудові правовідносини, і, відповідно, реалізацію 
інтересів суб’єктів трудових правовідносин9. 

На думку Н.М. Слабоспицької, реалізація трудоправового обов’язку може 
бути, але не завжди, зумовлена суб’єктивним правом іншої сторони. Натомість 
кожному суб’єктивному праву однієї сторони трудового договору повинен від-
повідати юридичний обов’язок іншої сторони, що свідчить про наявну взає-
мозумовленість цих категорій, адже порушення єдності прав та обов’язків з 
позиції саме суб’єктивного права призводить до дефектів, тобто до ускладнень 
у реалізації суб’єктивного трудового права10. 

Відтак, постає питання: що ж необхідно для належної та ефективної реалі-
зації правової норми на практиці? Може здаватися, що достатньо інколи просто 
змінити в тексті закону слова «має право» на «зобов’язаний», і у такий спо-
сіб бажаного результату буде досягнуто. Але це спрацьовує далеко не завжди. 
«Нову норму права можна порівняти із саджанцем, який треба саджати у підго-
товлений ґрунт, щоб він прижився. Інакше таку норму може відторгнути сама 
дійсність, і буде знову ситуація, коли закон і реальність знаходяться в різних 
площинах, не перетинаються між собою»11. 

Слово «дефект» широко вживається в багатьох науках. Воно походить з ла-
тини (defectus) і означає «ваду, хибу, недолік, слабке місце»12. 

За часом виникнення дефекти трудового права М.О. Жильцов поділив на 
1) дефекти, що виникають при прийнятті нормативних правових актів (пра-
вотворчі помилки), та 2) дефекти, що виникають у процесі реалізації норм 
права (правореалізаційні дефекти)13. 

Дефекти на стадії правотворчої діяльності можуть створювати певні правові пе-
решкоди при реалізації трудоправових норм. До таких слід віднести неузгодженість 
норм законодавства, що регулюють трудові відносини, між собою, міжгалузева су-
перечність норм, що мають значення при регулюванні трудових відносин, міжін-
ституційні суперечності в межах одного нормативного акта. Також неможливість 
здійснення правореалізаційних дій може бути зумовлена відсутністю чіткого проце-
дурно-процесуального механізму реалізації чи адекватних правових засобів14. 

До наведених причин можна також додати і порушення правил логіки, якого при-
пускається законодавець при формулюванні норм. Так, найчастішим алогізмом, на 
думку М.О. Жильцова, є підміна тезису, коли законодавець вводить одне визначення 
поняття, а потім вживає це поняття в іншому значенні. Також законодавець припу-
скається необґрунтованого розширення понять трудового права, а замість слів «зо-
бов’язаний», «заборонено», «дозволено» використовує нейтральні терміни15.

У трудовому законодавстві України уповноважувальні, зобов’язальні та за-
боронні норми можна ідентифікувати за допомогою слів та словосполучень, які 
визначають змістове наповнення норми. Слова на кшталт «має право», «може», 
«вправі» вживаються в уповноважувальних нормах та явно вказують на їх видову 
належність. При закріпленні зобов’язальних норм трудового права аналіз чинного 
трудового законодавства свідчить про існування прикладів неточного викладен-
ня нормативного матеріалу, що негативно відображається на правореалізаційній 
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практиці та призводить до дефектів у вигляді неналежного виконання або повного 
ігнорування трудоправового обов’язку. Використання у тексті норми перехідних 
дієслів недоконаного виду у дійсному часі, наприклад, «укладається», «складаєть-
ся», «підписується», «передається» в окремих випадках може зумовлювати виник-
нення питань при застосуванні, такі формулювання можуть викликати спори через 
неоднозначне тлумачення і неможливість (або складність) з’ясування питання – чи 
є відповідна норма зобов’язальною, чи лише такою, що наділяє правом16. 

Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 11 КЗпП України колективний договір 
укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 
власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права 
юридичної особи. Виникає питання щодо того, чи можна розглядати цю норму 
зобов’язальною? Наведемо й інші приклади нечіткого формулювання норм-зо-
бов’язань у трудовому законодавстві. У ч. 5 ст. 97 КЗпП України передбачено, що 
оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші пла-
тежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання 
зобов’язань щодо оплати праці; час простою не з вини працівника оплачується 
з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого праців-
никові розряду (окладу) (ч. 1 ст. 113 КЗпП України); для професійної підготовки 
і підвищення кваліфікації працівників, особливо молоді, власник або уповнова-
жений ним орган організує індивідуальне, бригадне, курсове та інше виробниче 
навчання за рахунок підприємства, організації, установи (ст. 201 КЗпП України). 
Наведені норми сформульовані так, що з їх змісту правозастосовцеві не завжди 
зрозуміло, чи є та чи інша дія його правом, чи його обов’язком. 

Згідно зі ст. 105 КЗпП України працівникам, які виконують на тому ж під-
приємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовле-
ною трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або 
обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної 
роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання 
обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Розміри доплат за суміщення 
професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника 
встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. 

Не до кінця зрозумілою є природа цієї норми. Виходячи з її змісту, робото-
давець зобов’язаний виплачувати певну доплату працівнику за наявності фак-
тів, перелічених у гіпотезі норми. Проте реалізація цього обов’язку може не 
відбутися через відсутність механізму її реалізації у колективному договорі. 
У зв’язку з цим, слушною є пропозиція М.О. Жильцова при ухваленні законо-
давцем норм, які відсилають правозастосовця до колективних договорів, угод, 
локальних нормативних актів, віддавати перевагу не відсилочним, а диспози-
тивним нормам, в яких встановлювати мінімальні гарантії для працівників, що 
мають бути дотримані роботодавцем за відсутності таких актів17. 

Безпосереднім елементом зобов’язальної норми має бути можливість дер-
жавного примусу у разі її невиконання чи неналежного виконання. Відповідно 
за відсутності закріпленої у законі юридичної відповідальності за невиконання 
зобов’язальної норми права виникає дефект її реалізації. 

У трудовому законодавстві не рідко зустрічаються норми, де передбачені 
обов’язки, виконання яких не підкріплено засобами державного примусу, що призво-
дить до декларативності законодавчих положень. Наприклад, відсутні санкції за не-
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виконання норми, передбаченої ч. 1 ст. 21 Закону України «Про відпустки», згідно з 
якою заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за 
три дні до її початку. В результаті цього роботодавець не рідко ігнорує свої обов’яз-
ки та/або вважає, що може не виконувати ту чи іншу норму закону.

Дефектною для правореалізації видається норма у ст. 113 КЗпП України, від-
повідно до якої «час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошен-
ня карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахун-
ку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду 
(окладу)». Вона сформульована так, що питання, чи переводити працівника на опла-
чуваний простій у зв’язку з карантином чи ні, залишається на розсуд роботодавця, і 
навряд чи буде ним виконуватися, позаяк не має імперативного характеру.

Отже, відсутність у законодавстві чітко встановлених процедур реалізації 
тих чи інших норм, передусім зобов’язальних, може призводити до дефектів 
правореалізації, але водночас надає можливість самостійного вирішення пев-
них процедурних питань сторонами трудових відносин. Отже, якщо сторони 
трудових відносин такою можливістю користуються, колективно-договірне, 
локальне регулювання, а також чітка регламентація у трудовому договорі ос-
новних процедурних питань, що можуть виникати у процесі трудової діяль-
ності, є засобом успішної реалізації норм трудового права.

Однією з можливих перешкод на шляху до належної реалізації норм тру-
дового права також є відсутність чіткості при їх формулюванні в тексті нор-
мативно-правового акта, що належить до дефектів юридичної техніки. Інколи 
правозастосовцеві не зовсім зрозуміло, як реалізувати той чи інший обов’язок, і 
взагалі, що мав на увазі законодавець, ухвалюючи ту чи іншу норму. Наприклад, 
ст. 41 КЗпП України у пункті п’ятому встановлює додаткову підставу розірван-
ня трудового договору, а саме «припинення повноважень посадових осіб». 
Викладена норма характеризується юридичною невизначеністю, внаслідок чого 
неможливо встановити коло таких посадових осіб, а також випадки та підста-
ви (причини) припинення їх повноважень. Формулювання цього положення є 
загальним та не містить посилань як щодо змісту й обсягу поняття «посадових 
осіб», так і типу й організаційно-правових форм юридичних осіб, яких воно 
стосується. У таких випадках на допомогу приходить судова практика, яка виро-
бляє та закріплює той чи інший підхід при вирішенні трудових спорів. 

Погоджуємося з М.О. Жильцовим, що предмет і метод трудового права диктує 
особливі правила співвідношення абстрактного й казуїстичного викладення тру-
доправових норм. У тому випадку, коли йдеться про покладення додаткової від-
повідальності на працівників, про обмеження їхніх прав з тих чи тих підстав, необ-
хідне казуїстичне викладення таких підстав та вичерпний перелік, адже при цьому 
правозастосовцем, тобто суб’єктом, який має право притягувати до відповідальності 
або обмежує права працівника, виступає роботодавець (наприклад, у випадку за-
стосування до працівника звільнення як дисциплінарне стягнення або притягнення 
працівника до матеріальної відповідальності). Якщо ж йдеться про визначення кола 
обставин, за яких права працівника будуть вважатися порушеними роботодавцем, 
норма повиннна мати абстрактний характер, оскільки законодавець не може перед-
бачити всі обставини, за яких права працівника можуть вважатися порушеними18.

Водночас інколи надмірна регламентація процедур реалізації норм звужує сво-
боду дій учасників трудового процесу, що також може зумовлювати дефектність 
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правореалізації. Але необхідність у такій регламентації все-таки не слід при-
меншувати, адже це дисциплінує сторони трудових відносин, особливо робо-
тодавця, який намагається не ускладнювати собі життя складними та, на його 
погляд, не потрібними процедурами.

Одним з прикладів дефектної реалізації норм трудового права є випадки, коли 
працівники, користуючись передбаченим ст. 117 КЗпП України правом на отри-
мання середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, відсутні-
стю законодавчо закрпіленого обов’язку працівника звернутись до роботодавця 
з вимогою про виплату йому належних платежів при звільненні та відсутністю 
строку позовної давності для таких вимог, навмисно не звертаються до суду про-
тягом кількох років після звільнення, вичікуючи тим самим збільшення розміру 
належної їм компенсації у вигляді середнього заробітку. Це призводить до ситу-
ації, коли фактичний розмір заборгованості роботодавця по виплаті, належній 
працівнику при звільненні, є невеликим, а сума компенсації у вигляді середнього 
заробітку за весь період затримки розрахунку може перевищувати її в сотні разів. 

Отже, за незбіжності мети, яку ставив орган, що прийняв норму, з цілями, а 
також з результатами її реалізації, слід говорити про такі явища, як зловживання 
правами, так і зловживання обов’язками учасниками трудових правовідносин.

Щодо цього заслуговує на увагу позиція Верховного Суду, який у своїй по-
станові вказав: «Непоодинокими є випадки, коли працівник за наявності спору 
з роботодавцем щодо розміру належних при звільненні незначних сум трива-
лий час не звертається до суду, а у позовній заяві зазначає мінімальну суму 
простроченої роботодавцем заборгованості, яку, на думку позивача, суд точно 
стягне у повному обсязі. Проте метою таких дій працівника є не стягнення 
заборгованості з роботодавця, а стягнення з нього у повному обсязі відшкоду-
вання в розмірі середнього заробітку, тобто без будь-якого зменшення розміру 
останнього. Вказане є наслідком застосування підходу щодо неможливості суду 
зменшити розмір відшкодування, визначений, виходячи з середнього заробітку. 

Якщо відповідальність роботодавця перед колишнім працівником за неналежне 
виконання обов’язку щодо своєчасного розрахунку при звільненні не обмежена в 
часі та не залежить від простроченої заборгованості, то за певних обставин обсяг від-
повідальності може бути нерозумним з огляду на його непропорційність наслідкам 
правопорушення. Він може бути несправедливим щодо роботодавця, а також щодо 
третіх осіб, оскільки майновий тягар відповідних виплат може унеможливити вико-
нання роботодавцем певних зобов’язань, зокрема з виплати заробітної плати іншим 
працівникам, тобто цей тягар може бути невиправдано обтяжливим чи навіть непо-
сильним. У таких випадках невизнання за судом права на зменшення розміру від-
повідальності може призводити до явно нерозумних і несправедливих наслідків»20. 

При цьому слід звернути увагу, що за відсутності в чинному трудовому зако-
нодавстві закріпленого принципу добросовісності сторін трудових відносин при 
ухваленні наведеного вище рішення Верховний Суд застосував аналогію пра-
ва, зокрема, керувався нормами Цивільного кодексу України, зазначивши таке: 
«Законодавство України не передбачає обов’язок працівника звернутись до робо-
тодавця з вимогою про виплату йому належних платежів при звільненні. Водночас 
у трудових правовідносинах працівник має діяти добросовісно, реалізуючи його 
права, що, зокрема, вимагає ч. 3 ст. 13 ЦК України, не допускаючи дії особи, що 
вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в 
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інших формах». Це ще раз засвідчує необхідність законодавчого закріплення прин-
ципу добросовісності сторін трудових відносин у трудовому законодавстві. 

Висновки. З огляду на зазначене дефектам трудового права можна запо-
бігти як на стадії ухвалення нормативно-правового акта, що регулює трудові 
і пов’язані з ними відносини, сформулювавши ідею законопроєкту, концепцію 
нормативно-правового акта, здійснивши його експертизу, так і під час право-
реалізації – шляхом внесення до нормативного акта змін і доповнень та/або 
виключення дефектних трудоправових норм трудового, а також за допомогою 
прийомів тлумачення, застосування аналогії права й аналогії закону. 

Значну роль у виявленні й подоланні дефектів трудоправових норм на ста-
дії правозастосування відіграє Верховний Суд при розгляді трудових спорів. 
Існуюча судова практика є своєрідним лакмусовим папірцем того, які норми 
чинного трудового законодавства є дефектними, недієвими, неоднозначними 
тощо. У зв’язку з цим видається доцільним при доопрацюванні проєкту нового 
Трудового кодексу України більшу увагу приділяти судовій практиці й аналі-
зувати правові позиції Верховного Суду у спорах, що виникають з трудових 
правовідносин, з метою виявлення найбільш поширених дефектів трудового 
права та запобігання їм на стадії нормотворення. 
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Simutina Yana. Labour law defects and means of overcoming them
Introduction. Defects in labour law are certainly a negative phenomenon. They can be 

used by unscrupulous employees or employers, violating the rights and legitimate interests 
of the other party to the employment relationship. In addition, defects in legal norms create 
obstacles to proper law enforcement, which, in turn, threatens to misinterpret them and is also 
the cause of conflicting law enforcement practices.

The aim of the article is to clarify the general characteristics of defects in labor law, their 
negative impact on law enforcement practice, as well as to outline some ways to prevent and 
overcome defects in labor law. 

Results. The article is devoted to the study of defects in labour law, their varieties and 
characteristics. The author’s attention focuses on the issue of the negative impact of defects in 
labor law, in particular, law enforcement practice. The most common defects in labour law are 
analyzed. The necessity of legislative consolidation of the principle of good faith of the parties 
to labour relations in labour legislation is justified. 

The Supreme Court plays a significant role in identifying and overcoming defects in 
labour law at the stage of law enforcement in labor disputes. The existing court practice is a 
kind of litmus test of which norms of the current labour legislation are defective, ineffective, 
ambiguous, etc. In this regard, it seems appropriate when finalizing the draft of the new 
Labour Code of Ukraine to pay more attention to case law and analyze the legal position of the 
Supreme Court in disputes arising from labor relations, in order to identify the most common 
defects of labour law and prevent them at the rule stage.

Conclusions. The defects in labour legislation can be prevented both at the stage of adoption 
of a normative legal act by formulating the idea of the draft law, its concept, and carrying out 
its proper examination. At the stage of legal implementation, defects can be eliminated by 
introducing amendments and additions to the normative act and/or by eliminating defective 
labour law norms. It is possible to overcome defects in the process of law enforcement with the 
help of methods of interpretation, application of analogy of law and analogy of lex.

Key words: defect of law, defective legal norm, legal implementation, law enforcement, 
overcoming defects, analogy of law, analogy of law, analogy of lex.
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У статті досліджується питання про сучасний стан правового регулювання діяль-
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У статті наводяться приклади актуальної практики Верховного Суду у сфері захи-
сту службово-трудових прав помічників суду.
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Шумило М. М. Помощник судьи: современное состояние правового регулирова-
ния и обзор судебной практики 

В статье исследуется вопрос о современном состоянии правового регулирования 
деятельности помощника судьи, что вызвано изменением правового статуса этого 
субъекта, который изначально был государственным служащим, а сегодня отнесен 
к патронатной службе. Такие изменения имели существенное влияние на юрисдикцию 
споров, в которых стороной выступает помощник судьи. Правовой вакуум был разре-
шен Большой Палатой Верховного Суда, которой такие категории споров были отне-
сены к административным, соответственно рассматриваться они должны по прави-
лам административного судопроизводства. 

В статье приводяться примеры актуальной практики Верховного Суда в сфере за-
щиты социально-трудовых прав помощников судей.

Ключевые слова: помощник судьи, судебная система, патронатная служба, трудо-
вые права помощников судей.
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The article examines the current state of legal support of the judicial assistant due to 
changed legal status of this position, which has been moved from civil service to patronage 
service. Such changes have had a significant impact on the jurisdiction of proceedings where 
the judicial assistant is a party to the case. A certain legal vacuum was filled by the Grand 
Chamber of the Supreme Court, which classified such categories of disputes as administrative, 
and therefore they should be considered according to the rules of administrative proceedings.

The examples of the Supreme Court case law regarding protection of employment rights of 
judicial assistants are also presented in the article.
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Вступ. Патронатна служба – це різновид службово-трудових відносин, які 
виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із необхідністю забезпечен-
ня ефективного, належного та якісного виконання своїх обов’язків посадови-
ми особами, яким законом передбачено право мати патронатного службовця. 
Термін «патронат» походить від латинського слова patronatus – стан або права 
патрона. В національному законодавстві патронатна служба є доволі новою ка-
тегорією і вперше запроваджена у 1993 р. із ухваленням Закону про державну 
службу, а отже, давніх традицій не має, а зміна статусу патронатної служби 
опосередковано свідчить про становлення останньої в Україні.

Єдиного підходу щодо засад функціонування патронатної служби в зарубіж-
них країнах немає. До прикладу, в Італії та Німеччині це поняття не виокремлю-
ється, проте самі відносини включені до публічної служби, натомість в Австралії, 
Великій Британії, Грузії, Канаді, Литві та Польщі патронатна служба понятійно 
виділена як різновид публічної служби із низкою спеціальних норм. 

Створення патронатної служби в Україні було об’єктивною необхідністю і 
сьогодні вона функціонує в системі законодавчої, виконавчої та судової гілок 
влади. Трудова функція працівників патронатної служби напряму корелюється 
із трудовою функцією посадової особи публічного права, до якої вони пристав-
лені (підлеглі). До посад патронатної служби належать посади радників, поміч-
ників, уповноважених, прессекретаря Президента України, працівників секре-
таріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, 
працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету 
Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, поміч-
ників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників 
суддів, радників Голови Верховного Суду та голів касаційних судів, а також посади 
патронатних службових осіб в інших державних органах. Водночас, що стосується 
судової гілки влади, то в частині 4 ст. 92 Закону України «Про державну службу» 
(2015) зазначено, що особливості патронатної служби в судах, органах та установах 
системи правосуддя визначаються законодавством про судоустрій і статус суддів. 

Огляд літератури. Загалом варто зазначити, що окремих, комплексних 
досліджень щодо правового статусу помічника судді з позиції трудового пра-
ва, адміністративного чи процесуального права немає. Дослідження про міс-
це помічників у системі правосуддя можна віднайти у працях В.Д. Бринцева, 
Д.Ю. Притики, В.І. Радченка, В.С. Стульгінського, В.Е. Теліпка, С.Г. Штогуна, 
В.В. Юровської та ін. Окремі аспекти розвитку законодавства або його удоско-
налення розкриваються у наукових розвідках О.М. Радченка1, який обстоює 
ідею позбавлення суддів права добирати собі помічників особисто на користь 
керівника апарату, надання їм статусу державних службовців, а також закріпи-
ти переважне право перед іншими кандидатами на посаду судді. Схожі думки 
можна зустріти і в праці О.О. Овсянникової2, яка підтримує позицію щодо при-
значення помічників суддів через конкурсний відбір, проведення психологіч-
ного тестування та створення системи резерву помічників суддів. І.М. Осика3 
вважає за необхідне розширити повноваження помічників суддів, а сам інсти-
тут помічника судді має отримати процесуальне закріплення, що випливає з 
тих функцій, які фактично виконує помічник судді. 

Постановка проблеми та виклад основного матеріалу. Питання правового 
забезпечення діяльності та у подальшому правореалізації прав помічниками суддів і 
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досі залишається на вістрі актуальності. Саме тому є необхідність дослідити питан-
ня правового статусу цього спеціального суб’єкта трудового права та проаналізувати 
судову практику на предмет ефективності захисту помічниками суддів своїх прав.

Законодавчий рівень. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (2016) 
не містить поняття патронатної служби, проте в окремій статті закріплює основи 
правового статусу помічника судді. Так, ст. 157 «Помічники суддів» встановлює, 
що: (1) кожний суддя має помічника (помічників); статус і умови діяльності яко-
го (яких) визначаються цим Законом та Положенням про помічника судді, затвер-
дженим Радою суддів України; (2) помічником може бути громадянин України, 
який має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою. Помічники 
суддів Верховного Суду повинні мати стаж професійної діяльності у сфері пра-
ва не менше трьох років; (3) судді самостійно здійснюють добір помічників. 
Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником 
апарату відповідного суду за поданням судді; (4) помічники суддів з питань під-
готовки справ до розгляду підзвітні лише відповідному судді.

Підзаконний рівень. Основним підзаконним актом, який визначає особли-
вості патронатної служби в судовій гілці влади, є Положення про помічника 
судді (2018), яке визначає єдині засади й умови діяльності, правовий статус 
особи, яка займає посаду помічника судді.

У пункті 1 Положення зазначено, що посади помічників судді належать до 
посад патронатної служби, на які не поширюється дія Закону України «Про 
державну службу», крім ст. 92 цього Закону. 

Положенням сформульовано нормативну дефініцію терміна «помічник суд-
ді», під яким слід розуміти працівника патронатної служби у суді, який забезпе-
чує виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя. Крім цього, у 
п. 3 Положення вказується на те, що помічник судді є працівником апарату суду.

Помічник судді у своїй роботі керується Конституцією України, Законом 
«Про судоустрій і статус суддів» та ст. 92 Закону про державну службу, відповід-
ними процесуальними кодексами, іншими законами та нормативно-правовими 
актами України, Правилами поведінки працівника суду, рішеннями зборів суд-
дів відповідного суду, Інструкцією з діловодства суду, Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку суду, цим Положенням, а також посадовою інструкцією.

З усіх інших питань, у тому числі щодо дотримання трудової дисципліни, 
помічник судді підзвітний керівнику апарату суду в межах його повноважень.

Окремо необхідно зазначити, що на помічника судді поширюється дія зако-
нодавства про працю, крім статей 39-1, 41-43-1, 49-2 та частини 3 ст. 184 Кодексу 
законів про працю України.

Таке правове регулювання зумовлює й певну галузеву амбівалентність. 
Помічник судді є спеціальним суб’єктом трудових відносин і закріплення 
його правового статусу змінювалось залежно від позицій, з яких розглядався 
цей суб’єкт, його прав та обов’язків, міри нормативної визначеності, аналізу 
виконуваного функціоналу.

Аналізуючи зміст трудових правовідносин помічників суддів, очевидним є 
те, що в них переважає імперативний метод правового регулювання. Їх право-
вий статус чітко окреслений нормами позитивного права, права та обов’язки 
щодо початку трудової діяльності, упродовж виконання ними трудової функ-
ції та припинення трудових відносин. Це свідчить також про те, що трудовий 
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договір у класичному його розумінні, як інструмент регулювання трудових 
відносин присутній радше номінально. Поряд з тим не можна і стверджува-
ти, що ці відносини належать за своєю правовою природою до адміністратив-
них. Передусім тому, що законодавець вивів помічників суддів з-під сфери дії 
Закону України. Про державну службу, і це доконаний факт. Тож питання оп-
лати праці, робочого часу та часу відпочинку, дисципліни праці тощо визнача-
ються нормами трудового законодавства та локальними нормативними актами.

Особливість трудової функції помічника судді полягає насамперед у тому, 
що вона безпосередньо пов’язана із посадовою особою (суддею), чиїм підлег-
лим він є. Більше того, можна сказати, що помічник судді є його особистим 
правничим асистентом. У цьому контексті приклади помічників можна зустрі-
ти в інших правничих професіях, серед яких помічники адвоката, помічники 
нотаріуса тощо. Крім цього, можна провести паралелі з асистентами у сфері 
медицини (асистент хірурга) або культури (асистент режисера, артиста-орга-
ніста) тощо. Тобто, якщо державний службовець здійснює владно-розпоряд-
чі функції, працівник за трудовим договором функції з виконання завдань, які 
ставить перед ним роботодавець, то трудова функція помічника судді перебу-
ває у прямій залежності від трудової функції самого судді, тобто – здійснення 
правосуддя. Це і стало причиною докорінної зміни у підходах до правового регу-
лювання статусу помічників суду, оскільки вони не можуть мати статусу держав-
них службовців, адже не виконують владно-розпорядчих функцій, як і функцій зі 
здійснення правосуддя. Саме суддя здійснює правосуддя, яке, зокрема, включає в 
себе: і підготовку процесуальних документів, підбірку та аналіз чинного законо-
давства, рішень КСУ, пошук релевантної практики ЄСПЛ та ВС, готує проєкти 
процесуальних документів. Тому трудова функція помічника судді є невиконува-
ною за відсутності самого судді. Це, власне, і є головною причиною віднесення 
помічників суддів саме до патронатної служби – нерозривний зв’язок трудового 
обов’язку помічника судді і самого судді.

Саме тому, хоч і з певним запізненням, помічники суддів перестали бути 
суб’єктами декларування, у зв’язку з набранням чинності Законом України 
№ 912 від 24.10.2020. 

Перебування особи на посаді патронатної служби має свої особливості не 
лише в покладених не неї посадових обов’язках, а насамперед у тому, які особи 
мають право мати помічника, радника тощо. Саме тому питання призначення 
та звільнення помічника судді необхідно розглядати в комплексі із діяльністю 
самого судді, оскільки це є однією із особливостей статусу помічника судді, по-
сада якого належить до посад патронатної служби. Отже, первинною є діяльність 
самого судді, яка прямо пов’язана із його правовим статусом. Звідси випливає те, 
що необхідно чітко розмежовувати суддів, які мають статус судді та здійснюють 
правосуддя, і суддів, які мають статус судді, але правосуддя не здійснюють.

Другий аспект, який є надзвичайно важливим, це те, що помічник судді 
має чітко визначену трудову функцію, а саме – забезпечення виконання суд-
дею повноважень щодо ефективного, належного та оперативного здійснення 
правосуддя (підготовка проєктів судових рішень, доповідей, підбірка судової 
практики, організаційне забезпечення судового процесу тощо). Тобто можна 
виснувати, що помічник судді не просто допомагає судді в будь-чому, а саме – в 
питаннях здійснення правосуддя.
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Таким чином, закономірним є висновок, що за умови, коли суддя зберігає за 
собою статус судді, проте не здійснює правосуддя у зв’язку з різними обстави-
нами (відсторонення, відрядження, відпустка по догляду за дитиною до досяг-
нення нею 3-х або 6-ти років, укладання контракту про проходження військової 
служби тощо), то і право на помічника втрачається.

Право судді на помічника є особливою формою допомоги (сприяння) дер-
жави, яка утримує (виплачує заробітну плату) помічника для забезпечення 
здійснення суддею правосуддя.

Таку позицію (логіку) можна поширити і на інших осіб, які займають посади, 
що належать до патронатної служби. Помічники, радники та інші надаються не 
для декоративних, прислуговувальних (сервісних) чи представницьких цілей, а з 
метою належного та ефективного здійснення спеціальними суб’єктами (народні 
депутати, судді, генпрокурор, міністри тощо) своїх службових обов’язків.

Отже, одного критерію, як статус судді, недостатньо для продовження тру-
дових відносин помічника судді, оскільки необхідна їх сукупність: правовий 
статус судді та здійснення ним правосуддя. В іншому випадку представник па-
тронатної служби може бути звільнений.

07 листопада 2019 р. Консультативна рада європейських суддів (далі – 
КРЄС) ухвалила свій черговий висновок № 22, який отримав назву «Роль по-
мічників суддів»4. Чи не вперше в історії про помічників суддів заговорили на 
міждержавному рівні. Доречно зазначити, що про інших представників патро-
натної служби документів такого статусу не існує. У висновку детально аналі-
зується важливість помічника судді у процесі здійснення правосуддя.

Юрисдикція суду щодо вирішення спорів, де стороною виступає помічник 
судді. Вирішення трудових спорів, де однією зі сторін виступали помічники 
суддів, виникло після того, як патронатну службу, починаючи з 2015 р., вивели 
із-під сфери дії Закону України «Про державну службу», а самих помічників 
суддів позбавили статусу державних службовців. Тобто до 2015 р. всі трудові 
спори за участю цього спеціального суб’єкта розглядалися за правилами адмі-
ністративного судочинства. Зміна правового статусу неминуче внесла свої ко-
рективи, а краще сказати дисонанс, у питання юрисдикції і зазначену категорію 
справ продовжували розглядати адміністративні суди, а поряд з ними розпоча-
ли розглядати суди загальної юрисдикції. Така ситуація тривала до того часу, 
поки конфлікт юрисдикції не був вирішений Великою Палатою Верховного 
Суду (далі – ВП ВС). Щоправда, ВП ВС не з першого разу поставила крапку в 
цьому питанні, як і не одразу таку позицію сприйняли касаційні суди. Частково 
це питання розглядалась автором раніше5. Схематично ці зміни можна окреслити 
як перехід: цивільна – адміністративна/цивільна – адміністративна юрисдикція.

Спершу Велика Палата Верховного Суду віднесла цю категорію спорів до судів 
цивільної юрисдикції6. Пізніше віднесла дані спори до адміністративної юрисдик-
ції7. Враховуючи той факт, що в постанові про зміну юрисдикції не було зазначено, 
що здійснюється відступ від раніше ухвалених постанов, якими конфлікт юрис-
дикцій вирішувався на користь цивільного суду, виник правовий вакуум і прак-
тика застосування знову розійшлась. Закономірним наслідком цього стало те, що 
15.07.2020 Касаційний цивільний суд постановив ухвалу і повторно, щоправда, в 
іншій справі, звернувся до Великої Палати для внесення правової визначеності в 
питання юрисдикції суду у спорах, де стороною виступає помічник судді. Велика 



328 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

Палата зазначила, що спори про призначення на посаду помічника судді, перебу-
вання на цій посаді та звільнення з неї слід розглядати відповідно за правилами 
адміністративного судочинства8. Питання юрисдикції було вичерпаним.

Практика Верховного Суду у службово-трудових спорах, стороною яких 
є помічник судді. Враховуючи той факт, що певний час така категорія спорів 
розглядалась судами цивільної юрисдикції, то кілька правових висновків було 
сформульовано Касаційним цивільним судом. Серед таких справ, зокрема, 
можна виокремити справи: про поновлення помічника судді на посаді9; щодо 
відмови призначення додатковим помічником судді із подальшим звільнен-
ням10; щодо звільнення помічника судді, коли суддю відрядили до Національної 
школи суддів України11. Проте найбільша судова практика щодо захисту служ-
бово-трудових прав напрацьована судами адміністративної спеціалізації зага-
лом та Касаційного адміністративного суду зокрема. До показових правових 
висновків КАС ВС можна віднести справи про: притягнення до дисциплінарної 
відповідальності помічника судді12, про звільнення помічника судді у разі від-
ставки судді13, щодо співвідношення права на відпустку державного службовця 
і помічника судді під час зміни правового регулювання14, про виплату надбавок 
та премій помічникам суддів15, щодо соціально-трудових гарантій помічників 
суддів у разі призову на військову службу під час часткової мобілізації16.

Підсумкові зауваги. Помічники суддів є невід’ємною частиною судової 
системи. Незалежно від того, який правовий статус вони мають, чи то державні 
службовці, чи то патронатна служба, левова частина роботи виконується по-
мічниками судів. Прямо та опосередковано можна виснувати, що не може бути 
ефективної роботи суду чи судді без ефективної роботи помічників (офісів суд-
дів) і ця взаємозалежність яскраво простежується.

Необхідно також зазначити, що значна частина помічників згодом стають суд-
дями, або ж якщо простежити біографії суддів усіх рівнів, то у значної частини з 
них йтиметься, що перші кроки в правничій професії вони починали саме з пози-
ції помічника судді. До прикладу, у 2020 р. 24 помічники суддів Верховного Суду 
стали суддями першої інстанції. Саме це наводить на думку, що середовище по-
мічників суддів є нічим іншим, як кадровим резервом судової влади. І якщо інші 
гілки влади тільки декларують про наміри створювати кадровий резерв, то судова 
система вже давно над цим працює. Враховуючи викладене, помічники суддів є не 
тільки колегами за професією, а й майбутніми колегами за посадою, що повинно 
враховуватися при удосконаленні правового регулювання у цій сфері.
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Shumylo Mykhailo Judicial assistant: current state of legal regulation and review of 
court practice

Patronage service(executive support service)is a type of service and employment relations 
that arise, change and terminate to ensure effective, proper and quality performance of their 
duties by officials who are legally entitled to have a patronage servant. The term “patronage” 
comes from “patronatus” in Latin- the state or rights of the patron. In the national legislation, 
the patronage service is a quite new category and was first introduced in 1993 with the adop-
tion of the Law on Civil Service, and therefore has no old traditions. The change in the status 
of the patronage service in Ukraine indirectly indicates its formation.
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There is no single approach to the principles of patronage service in foreign countries, for ex-
ample, in Italy and Germany patronage service does not stand out as a separate concept, but such 
kind relationships are included in the public service, while in Australia, Britain, Georgia, Canada, 
Lithuania and Poland patronage service conceptually stands out as a category of public service with 
a number of special rules. The establishment of a patronage service in Ukraine was an objective 
necessity and today it operates in the system of legislative, executive and judicial branches. The labor 
functions of patronage service employees are directly correlated with the labor functions of public 
law official to whom they are assigned (subordinated). The patronage service includes advisers, as-
sistants, commissioners, press-secretaries of the President of Ukraine, employees of the secretariats 
of the Chairman, First Deputy Chairman and Deputy Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine, 
employees of patronage services of the Prime Minister of Ukraine and other members of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine, advising assistants of People’s Deputies of Ukraine, judicial assistants and 
scientific advisers to judges of the Constitutional Court of Ukraine, judicial assistants, advisers to the 
Chairman of the Supreme Court and chairmen of cassation courts, as well as positions of patronage 
servants in other state bodies. At the same time as for judiciary, part 4 of Article 92 of the Civil Service 
Law (2015) states that the specifics of patronage service in courts, bodies and institutions of the judi-
cial system are determined by the legislation on the judiciary and the status of judges.

Judicial assistants are an integral part of the judiciary. Despite their legal status, whether 
civil or patronage servants, the lion’s share of work is performed by judicial assistants. It can be 
concluded, directly or indirectly, that effective work of a court or a judge is not possible without 
the effective work of judicial assistants (judges’ offices) and this interdependency is obvious.

It should also be noted that a significant number of assistants later become judges, or if 
we take a look at the biographies of judges of all levels we can find out that many of them took 
their first steps in the legal profession as judicial assistants. This might lead to the conclusion 
that “judicial assistants environment” is a kind of a personnel reserve of the judiciary.

Key words: judicial assistant, judicial system, patronage service, employment rights of 
judicial assistants.
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Венецкая М. В. Сроки исполнения договорного обязательства: проблемы пра-
воприменения

Статья посвящена вопросам правового регулирования и правоприменительной 
практики определения сроков выполнения и прекращения договорных обязательств, в 
частности, учитывая неоднозначность толкования на практике сроков прекращения 
договора и сроков прекращения обязательств, в том числе обеспечительных. 

Ключевые слова: срок исполнения обязательства, срок исполнения договора, обе-
спечительные обязательства.

Venetska Maryna. Terms of fulfillment of the contractual obligation: law enforce-
ment problems

The article is devoted to the issues of legal regulation and law enforcement practice of 
determining the terms of performance and termination of contractual obligations, in particular, 
given the ambiguity of interpretation in practice of terms of termination of contract and terms 
of termination of obligations, including security.

Key words: term of performance of obligations, term of performance of the contract, 
security obligations.

Постановка проблеми. Однією з істотних умов належного виконання зо-
бов’язання є його виконання у визначений строк (термін). Визначення строку дії 
договору спричинили тривалу наукову дискусію та мали наслідком низку неод-
нозначних судових рішень стосовно строків припинення договірних зобов’язань.

Метою дослідження є дослідження проблем правозастосовної практики 
щодо строків виконання договірних зобов’язань.

Проблематика цивільно-правових зобов’язань та їх учасників була предме-
том досліджень багатьох відомих вчених, у тому числі таких, як М. М. Агарков, 
Й. О. Покровський, О. С. Йоффе, В. А. Белов, М. І. Брагінський, В. В. Вітрянський, 
О. Є. Богданова, Р. А. Майданик, О. В. Дзера, В. В. Луць, С. І. Шимон В. І. Головінський, 
А. І. Масляєв, С. В. Сарбаш, К. А. Храпунова та ін.

Актуальність проблеми полягає у неоднозначності тлумачення на прак-
тиці строків припинення договору та строків припинення зобов’язань, яка, як 
вбачається, є наслідком недостатньо вдалого легального унормування цього 
питання законодавством. 

Виклад основного матеріалу. Строк дії договору (виконання договірних 
зобов’язань) історично і на практиці визнається істотною умовою договору, 
хоча ст. 638 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) встановлено, що «…дого-
вір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних 
умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, 
умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного 
виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути 
досягнуто згоди». Аналогічні приписи містить і ч. 2 ст. 180 Господарського ко-
дексу України (далі – ГК), хоча ч. 3 цієї ст. 180 ГК прямо встановлює, що «…
при укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі 
погодити предмет, ціну та строк дії договору». 

Відповідно до приписів ст. 631 ЦК строком договору є час, протягом якого 
сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до 
договору. При цьому закінчення строку договору не звільняє сторони від відпо-
відальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору. 
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Порядок визначення та обчислення строків і термінів встановлено стаття-
ми 251–255 ЦК. Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія 
чи подія, яка має юридичне значення. Терміном є певний момент у часі, з настан-
ням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. У зв’язку з тим, 
що строки (терміни) виконання зобов’язання є різновидом цивільно-правових 
строків (термінів), на них повною мірою поширюються вимоги встановлення, 
перебігу, спливу. Внаслідок чого строк (термін) може бути встановлений у зо-
бов’язанні й визначатися роками, місяцями, тижнями, днями, годинами, кален-
дарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Дотримання 
вимоги щодо строку (терміну) має важливе значення для належного виконання 
зобов’язання. Оскільки правовим наслідком невиконання зобов’язання у визна-
чений строк (термін) може бути прострочення як кредитора, так і боржника.

Схожим чином урегульовано питання строку дії господарського договору ч. 7 
ст. 180 ГК, згідно з якою таким строком є час, впродовж якого існують господар-
ські зобов’язання сторін, що виникли на основі цього договору, також із вказів-
кою на те, що закінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони 
від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору.

Слід визнати, що, хоча термін ЦК «можуть здійснити свої права і виконати свої 
обов’язки» і термін ГК «існують господарські зобов’язання сторін» можуть тлума-
читись як різні за змістом, однак викликають одне і те саме запитання: що відбу-
вається з договірними зобов’язаннями після закінчення строку договору, оскільки 
часто на практиці трапляються випадки, коли строк дії договору закінчився, а зо-
бов’язання за таким цим договором залишаються невиконаними, або виконаними 
частково. Також слід ставити питання, що у такому випадку означає прострочення 
виконання зобов’язання, якщо строк дії договору скінчився – тобто зобов’язання 
можна вважати припиненим, а воно продовжує виконуватись і без пролонгації до-
говору. Такі досить невдалі визначення строку дії договору спричинили тривалу 
наукову дискусію та мали наслідком низку судових спорів стосовно строків при-
пинення договірних зобов’язань, які лежать в основі визначення і строків позовної 
давності, і відповідальності за неналежне виконання зобов’язань тощо. 

Як вбачається, у даному випадку слід наголосити на тому, що договір і зо-
бов’язання не є тотожними поняттями. Договори є підставою виникнення і 
формою існування зобов’язань, які одночасно складають зміст договору, однак 
цивільно-правове зобов’язання не охоплюється лише поняттям договору. 

Відповідно до ч. 1 ст. 598 ЦК зобов’язання припиняється частково або у 
повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом, при цьому 
глава 50 ЦК, зокрема, статті 598–609 не передбачає такої підстави припинення 
зобов’язання як припинення строку дії договору. Наведений висновок містить-
ся і у постанові Верховного Суду від 19.03.2019 р. у справі № 916/626/181. 

Водночас у Постанові від 02.03.2018 р. у справі № 444/9519/12 Велика Палата 
Верховного Суду дійшла висновку, що «…право кредитодавця нараховувати пе-
редбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визна-
ченого договором строку кредитування... В охоронних правовідносинах права 
та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка 
регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов’язання»2, тобто 
Велика Палата Верховного Суду пов’язала припинення права кредитодавця на 
стягнення процентів за простроченим і несплаченим кредитом зі строком дії до-
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говору. Тобто судова практика і на даний час залишається неоднозначною. 
Така неоднозначність тлумачення на практиці строків припинення договору 

та строків припинення зобов’язань, очевидно, є наслідком відсутності належ-
ного легального урегулювання цього питання через пряму вказівку на це у ЦК. 
Аналогічні приписи стосовно порядку та умов припинення господарських зо-
бов’язань містять і статті 202–205 ГК.

Між тим застосування загальних доктринальних цивілістичних засад припи-
нення зобов’язання дають підстави для напряму вирішення цієї неоднозначної 
проблеми. Так, згідно з такими основними засадами зобов’язання припиняється 
його новацією, коли первісне зобов’язання трансформується в інше, оскільки 
новація полягає у перетворенні попереднього зобов’язання, яке внаслідок цього 
припиняється, у нове, яке займає його місце. Таким чином, у разі невиконання 
чи неналежного виконання договірного зобов’язання пред’явлення кредитором 
вимоги чи позову про відшкодування шкоди, спричиненої таким невиконанням 
чи неналежним виконанням (окрім вимоги чи позову про виконання обов’язку 
в натурі) – після закінчення строків договору – має означати саме новацію зо-
бов’язання, коли зобов’язання з виконання договірного зобов’язання перетво-
рюється на зобов’язання з відшкодування спричинених збитків. Очевидно, саме 
момент пред’явлення такої вимоги чи позову в силу новації зобов’язання і має 
визначати момент припинення договірного зобов’язання. Водночас найбільш 
спірним питанням, яке може постати у даному випадку, є питання стосовно 
правової природи такої вимоги чи позову, особливо у разі необхідності вико-
нання грошового зобов’язання, тобто чи є це вимога про виконання договірно-
го зобов’язання з оплати переданого товару, виконаних робіт, наданих послуг 
тощо, чи це є вимога про відшкодування шкоди, завданої невиконанням чи 
неналежним виконанням зобов’язання, наприклад, вимога про стягнення за-
боргованості чи про сплату коштів тощо. Слід визнати, що навіть при застосу-
ванні однакових термінів вони можуть тлумачитись двояко. Вирішення такого 
питання, як вбачається, є нагальним завданням законодавця, очевидно, підходи 
до його вирішення мають базуватись у моменті і правовій природі пред’явле-
них вимог. Можливо, а основну точку відліку має братись саме пред’явлення 
позову, а не вимогу, яка має більшою мірою характер претензії. 

Необхідність прямого легального закріплення у ЦК можливості припинення зо-
бов’язання через його новацію, яка може стосуватись як сторін договору, так і самого 
змісту договірного зобов’язання видається цілком доречною і актуальною пробле-
мою. Можна вказати, що певним чином припинення зобов’язання через його нова-
цію передбачена ЦК, оскільки і припинення зобов’язання переданням відступного 
(ст. 600 ЦК), через зарахування зустрічних вимог (ст. 602 ЦК), і нарешті – як окремий 
випадок домовленості сторін згідно зі ст. 604 ЦК, ч. 2 якої яка прямо передбачає, що 
«зобов’язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов’я-
зання новим зобов’язанням між тими ж сторонами (новація)». Однак ці випадки пе-
редбачають лише новацію зобов’язання між тими ж сторонами, і не передбачають 
новацію, що включає, у тому числі, заміну сторін. Відтак загальна норма щодо при-
пинення зобов’язання через його новацію, яка може стосуватись не лише змісту та 
правової природи зобов’язання, а і його сторін була б цілком доречною.

У цьому сенсі доцільним видається звернути увагу на те, що висновок, 
зроблений Великою Палатою Верховного Суду у вищенаведеній постанові від 
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02.03.2018 р. у справі № 444/9519/12 про неправомірність стягнення процен-
тів за кредитним договором після закінчення строків договору, який видається 
доволі суперечливим на перший погляд, виявляється достатньо обгрунтова-
ним і правомірним, якщо розглядати його через призму припинення зобов’я-
зання через його новацію. Так, за загальним правилом, у випадку простро-
чення здійснення регулярних щомісячних платежів з повернення кредитних 
коштів, банк має право через 30 днів прострочення вимагати від боржника 
припинення кредитування і повернення всього залишку кредитних коштів та 
нарахованих на цей час процентів та неустойок. Відтак, слід визнати, що має 
місце новація зобов’язання, тобто трансформацію зобов’язання зі здійснення 
щомісячних платежів у зобов’язання з термінового повернення кредиту цілко-
вито. У цьому випадку дійсно кредитор не має права вимагати передбачених 
договором щомісячних платежів, процентів та штрафів, однак, як вбачаєть-
ся, не позбавлений права вимагати сплати процентів за користування чужими 
коштами – відповідно до ст. 536 ЦК та трьох відсотків річних як міри відпо-
відальності за порушення грошового зобов’язання відповідно до ст. 625 ЦК.

Показовим у цьому питанні є і висновок Пленуму Вищого господарського 
суду України, наведений у п. 7.1. постанови 17.12.2013 р. № 14 «Про деякі питання 
практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошо-
вих зобов’язань», відповідно до якого «…за відсутності інших підстав припинення 
зобов’язання, передбачених договором або законом, зобов’язання, в тому числі й 
грошове, припиняється його виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦК 
України). Саме лише прийняття господарським судом рішення про задоволення ви-
мог кредитора, якщо таке рішення не виконано в установленому законом порядку, 
не припиняє зобов’язальних відносин сторін і не звільняє боржника від відповідаль-
ності за невиконання грошового зобов’язання та не позбавляє кредитора права на 
отримання передбачених частиною другою статті 625 ЦК України сум. Отже, якщо 
судове рішення про стягнення з боржника коштів фактично не виконано, кредитор 
вправі вимагати стягнення з нього в судовому порядку сум інфляційних нарахувань 
та процентів річних аж до повного виконання грошового зобов’язання»3. Наведені 
висновки про те, що прийняте господарським судом рішення не припиняє зобов’я-
зальних відносин сторін, є цілком правильним, однак не відповідає на питання, яке 
саме зобов’язання підлягає виконанню: договірне зобов’язання зі сплати коштів, чи 
зобов’язання, що зазнало новації і є зобов’язанням з відшкодування завданих збит-
ків та має виконуватись не на підставі договору, а на підставі рішення суду. 

Достатньо дискусійним є і питання визначеності періоду (моменту) вико-
нання, оскільки цивільному обороту відомі зобов’язання із визначеним і не-
визначеним строком (терміном) виконання. Зобов’язання, строк (термін) ви-
конання яких є визначеним, підлягають виконанню саме у цей строк (термін). 
Зобов’язання, строк (термін) виконання яких визначений вказівкою на подію, 
яка неминуче має настати (наприклад, початок посівних робіт, чи їх закінчення 
тощо), підлягає виконанню з настанням цієї події. 

На практиці часто у договорах встановлюється строк виконання договірного зо-
бов’язання «до повного виконання». Останнім часом склалась усталена судова прак-
тика, яка базується на твердженні, що таке положення договору свідчить про відсут-
ність строків виконання, не бере його до уваги з посиланням на те, що виконання 
не є неминучою подією і може ніколи не настати, та вважаючи, очевидно, що строк 
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виконання договором не встановлений і має розглядатись як такий, що визначається 
моментом пред’явлення вимоги про виконання. З таким твердженням важко не пого-
дитись, хоча можна навести і контраргументи. Так, зазвичай положення визначення 
строку дії договору «до повного виконання» має місце, коли у договорах містяться 
певні строки чи графіки виконання зобов’язань чи окремих їх етапів (наприклад, ч. 1 
ст. 846 ЦК передбачена можливість визначення у договорі підряду строків виконан-
ня роботи або її окремих етапів). Крім того, такі положення договору часто мають 
на меті убезпечити сторону, яка першою виконала зобов’язання і очікує зустрічного 
виконання від іншої сторони. Доцільно також додати, що умови договору з невизна-
ченим строком виконання у разі тривалого його невиконання боржником спонука-
тимуть сторони до врегулювання питань, пов’язаних з припиненням зобов’язання – 
або шляхом встановлення точних строків виконання, або його припинення з втратою 
інтересу іншою стороною, чи іншим, передбаченим законом способом. 

Строк виконання зобов’язання може бути також визначений моментом 
пред’явлення вимоги – у такому випадку кредитор має право вимагати вико-
нання такого зобов’язання у будь-який час. У такому випадку та для точного 
обчислення строку позовної давності боржнику надається семиденний строк 
для виконання зобов’язання (ст. 261 ЦК) від дня пред’явлення вимоги кредито-
ра за умови, що обов’язок його негайного виконання не випливає із договору 
або актів цивільного законодавства. У позикових відносинах встановлюється 
30-денний строк повернення позики (абзац 2 ч. 1 ст. 1049 ЦК).

Цікавим є і питання в моменту виникнення зобов’язання зі здійснення регу-
лярних платежів, як правило, щомісячних. Так, договір може містити, поряд з ос-
новним зобов’язанням, цілу низку інших зобов’язань, що входять до основного 
зобов’язання. Сторони таких договорів, зазвичай, передбачають певний графік 
оплати, який передбачає не лише кінцеву дату його остаточного погашення, а й по-
рядок його внесення шляхом здійснення регулярних щомісячних платежів. Відтак, 
поряд з установленням строку дії договору, сторонами можуть встановлюватись і 
терміни виконання боржником окремих зобов’язань (внесення щомісячних плате-
жів), що входять до змісту зобов’язання, яке виникло на основі договору.

Термін виконання кожного щомісячного зобов’язання згідно зі ст. 252 ЦК 
визначається календарною датою – наприклад, 15 число – кожного місяця. 
Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної 
дати або настання події, з якою пов’язаний його початок (ст. 253 ЦК). 

Оскільки умовами договору передбачені окремі самостійні зобов’язання, 
які деталізують обов’язок боржника зі здійснення оплати та встановлюють са-
мостійну відповідальність за невиконання цього обов’язку, то право кредитора 
слід вважати порушеним не з моменту укладення договору, а з моменту недо-
тримання боржником терміну погашення кожного чергового платежу, а отже, і 
початок перебігу строку його прострочення за кожний черговий платіж почина-
ється з моменту порушення терміну його погашення. Така позиція щодо грошо-
вих зобов’язань, сплата яких визначена періодичними щомісячними платежами, 
і яка повинна обчислюватися з моменту настання строку погашення кожного 
чергового платежу, висловлена і Верховним Судом України у постановах від 
19.03.2014 р. у справі № 6-20цс144, від 01.07.2015 р. у справі № 6-331цс155 та ін. 

На практиці встановлення договором таких щомісячних платежів, особли-
во у випадку доволі тривалого строку договору, супроводжується вимогою 
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врахування інфляційної складової при їх сплаті «з моменту виникнення зо-
бов’язання і до моменту його фактичного виконання», вважаючи моментом 
виникнення таких щомісячних платежів 1 число кожного місяця. Стосовно 
такого питання видається необхідним підкреслити, що генеральною нормою 
цивільно-правової відповідальності, у тому числі договірної, є відповідаль-
ність суб’єкта цивільних правовідносин лише за наявності його вини. Оскільки 
несплата боржником щомісячного платежу до 15 числа кожного місяця є пра-
вомірною поведінкою, покладення відповідальності за неї суперечить загаль-
ним засадам розумності, добросовісності та справедливості цивільного права. 
Обґрунтування позиції про те, що зобов’язання зі сплати кожного щомісячного 
платежу виникає саме 15 числа кожного місяця, можна також і згідно з методом 
формальної логіки. Так, договір є однією з підстав виникнення зобов’язання 
(ст. 11 ЦК); зобов’язання є правовідношенням, в якому одна сторона – боржник 
зобов’язана вчинити певну дію, а інша сторона – кредитор – має право вима-
гати виконання його обов’язку (ст. 509 ЦК); тобто кожному зобов’язанню ко-
респондує право вимоги, і, навпаки, праву вимоги кореспондує зобов’язання. 
Відтак, відсутність права вимоги означає відсутність зобов’язання; зобов’язан-
ня має виконуватись відповідно до умов договору (ст. 526 ЦК; якщо договором 
передбачене зобов’язання здійснити щомісячний платіж не пізніше 15 числа 
кожного місяця, то до настання цієї дати кредитор позбавлений права вимагати 
здійснення платежу, а боржник не зобов’язаний його здійснювати, і саме ця 
дата є моментом виникнення зобов’язання зі здійснення оплати щомісячного 
платежу (до цього терміну боржник може правомірно його не здійснювати), так 
і виконання зобов’язання та моментом виникнення права вимоги у кредитора. 
До цього часу зобов’язання боржника є такими, що в доктрині цивільного пра-
ва тлумачаться як «недозрілі» зобов’язання, яким кореспондують «недозрілі» 
вимоги кредитора, тобто такі, реальне настання яких передбачається у май-
бутньому. При цьому, здійснення боржником оплати до цього терміну є його 
правом, а не обов’язком, і має тлумачитись як дострокове виконання, якщо до-
говором передбачене таке право боржника. 

Доволі спірним з точки зору строків припинення зобов’язання є і питання 
строків та порядку припинення поруки.

Відповідно до чинної редакції ч. 4 ст. 559 ЦК, яка набрала чинності з 
04.02.2019 р., «Порука припиняється після закінчення строку поруки, встановле-
ного договором поруки. Якщо такий строк не встановлено, порука припиняється 
у разі виконання основного зобов’язання у повному обсязі або якщо кредитор 
протягом трьох років з дня настання строку (терміну) виконання основного зо-
бов’язання не пред’явить позову до поручителя. Якщо строк (термін) виконання 
основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’яв-
лення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом трьох років з дня 
укладення договору поруки не пред’явить позову до поручителя. Для зобов’я-
зань, виконання яких здійснюється частинами, строк поруки обчислюється ок-
ремо за кожною частиною зобов’язання, починаючи з дня закінчення строку або 
настання терміну виконання відповідної частини такого зобов’язання».

Водночас на розгляді судів різних інстанцій на даний час знаходяться спра-
ви, що випливають із правовідносин з надання поруки, що виникли до внесен-
ня вказаних змін до ЦК та регулюються відповідно з положеннями ч. 4 ст. 559 
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ЦК, що діяли на момент укладення таких договорів. Так, відповідно до раніше 
діючої редакції «порука припиняється після закінчення строку, встановленого 
в договорі поруки. У разі якщо такий строк не встановлено, порука припиня-
ється, якщо кредитор протягом шести місяців з дня настання строку виконання 
основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя, якщо інше не 
передбачено законом. Якщо строк основного зобов’язання не встановлений 
або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо 
кредитор не пред’явить позову до поручителя протягом одного року з дня укла-
дення договору поруки, якщо інше не передбачено законом».

Слід визнати, що останніми роками склалась доволі усталена судова прак-
тика, підтверджена і судовими актами Верховного Суду, щодо тлумачення 
найбільш спірного другого речення ч. 4 ст. 559 ЦК щодо припинення пору-
ки у випадку непред’явлення вимоги кредитором протягом шести місяців з 
дня настання строку виконання основного зобов’язання, якщо строк поруки 
не встановлено договором. При цьому багато судових рішень базувались на 
твердженні про те, що передбачена наведеними приписами «вимога» означає 
подання саме позовної вимоги, і факт неподання позову проти поручителя 
протягом 6 місяців з дня настання строку виконання основного зобов’язання 
означає припинення поруки. 

Спір стосовно строків дії і припинення поруки знаходився і на розгля-
ді Великої Палати Верховного Суду, яка у постанові від 17.10.2018 р. у справі 
№ 490/5224/14-ц6 зробила правовий висновок, що порука – це строкове зобов’я-
зання, і незалежно від того, встановлений строк її дії договором чи законом, його 
сплив припиняє суб’єктивне право кредитора. Це означає, що строк поруки на-
лежать до преклюзивних строків. Строк дії поруки не є строком для захисту по-
рушеного права. Це строк існування самого зобов’язання поруки. Таким чином, і 
право кредитора, й обов’язок поручителя після його закінчення припиняються, а 
це означає, що жодних дій щодо реалізації цього права, в тому числі застосуван-
ня примусових заходів захисту в судовому порядку, кредитор вчиняти не може. 
При цьому строк дії поруки (будь-який із зазначених у ч. 4 ст. 559 ЦК України) не 
є строком захисту порушеного права, а є строком існування суб’єктивного права 
кредитора й суб’єктивного обов’язку поручителя, після закінчення якого вони 
припиняються. Тобто, зі збігом цього строку жодних дій щодо реалізації свого 
права за договором поруки, у тому числі застосування судових заходів захисту 
свого права (шляхом пред’явлення позову), кредитор вчиняти не може.

На нашу думку, наведені висновки вищих судових інстанцій не є достатньо 
обґрунтованими, з огляду як на власне визначення строків існування права по-
руки, так і на визнання синонімічними термінів «вимога» і «позов».

Цивілістична доктрина чітко розмежовує поняття строків здійснення права 
і строків захисту права.

Так, строки здійснення суб’єктивних прав, за загальним правилом, поді-
ляються на: строки існування суб’єктивного права, які забезпечують визначе-
ність правовідносин у часі; присічні (преклюзивні) строки, які надаються упов-
новаженій особі для реалізації свого права; та гарантійні строки.

Строки захисту права, своєю чергою, поділяються на претензійні строки, 
коли уповноважена особа пред’являє вимоги безпосередньо заподіювачу шко-
ди, та строки позовної давності. 
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Слід підкреслити, що в усіх судових актах стосовно дії поруки у часі на-
голошувалось на преклюзивному характері 6-місячного строку, наданого для 
пред’явлення вимоги кредитору, у разі непред’явлення якої порука припиня-
ється. Наведена класифікація строків свідчить, що преклюзивність строку є 
атрибутом, ознакою строку здійснення права, і не є ознакою строку позовної 
давності, який може бути подовжений судом за наявності поважних причин. 
Тож, убачається, що у даних судових актах допущено змішування строків 
здійснення (існування та реалізації) права та строків його захисту. 

Відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК порука припиняється з припиненням забезпе-
ченого нею зобов’язання. Зобов’язання припиняється, за загальним правилом, 
у результаті його виконання. І, якщо зобов’язання не виконане, або виконане 
неналежним чином, уповноважена сторона має право на захист свого поруше-
ного права протягом встановленого законом строку позовної давності. На нашу 
думку, те саме стосується і поруки як додаткового зобов’язання: якщо після 
пред’явлення вимоги поручитель не виконав свого зобов’язання, уповноважена 
особа вправі звернутись з позовом до поручителя (та/або боржника, за якого він 
поручився) до суду за захистом свого порушеного права. 

Порука є акцесорним зобов’язанням і як таке, воно слідує долі основного 
зобов’язання, у тому числі стосовно строків позовної давності у три роки від-
повідно до ст. 266 ЦК, тобто позовна давність спливає одночасно і для боржни-
ка, і для поручителя (зі спливом позовної давності до основної вимоги вважа-
ється, що позовна давність спливла і до додаткової вимоги). В іншому випадку 
ст. 258 ЦК, якою урегульовано спеціальні (скорочені) строки позовної давності, 
мала б містити відповідні приписи щодо скороченого строку позовної давності 
для вимог із зобов’язань поруки. Існування трирічного строку позовної дав-
ності для вимог, пов’язаних з відносинами поруки, до речі, підтверджується і 
змістом нині чинної редакції ч. 4 ст. 559 ЦК, що свідчить про намір законодавця 
прямо закріпити загальний строк позовної давності для відносин поруки, вра-
ховуючи неоднозначність його тлумачення у попередні роки.

Неоднозначність тлумачення попереднього формулювання приписів дру-
гого речення ч. 4 ст. 559 ЦК, безумовно, полягає у неоднаковому тлумаченні і 
розумінні терміну «вимога», тобто, чи є це вимога кредитора у будь-якій фор-
мально доказовій формі (претензія, лист, телеграма тощо), чи це має бути саме 
позовна вимога. Тобто основним питанням є: чи достатньо кредитору пред’яви-
ти у будь-якому вигляді письмову вимогу і таким чином забезпечити собі право 
пред’явлення до поручителя позову в межах строку позовної давності, чи в 
межах шести місяців обов’язково має бути подана саме позовна заява. 

У нормах ЦК, якими врегульовано правовідносини з приводу поруки, і, зо-
крема, у ст. 555 та ч. 4 ст. 559 законодавець одночасно застосовує обидва терміни. 
У даному випадку видається необхідним звернути увагу, що у ЦК термін «вимога» 
вживається сотні разів у різних контекстах (вимоги до якості товару, робіт, послуг; 
до змісту договору тощо), однак жодного разу – у сенсі позовних вимог. Коли зако-
нодавець має на увазі саме позовні вимоги – у ЦК застосовується термін «позов». 
Застосування в одній і тій же статті ЦК при врегулюванні схожих за змістом право-
відносин різних термінів, на нашу думку, може означати лише те, що вони мають 
різне значення. Закон не є художньою літературою, який вимагає синонімічної різ-
номанітності, закон потребує формальної визначеності та однозначності. 
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Крім того, у ч. 1 ст. 555 ЦК, відповідно до якої «…у разі одержання вимо-
ги кредитора поручитель зобов’язаний повідомити про це боржника, а в разі 
пред’явлення до нього позову – подати клопотання про залучення боржника до 
участі у справі», чітко розмежовано права та обов’язки поручителя у випадку 
пред’явлення до нього вимоги і в разі пред’явлення до нього позову, що свідчить 
про неприпустимість ототожнення цих понять та тлумачення як синонімічних. 

Аналіз ч. 4 ст. 559 ЦК із врахуванням положень ч. 1 ст. 555 ЦК, на нашу думку, 
дає підстави для твердження про те, що приписами другого речення ч. 4 ст. 559 
ЦК кредитору надається альтернатива вибору власної поведінки, оскільки термін 
«вимога» не означає лише позовну вимогу, і закон передбачає можливість по-
переднього звернення до поручителя саме з «вимогою», зробленою у будь-якій 
доступній і зрозумілій формі. Така «вимога», яка передує «позову», має розціню-
ватися як надання поручителю можливості добровільно виконати взяті на себе 
зобов’язання. При зверненні кредитора до поручителя з «вимогою» продовж 
шести місяців від дня настання строку виконати основне зобов’язання порука 
не припиняється і кредитор вправі поза межами цього (шестимісячного) строку, 
але до спливу позовної давності за основною вимогою, пред’явити поручителю 
«позов» до суду про стягнення суми боргу боржника. 

Підтвердженням наведеного висновку, до речі, є і чинне формулювання 
ч. 4 ст. 559 ЦК, яке прямо вказує на пред’явлення саме позову (а не вимог). 
І не протягом 6 місяців, а впродовж трьох років, тобто загального строку по-
зовної давності. На необхідності «чітко встановити, що порука припиняєть-
ся повним виконанням основного зобов’язання або якщо кредитор протягом 
строку загальної позовної давності не пред’явить позову до поручителя», 
тобто необхідності застосування саме положень ст. 266 ЦК сплину позовної 
давності для додаткової вимоги одночасно з основною вимогою, наголошено 
і в пояснювальній записці до законопроєкту, яким була сформульована чинна 
редакція ч. 4 ст. 559 ЦК. Слід підкреслити, що вказівка на необхідність «чітко 
встановити», що до поруки застосовується загальний строк позовної давності 
у три роки, а не поширити застосування такого строку, як видається, прямо 
свідчить про первісний намір законодавця щодо застосування до поруки саме 
загального строку позовної давності. 

Законодавству відомі випадки встановлення строків в оціночних кате-
горіях, зокрема, через вказівку на виконання «у розумний строк», тобто у 
необхідний для вчинення певної дії, що спрямована на виконання зобов’я-
зання. Зокрема, якщо договором не встановлено строк доставки товару для 
вручення його покупцеві, товар має бути доставлений у розумний строк після 
одержання вимоги покупця (ч. З ст. 704 ЦК). 

Негайне виконання зобов’язання може мати місце, коли такий обов’язок 
випливає з умов договору або актів цивільного законодавства. Зокрема, від-
повідно до ст. 765 ЦК наймодавець зобов’язаний передати наймачеві майно у 
користування негайно або у строк, встановлений договором найму.

Висновки. У зобов’язаннях із визначеним строком може постати питання 
про припустимість його дострокового виконання. За загальним правилом, встанов-
леним ст. 531 ЦК, боржник має право виконати свій обов’язок достроково, якщо 
інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає 
із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту. Право дострокового виконання 
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зобов’язання боржником слід розмежовувати з випадками, коли кредитору на-
дається право вимагати дострокового виконання зобов’язання (наприклад, ч. 5 
ст. 144 ЦК, ст. 1052 ЦК, ст. 953 ЦК тощо). 
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Venetska Maryna. Terms of fulfillment of the contractual obligation: law enforce-
ment problems

The article is devoted to the issues of legal regulation and law enforcement practice of 
determining the terms of performance and termination of contractual obligations, in particular, 
given the ambiguity of interpretation in practice of terms of termination of contract and terms 
of termination of obligations, including security.

The urgency of the problem lies in the ambiguity of the interpretation in practice of the 
terms of termination of the contract and the terms of termination of obligations, which, as can 
be seen, is a consequence of the insufficiently successful legal regulation of this issue by law.

The issue of extension of the obligation after the expiration of the contract is analyzed from 
the standpoint that the contract and the obligation are not identical concepts. Contracts are the 
basis for the occurrence and form of existence of obligations, which simultaneously constitute 
the content of the contract, but the civil obligation is not covered only by the concept of contract.

Discussion issues of certainty of the period (moment) of execution are considered, as the 
civil turnover is aware of the obligations with a definite and indefinite term (term) of execution, 
terms of fulfillment of obligations with regular payments.

The problematic issues of determining the terms of fulfillment of security obligations, in 
particular, guarantees, are also analyzed.

The practice of application by courts of the provisions of the legislation on the terms 
of fulfillment of contractual obligations has been analyzed and a number of proposals have 
been made to improve the current civil legislation. 

Key words: term of performance of obligations, term of performance of the contract, 
security obligations.
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Вступ. Правову характеристику договірних підстав обмежень та обтяжень права 
власності на нерухоме майно можна надати лише після всебічного вивчення спіль-
них ознак договірних конструкцій, які встановлюють відповідні права та обов’язки 
сторін. Основною спільною ознакою таких договорів є виникнення майнових вигод 
у невласника, які полягають у наданні можливості невласнику задовольнити свої 
інтереси за рахунок чужого нерухомого майна, наслідком чого є встановлення об-
меження та обтяження права власності. Відтак можна стверджувати про наявність 
певного узагальнюючого виду договору, риси якого притаманні усім його підвидам, 
зокрема, договорам про встановлення сервітуту, суперфіцію, емфітевзису, іпотечно-
му договору тощо. Зазначений договір в юридичній літературі деякі автори назива-
ють «речовим договором». Втім, питання стосовно його правової природи, місця в 
системі цивільно-правових договорів залишаються дискусійними. 

Огляд літератури. Дослідженню договірних підстав виникнення обмежень 
та обтяжень права власності на нерухомість, речового договору, системі ци-
вільно-правових договорів присвячені праці С. М. Бервено, М. І. Брагинського, 
Д. В. Бусуйок, В. В. Вітрянського, Л. М. Василевської, М. М. Дякович, Р. А. Майданика, 
В. І. Нагнибіди, У.М. Кубари, О. В. Розгон, Ю. В. Романця, Д. В. Бусуйок, О. О. Щипа-
нової, Д. М . Старостенко тощо. 

Особливу увагу в рамках дослідження вказаної проблематики заслуговують 
наступні роботи: дисертація Р.А. Майданика «Проблеми регулювання довірчих 
відносин у цивільному праві» (2003 р.), С. Бервено «Проблеми договірного 
права України» (2006 р.), Д. В. Бусуйок «Обмеження прав на землю за законо-
давством України», В.І. Нагнибіди «Речові права на чуже майно: цивільно-пра-
вовий аспект» (2010 р.), монографія О.В. Розгон «Межі та обмеження права 
власності» (2006 р.) тощо.

Постановка проблеми дослідження. Однією з підстав приватно-правово-
го обмеження та обтяження права власності на нерухоме майно є договір. Втім, 
на підставі договору можуть виникати різні види таких обмежень та обтяжень. 
Ними, зокрема, можуть бути речові права на чуже майно, іпотека, оренда тощо. 

Правова конструкція речового договору надає можливість невласнику задоволь-
нити свої інтереси за рахунок чужого нерухомого майна, наслідком якого є встанов-
лення обмеження та обтяження права власності стосовно предмета договору.

Безумовно, відповідний договір повинен мати специфічні ознаки, які зале-
жать від правової природи та виду обмежень та обтяжень речових прав. 

Метою дослідження статті є визначення сутності речового договору як підста-
ви виникнення та оформлення відповідних обмежень та обтяжень права власності 
на нерухоме майно та визначення і характеристики правової природи речового до-
говору та його місця в системі цивільних договорів. Досягнення відповідної мети 
можливе за допомогою таких завдань – дослідити розвиток правової категорії «ре-
човий договір», встановити доцільність і наслідки використання правової категорії 
«речовий договір» у сучасних умовах формування та розвитку цивільного законо-
давства України; встановити основні ознаки та характеристики речового договору 
як підстави виникнення відповідних речових прав, охарактеризувати основні кри-
терії визначення місця речового договору в системі цивільно-правових договорів. 

Виклад основного матеріалу. Обмеження та обтяження права власно-
сті на нерухомість можуть виникати з різних договірних підстав. На думку 
У.М. Кубари, обмеження права власності слід розглядати через призму суб’єк-
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тивних прав інших уповноважених договором осіб. Характер цих обмежень, 
стверджує автор, залежить від виду договору про передання майна у власність. 
Ці обмеження зумовлюють поведінку власника щодо здійснення права власно-
сті на набуту річ. Крім дотримання вимог законодавства, власник зобов’язаний 
вчинити певні дії, які передбачені відповідним договором про передання май-
на у власність, на користь іншої сторони договору або третіх осіб. Виконання 
зазначеного обов’язку обмежує його права власника. Але таке обмеження є 
проявом волевиявлення сторін договору1. З цією точкою зору можна погоди-
тись. Втім, слід також зазначити, що договірний характер відповідних видів 
обмежень та обтяжень зумовлює їх різний обсяг та особливості, які можуть 
відрізнятися, зокрема, за строком дії, особливостями здійснення, порядком 
припинення тощо, незважаючи на спільні ознаки, встановлені законом. 

На нашу думку, договірні підстави обмеження та обтяження права власності 
на нерухомість, завдяки їх спільним ознакам, зокрема, обов’язковій державній реє-
страції, можна об’єднати в єдину цивільно-правову конструкцію «речовий договір».

Існують різні точки зору щодо правової природи речового договору. 
Л.М. Василевська, зокрема, підкреслює: «Речовий договір не породжує зобов’язан-
ня та не є формою існування зобов’язального правовідношення, втім, було б помил-
кою кваліфікувати його в якості квазідоговору або юридичної фікції, оскільки з ним 
пов’язують виникнення, зміну, припинення речових правовідносин»2. 

В.І. Нагнибіда вважає, з огляду на правову природу сервітутного договору, 
що такий договір є договором особливого виду. Автор кваліфікує цей договір 
як правовстановлювальний речовий договір, оскільки він не опосередковує 
переходу прав від однієї особи до іншої, а встановлює речове право, викону-
ючи роль засновницького акта3.

М.М. Дякович, виділяючи правову конструкцію речового договору, звер-
тає увагу на його предмет. «Предметом речового договору є право на об’єкт, а 
предметом зобов’язального договору, зокрема про передачу майна у власність, 
є об’єкт речового права, тобто майно»4.

Вивчення правової природи речового договору неможливе без визначення 
місця даного договору та підстав виокремлення в системі цивільних договорів. 
Такий підхід дає змогу не тільки виявити співвідношення речового договору 
з тією чи іншою групою цивільних договорів, а й встановити його характерні 
риси та особливість правового регулювання. 

Справедливою видається точка зору М.І. Брагінського щодо виокремлення 
певного виду договору і встановлення спеціального режиму для нього. На дум-
ку науковця, «кожного разу, коли законодавець виділяє який-небудь тип (вид) 
договорів і встановлює для нього спеціальний правовий режим, він тим самим 
створює модель, яка слугує еталоном не лише у разі прийняття нових, а й у разі 
застосування діючих норм»5. 

На нашу думку, сутність договору залежить і зумовлюється його специ-
фікою, яку автор називає спеціальним правовим режимом. Втім, специфіку 
будь-якого договору, і, зокрема, речового, не можна досліджувати поза межами 
існуючої на сьогодні системи цивільно-правових договорів з усіма класифіка-
ційними критеріями їх поділу.

Проведення класифікації договорів у цивільно-правовій доктрині здійсню-
валось із застосуванням різноманітних критеріїв. 
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Безумовно, без визначення основних критеріїв поділу договорів, не можна, 
на нашу думку, провести виокремлення конкретного договору і визначити його 
специфіку, тому що, як було зазначено вище, особливості конкретних майно-
вих відносин втілені саме в диференціації договорів.

Ю.В. Романець підкреслює, що «система договорів повинна містити чітку 
відповідь на питання про те, чим зумовлені правові особливості того чи іншого 
типу (виду) договору і чому він за своєю регламентацією відрізняється від інших 
договорів. Для вирішення цього завдання система договорів повинна будуватися 
на підставі аналізу тих ознак, які зумовлюють правове регулювання»6. 

С.М. Бервено, своєю чергою, розкриває сутність вибору класифікаційних 
критеріїв цивільно-правових договорів і підкреслює значення класифікації, 
що проявляється в її функціях. Автор, зокрема, підкреслює, що «основними 
функціями класифікації цивільно-правових договорів виступають: конститу-
тивно-класифікуюча; системно-стабілізуюча і кваліфікуюча; однозначності та 
одноманітності, зміст яких полягає а) в можливості виділення основних ознак 
відповідних договорів, формулюванні загальних положень, які мають відно-
шення до всіх договорів тієї чи іншої групи; б) в наданні договірним правовідноси-
нам шляхом юридичного закріплення суспільних зв’язків суб’єктів договорів рис 
стабільності й визначеності, створенні зв’язку між усіма різновидами договорів 
та унеможливленні розташування одного виду договору у різних класифікаційних 
групах, що забезпечує формування єдиної системи договорів...(системно-стабілі-
зуюча і кваліфікуюча функція); 3) в сприянні систематизації накопичених знань, 
забезпеченні належного використання понять і термінів, усуванні двозначності і 
неоднозначності мови науки (функція однозначності і одноманітності)»7.

Слід зазначити, що на сьогодні підстави (критерії) класифікації засто-
совуються залежно від способу класифікації цивільно-правових договорів. 
(М.І. Брагінський, В.В. Вітрянський, С. М.Бервено, Ю.В. Романець та ін.).

Найбільш важливою для класифікації цивільно-правових договорів є ди-
хотомія, або інакше «поділ навпіл», яка спирається на одну з таких підстав: 
розподіл прав та обов’язків між сторонами (1), наявність зустрічного задово-
лення (2), момент виникнення договору (3). Використання зазначених підстав 
дає змогу виокремити три пари договорів: односторонні та двосторонні (1), 
відплатні та безвідплатні (2), реальні та консенсуальні (3)8. 

Практичне значення можуть мати для визначення правового режиму відпо-
відних договорів й інші види поділу, що здійснюються за правилами дихотомії. 
Зокрема, це такі види договорів, як основні та додаткові; основні та попередні; 
речові та зобов’язальні; укладені на користь контрагентів і на користь третіх 
осіб; мінові та ризикові (алеаторні).

У теорії цивільного права відмінним від дихотомічного критерію вважа-
ється критерій універсальний. При цьому використовується одноступенева 
(одноразова) або багатоступенева класифікація договорів, для побудови якої 
використовують універсальний критерій. 

С.М. Бервено підкреслює, що «класифікації договорів, що передбачають одно-
разове (одноступеневе) ділення, будуються за економічним та юридичним крите-
рієм, або у поєднанні того та іншого. Багатоступенева класифікація договорів пе-
редбачає багаторазове ділення; при цьому на кожному новому рівні повинен бути 
обраний інший критерій і договори мають відображати особливості попередніх»9.
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У зв’язку з наведеною проблематикою поділу цивільних договорів спробу-
ємо спочатку визначитися з належністю речового договору, який встановлює 
обмеження права власності, до відповідної класифікаційної групи, застосовую-
чи дихотомічний принцип поділу.

За умов застосування такої підстави поділу, як момент виникнення прав та 
обов’язків сторін за договором, згідно з якою вони поділяються на консенсу-
альні та реальні, такий речовий договір слід віднести до категорії консенсуаль-
них договорів. Наскільки безспірним і доцільним виглядає саме такий підхід? 
Чи є можливою і доцільною конструкція «реального речового договору»? 

На нашу думку, вищезгаданий речовий договір може бути тільки консен-
суальним, оскільки основною його функцією є надання відповідних вигод 
особам, права яких обмежують та обтяжують право власності. Наприклад, це 
відбувається при встановленні сервітуту, суперфіцію, емфітевзису іпотеки. 
При іпотечному договорі, на нашу думку, особливого значення набуває забез-
печувальна функція, при суперфіціарному, – можливість використання чужої 
земельної ділянки з метою забудови, а у разі встановлення сервітуту – за-
доволення інтересів власника сусідньої земельної ділянки за рахунок чужої 
земельної ділянки тощо. 

Права і обов’язки сторін речового договору виникають з моменту оформ-
лення договору та державної реєстрації відповідних обмежень та обтяжень 
права власності. Відтак, підстава виникнення відповідних обмежень та обтя-
жень речових прав на нерухоме майно являє собою складний юридичний факт, 
(договір і державна реєстрація), основу якого складає договірне правовідношення.

Обмеження та обтяження права власності слід розглядати через призму 
суб’єктивних прав інших уповноважених договором осіб. Характер цих об-
межень та обтяжень залежить від виду договору (договір про встановлення 
сервітуту, суперфіцію, емфітевзису, іпотеки...). Вказані обмеження та обтя-
ження є наслідком волевиявлення сторін договору.

В зв’язку з цим хотілося б підкреслити, що речовий договір є правочином і 
являє собою вольовий акт. Сторони даного договору спрямовують свою волю, 
взаємну та узгоджену, на досягнення певного правового результату. І таким 
результатом є, на нашу думку, встановлення обмеження та обтяження права 
власності на нерухоме майно, а також отримання відповідних вигод особою, на 
користь якої укладається такий договір. 

Підтвердження такого висновку можна знайти у відповідних нормах Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
Так, згідно із п. 4 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень»: «обтяження – заборона розпоряджатися та/або користуватися 
нерухомим майном, яка встановлена або законом, або актами уповноважених на це 
органів державної влади, їх посадових осіб або яка виникає на підставі договору».

Правову характеристику речовому договору, недоліком якого є обмеження 
та обтяження права власності, можна надати лише після всебічного вивчення 
правової природи даного договору, адже в законодавстві його визначення на 
сьогодні відсутнє. Слід підкреслити, що правова конструкція речового догово-
ру надає можливість невласнику задовольнити свої інтереси за рахунок чужого 
нерухомого майна, наслідком якого є встановлення обмеження та обтяження 
права власності стосовно предмета договору. 
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Обмеження та обтяження зумовлюють поведінку власника щодо здійснення 
права власності на набуту річ. Крім дотримання вимог законодавства, власник зо-
бов’язаний вчинити певні дії, які передбачені відповідним договором, на користь 
іншої сторони договору або третіх осіб. Виконання зазначеного обов’язку обмежує 
права власника. Але таке обмеження є проявом волевиявлення сторін договору, а 
значить може бути змінено, скасовано або визнано недійсним за правилами, вста-
новленими зобов’язальним правом.

Застосовуючи економічний та юридичний критерій поділу цивільно-пра-
вових договорів з метою виокремлення зазначеного речового договору, не 
можна не побачити їх взаємну залежність і вплив економічних потреб на пев-
ну правову регламентацію. 

У теорії цивільного права було виявлено взаємопов’язаність цих двох 
критеріїв і запропоновано їх спільне використання у вигляді так званого ком-
бінованого критерію. 

Необхідність застосування комбінованого критерію його прихильники 
бачать у тому, що економічні та юридичні ознаки необхідно розглядати в їх 
нерозірваній єдності10. О. С. Іоффе характеризує поведінку сторін договору як 
економічну за змістом і юридичну за формою11.

За таким критерієм договори поділяють на дев’ять груп: договори з від-
платної реалізації майна (1); з відплатної передачі майна у користування (2); 
з безвідплатної передачі майна у власність або користування (3); з виконання 
робіт (4); з надання послуг (5); з перевезень (6); з кредиту та розрахунків (7); із 
спільної діяльності (8); зі страхування (9).

Втім, можна зробити висновок про поліструктурність речового договору, 
що зумовлює поділ даного типу цивільно-правового договору на види і підви-
ди. На нашу думку, такий поділ залежить від тих видів обмежень та обтяжень, 
які пропонуються чинним цивільним законодавством.

Слід зазначити, що у цивільному праві України категорії «обмеження» та 
«обтяження» права власності та інших речових прав на нерухомість визначені 
нечітко і є предметом наукових спорів.

Також необхідно підкреслити, що кожне суб’єктивне право має свої межі 
здійснення, у тому числі й суб’єктивне право власності, а також інші речові права 
на нерухомість. Безумовно, характер таких обмежень має бути різним і залежати 
від змісту та сутності того права, що обмежується, його об’єкта та від підстав ви-
никнення обмежень. Тобто обмеження права власності та інших речових прав не 
можуть бути однаковими. Обмеження права власності встановлюються в інтер-
есах суспільства і виникають у силу закону, а також в інтересах приватних осіб 
(на підставі закону, договору, судового рішення), а обмеження інших речових прав 
зумовлюється насамперед захистом того права власності, від якого вони походять, 
обмеженнями даного права та законними інтересами самого власника.

На нашу думку, до категорії речових договорів слід віднести ті види до-
говорів стосовно нерухомого майна, у тому числі договори про обмеження 
та обтяження права власності на нерухомість, на підставі яких виникають 
права, що підлягають державній реєстрації. Наприклад, до речових договорів 
можна віднести: 1) договір про встановлення сервітуту (сервітутний дого-
вір); 2) договір про встановлення емфітевзису; 3) договір про встановлення 
суперфіцію (суперфіціарний договір); 4) договір ренти; 5) договір довічного 
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утримання, предметом якого є нерухоме майно; 6) договір купівлі-продажу 
нерухомого майна; 7) договір міни нерухомого майна; 8) спадковий договір 
стосовно нерухомості; 9) договір про право користування (найму, оренди) бу-
дівлею або іншою капітальною спорудою (їх окремою частиною), що виникає 
на підставі договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди 
(їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки; 10) договір 
іпотеки; 11) договір про встановлення довірчої власності.

Слід підкреслити, що у чинному законодавстві України в зв’язку з від-
сутністю чіткої концепції стосовно співвідношення категорії «обтяження» та 
«обмеження» права власності, а також невизначеністю системи речових прав, 
залишаються відкритими деякі питання про віднесення тих чи інших прав 
до категорії речових і, відповідно, про види речового договору, це питання є 
дискусійним і потребує додаткового дослідження.

Можна зробити висновок про поліструктурність речового договору, що 
зумовлює поділ даного типу цивільно-правового договору на види і підвиди. 
На нашу думку, такий поділ залежить правової природи та обсягу відповідних 
видів обмежень та обтяжень права власності на нерухоме майно, які пропону-
ються чинним цивільним законодавством.
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Sevryukova Inna. Problems of the definition and characteristics of the contractual 
basis for the limitation and encumbrance of ownership of real estate in Ukraine

Introduction. The legal description of the contractual grounds for restrictions and encum-
brances on the right of ownership of real estate can be provided only after a comprehensive 
study of the common features of the contractual structures, which establish the relevant rights 
and obligations of the parties. The main common feature of such agreements is the emergence 
of appropriate property benefits for the owner, which is to enable the owner to satisfy their in-
terests at the expense of someone else’s real estate, resulting in restrictions and encumbrances 
on property subject to the contract. 

It should also be emphasized that each subjective right has its limits of exercise, including 
the subjective right of ownership, as well as other real property rights. Of course, the nature 
of such restrictions must be different and depend on the content and nature of the restricted 
right, its object and the grounds for the restrictions. That is, restrictions on property rights and 
other property rights cannot be the same. Restrictions on property rights are established in the 
interests of society and arise by law, as well as in the interests of individuals (on the basis of 
law, contract, court decision), and restrictions on other property rights are primarily due to 
protection of the property from which they originate and the legitimate interests of the owner. 
In our opinion, the category of real contracts should include those types of contracts relating 
to real estate, including contracts of encumbrance of property rights on the basis of which the 
rights subject to state registration arise.

Purpose and objectives of the study The main common feature of such agreements is 
the emergence of appropriate property benefits for the owner, which is to enable the owner 
to satisfy their interests at the expense of someone else’s real estate, resulting in restrictions 
and encumbrances on property subject to the contract. Therefore, we can argue for the 
existence of a certain generalizing type of contract, the features of which are inherent in 
all its subspecies, in particular, contracts for the establishment of easements, superficies, 
emphyteusis, mortgage agreement. Such an agreement in the legal literature is called by 
some authors as a real contract. However, issues concerning its legal nature, place in the 
system of civil law contracts remain debatable.

Research methods. The research carried out in the article is based on the assessment of gener-
ally accepted approaches to defining the characteristic features of problematic issues of contractual 
grounds for the emergence of restrictions and encumbrances of property rights to real estate. It should 
be emphasized that these issues are controversial due to the lack of clear legislative regulation, which 
leads to imperfect legal regulation and violations of the rights of participants in property turnover.

Research conclusions. As a result of the study, the idea is given that in the current legis-
lation of Ukraine due to the lack of a clear concept of the relationship between the category 
of “encumbrance” and “restriction” of property rights, as well as the uncertainty of property 
rights, some questions remain about the classification of certain rights accordingly, about the 
types of material contract, this issue is debatable and needs further study. It is possible to make 
about polystructurality of the real contract that causes division of this type of the civil law 
contract into kinds and subspecies. In our opinion, such a division depends on the legal nature 
and scope of the relevant types of restrictions and encumbrances on the right of ownership of 
real estate, which are proposed by current civil law.

Key words: real contract, contractual basis for the emergence of restrictions and encumbrances of 
ownership of real estate, restrictions and encumbrances of ownershiр, the system of civil law contracts.
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ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
У ПОЗАСУДОВОМУ ПОРЯДКУ

У статті досліджуються питання захисту прав громадян у сфері соціального стра-
хування у позасудовому порядку. На основі аналізу чинного законодавства та наукових 
досліджень захисту прав у сфері соціального страхування розкрито порядок захисту 
прав застрахованих у сфері соціального страхування у позасудовому порядку. Наведені 
статистичні дані та тематика питань щодо оскарження застрахованими особами рі-
шень суб’єктів правозастосування. Зроблено висновки та пропозиції щодо удосконалення 
позасудових процедур захисту прав громадян у сфері соціального страхування.

Ключові слова: соціальне страхування, захист, позасудовий порядок, скарга, фонд.

Трунова Г. А. Защита прав граждан в сфере социального страхования во внесу-
дебном порядке

В статье исследуются вопросы защиты прав граждан в сфере социального страхова-
ния во внесудебном порядке. На основе анализа действующего законодательства и научных 
исследований защиты прав в сфере социального страхования раскрыт порядок защиты 
прав застрахованных в сфере социального страхования во внесудебном порядке. Приведены 
статистические данные и тематика по обжалованию застрахованными лицами решений 
субъектов правоприменения. Сделаны выводы и предложения усовершенствования внесу-
дебных процедур защиты прав граждан в сфере социального страхования.

Ключевые слова: социальное страхование, защита, внесудебный порядок, жалоба, фонд.

Trunova Halyna. Out-of-court protection of citizens’ rights in the field of social insurance
The article is devoted to the study of the issue of protecting the rights of citizens in the field 

of social insurance out of court. Based on the analysis of the current legislation and scientific 
research on the protection of rights in the field of social insurance, the procedure for the 
protection of the rights of insured persons in the field of social insurance out of court is disclosed. 
The article provides statistical data and topics on appeal by insured persons against decisions of 
the subjects of law enforcement. The conclusions and proposals for improving the out-of-court 
procedures for protecting the rights of citizens in the field of social insurance are made.

Key words: social insurance, protection, out-of-court order, complaint, fund.

Вступ. Функціонування системи соціального страхування залежить від 
ефективної системи гарантій захисту соціально-страхових прав громадян. Не 
будучи забезпеченими засобами захисту, проголошене в законі право не може 
повною мірою розраховувати на безумовну та точну реалізацію у тому сенсі, 
який закладений у правовій нормі. Згідно з ст. 55 Конституції України кожному 
гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 
осіб. Водночас Основним Законом закріплено і позасудовий порядок захисту 
прав громадян, що відіграє важливу роль У системі реалізації та захисту прав 
громадян, включаючи і права у сфері соціального страхування. 
* Trunova Halyna, Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Docent
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Огляд літератури. Проблематика захисту прав у сфері соціального за-
безпечення розглядалася науковцями галузі права соціального захисту, зо-
крема, М.І. Боднаруком, Є.В. Красновим, О.В. Москаленко, С.М. Прилипком, 
Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевою, М.М. Шумилом, О.М. Ярошенком. Варто від-
значити доробки К.В. Бориченко, яка у своєму дисертаційному дослідженні 
юридичного механізму забезпечення права на соціальний захист розглядає 
способи захисту права на соціальний захист, акцентуючи увагу на аспектах 
відшкодування моральної шкоди та можливості застосування самозахисту1. 
Водночас питання позасудового захисту прав у сфері соціального страхуван-
ня не були предметом окремого наукового дослідження.

Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю дослідження питання 
захисту прав у сфері соціального страхування у позасудовому порядку, адже 
вдало налагоджені позасудові механізми захисту прав сприяють швидкому та 
доступному вирішенню спорів, а також забезпечують ефективність реалізації 
прав застрахованих на соціально-страхове забезпечення. 

Мета статті полягає у тому, щоб на основі аналізу чинних нормативно-пра-
вових актів та правозастосовної практики у сфері соціального страхування       
дослідити питання захисту прав у сфері соціального страхування у позасудово-
му порядку та виробити окремі пропозиції його удосконалення. 

Зазначена мета конкретизується такими завданнями: розкрити форми захи-
сту прав у сфері соціального страхування; проаналізувати чинне законодавство та 
правозастосовну практику щодо захисту прав у сфері соціального страхування у 
позасудовому порядку; визначити порядок оскарження рішень суб’єктів правоза-
стосування у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з ч. 1 ст. 70 Конвенції МОП № 102 про 
мінімальні норми соціального забезпечення 1952 р. кожна особа, яка звернула-
ся із запитом на отримання допомоги, має право на апеляцію в разі відмови у 
наданні допомоги та право на оскарження стосовно якості або розміру допомо-
ги2. Рекомендацією МОП № 202 про мінімальні рівні соціального забезпечення 
2012 р. визначено принцип ефективності і доступності процедур подання і роз-
гляду скарг і апеляцій у галузі соціального забезпечення3. 

У сфері соціального страхування застосовується юрисдикційна форма за-
хисту прав громадян, суть якої полягає у тому, що особа звертається за захи-
стом своїх прав до державних або інших компетентних органів, на які зако-
ном покладені повноваження розглядати та вирішувати спори, вживати заходи 
щодо припинення правопорушення та відновлення порушеного права, а також 
застосовувати санкції до правопорушників.

У межах юрисдикційної форми захисту виділяють позасудовий та судовий 
порядок захисту прав. Водночас рішення громадянина звернутися зі скаргою у 
позасудовому порядку не позбавляє його права, у разі незгоди з результатами 
оскарження, подальшого звернення до суду. Крім того, особа може безпосеред-
ньо звернутися до суду за захистом своїх порушених прав, оминаючи позасудо-
вий порядок. Як влучно наголошують Ю. С. Шемшученко та О. В. Скрипнюк, 
важливою є необхідність розвитку системи «альтернативного» захисту прав 
людини, коли громадянин отримує можливість на власний розсуд обирати той 
засіб захисту своїх прав, який видається найбільш ефективним. Причому звер-
нення до одного органу державної влади стосовно захисту власних прав не по-
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винно автоматично блокувати інші шляхи. В цьому сенсі наявність різнорівне-
вої та розгалуженої системи забезпечення і захисту прав людини є свідченням 
як демократизму державної влади, так і рівня гарантованості захисту прав і 
свобод людини і громадянина в Україні4.

Системі соціального страхування притаманні загальноправові та власні меха-
нізми позасудового захисту прав. Захист порушеного права у сфері соціального 
страхування у випадку існування спору про право чи при оскарженні рішення, дії 
чи бездіяльності фонду здійснюється в процесуальних відносинах. Регулювання 
даних процесуальних відносин щодо захисту прав у сфері соціального страху-
вання забезпечується як нормами права соціального забезпечення, так і нормами 
інших галузей права (адміністративного, цивільного процесуального та адміні-
стративно-процесуального). Наведене свідчить про комплексне правове регулю-
вання відносин щодо захисту прав у сфері соціального страхування. 

До загальноправових позасудових засобів захисту прав у сфері соціального 
страхування належать право на оскарження дій страховика, страхувальника-ро-
ботодавця щодо надання соціально-страхового забезпечення в порядку інституту 
розгляду звернень громадян, а також право звертатися за захистом своїх прав до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Окрім того, системі соціального страхування притаманні власні позасудові ме-
ханізми захисту прав громадян. По-перше, за захистом свого порушеного права у 
сфері соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та від нещас-
ного випадку на виробництві, професійного захворювання застрахована особа 
може звернутися до спеціальної комісії Фонду соціального страхування України з 
питань вирішення спорів. По-друге, захист прав у сфері соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності здійснюється комісією (уповноваженим) із со-
ціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на підпри-
ємстві, установі, організації, шляхом розгляду скарг на рішення щодо призначення 
матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Процедури примирно-посередницького характеру не набули належного 
поширення щодо захисту прав у сфері соціального страхування, винятком не 
стала і процедура медіації.

Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індиві-
дуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб 
цих органів, що зобов`язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь 
у встановлений законом строк. Інститут права на звернення має комплексний ха-
рактер, його утворюють різні за природою і призначенням юридичні засоби (ін-
струменти), метою яких є забезпечення реалізації кожною людиною своїх прав і 
свобод, а також їх обстоювання, захист та відновлення у разі порушення5.

Основним нормативно-правовим актом, який регулює питання практичної ре-
алізації прав громадянам на звернення, є Закон України «Про звернення громадян» 
від 2 жовтня 1996 р.6 Зі змісту Закону вбачається, що кожен має право звернутися 
із заявою, скаргою чи пропозицією до органу державної влади, місцевого само-
врядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, 
об’єднання громадян, посадової особи. Цьому праву відповідає обов’язок відпо-
відних суб’єктів своєчасно, об’єктивно розглянути звернення, надати обґрунтова-
ну та вичерпну відповідь по кожному з поставлених у зверненні питань, або, у 
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разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою, роз’яснити порядок оскарження 
прийнятого за нею рішення чи передати її на розгляд до іншого органу, до повно-
важень якого віднесено вирішення порушених у зверненні питань.

Згідно з абз. 4 ст. 3 Закону України «Про звернення громадян» скарга — це 
звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів грома-
дян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань гро-
мадян, посадових осіб. Скарга – це реакція громадян на порушення їх прав і 
законних інтересів. Скарга є актом правового характеру, вона породжує обов’я-
зок компетентних органів і посадових осіб розглянути поставлені в ній питан-
ня та прийняти по них рішення відповідно до чинного законодавства7.

Нормами п. 8 ст. 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.8 у частині захисту прав за-
страхованих передбачено право на оскарження дії страховика, страхувальни-
ка-роботодавця щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат 
та соціальних послуг, а також право на судовий захист своїх прав. 

На нашу думку, норми зазначеного Закону не повною мірою закріплюють 
усі аспекти захисту прав застрахованих осіб, адже в Законі предметом оскар-
ження названо «дії», відповідно виникає питання щодо можливості оскаржен-
ня рішення чи бездіяльності страховика та страхувальника. Отже, з метою на-
лежного рівня захисту прав застрахованих осіб необхідно внести доповнення 
до п. 8 ст. 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» та закріпити право на оскарження дії, рішення чи бездіяльності 
страховика, страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального забезпе-
чення, страхових виплат та соціальних послуг.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття» від 2 березня 2000 р.9 не закріплює право застрахованих гро-
мадян на оскарження рішень суб’єктів правозастосування із соціального страху-
вання на випадок безробіття. В абз. 2 ч. 1 ст. 36 Закону визначено, що застраховані 
особи, яким виплачується забезпечення та надаються соціальні послуги за цим 
Законом, мають право на судовий захист своїх прав. У ст. 39 Закону передбачено 
порядок вирішення спорів, зокрема закріплено право на розгляд спорів виключ-
но в судовому порядку. Водночас Положенням про Державну службу зайнятості, 
затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України, визначено, що 
Державний центр зайнятості розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність 
посадових осіб Служби, приймає обов’язкові до виконання Службою рішення10. 
На нашу думку, з метою належного правового регулювання захисту прав грома-
дян у сфері соціального страхування на випадок безробіття необхідно доповнити 
абз. 2 ч. 1 ст. 36 та ст. 39 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування на випадок безробіття» та передбачити можливість оскаржен-
ня рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта правозастосування.

Статтею 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 9 липня 2003 р.11 визначено право на оскарження рішень як до 
органів Пенсійного фонду України вищого рівня, так і в судовому порядку. Згідно 
з п. 2 Порядку розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо 
пенсійного забезпечення, затвердженого постановою Правління Пенсійного 
фонду України від 12 жовтня 2007 р. № 18-612, якщо громадянин вважає, що ор-
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ган, що призначає пенсію, прийняв рішення, що суперечить законодавству про 
пенсійне забезпечення або виходить за межі його компетенції, встановленої зако-
ном, громадянин має право оскаржити таке рішення у органі Пенсійного фонду 
України вищого рівня. Постановою Правління Пенсійного фонду України «Про 
удосконалення порядку розгляду скарг громадян на рішення органів Пенсійного 
фонду України щодо пенсійного забезпечення» від 24 грудня 2009 р. № 28-713. 
передбачено створення комісії з питань розгляду скарг громадян на рішення ор-
ганів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення. Відповідно за 
бажанням особи скарга може бути розглянута комісією, до складу якої входять у 
тому числі й представники громадськості. Водночас рішення комісії, прийняте за 
розглядом скарги, має рекомендаційний характер. 

Аналіз практики діяльності Фонду соціального страхування України щодо роз-
гляду звернень громадян свідчить про позитивну динаміку вирішення спорів у по-
рядку оскарження. Робочими органами Фонду статистична інформація наводиться 
узагальнено, конкретизації за видами звернень (заява, скарга, пропозиція) не нада-
но. Однак практика та тематика звернень свідчить, що їх левова частка подається 
саме у вигляді скарг. За 2019 р. до робочих органів виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України звернулося письмово та на особистий прийом 
32 143 громадянина. За результатами розгляду: вирішено позитивно – 13 277 (41,3%) 
звернень; роз’яснено – 18 260 (56,8%) звернень; знаходиться в стадії розгляду – 
408 (1,3%) звернень; відмовлено у задоволенні – 198 (0,6%) звернень. 

Основними питаннями, з якими звертались громадяни, є: виплати по лист-
ках непрацездатності, допомога по вагітності та пологах, допомога на похован-
ня; лікування в санаторно-курортних закладах; призначення і перерахування 
страхових виплат; виплата заборгованості зі страхових виплат та матеріаль-
ного забезпечення; медичне обслуговування; заповнення бланку листка непра-
цездатності; перевірки листків непрацездатності; забезпечення автомобілями; 
скарги на дії працівників Фонду (нарікання на відсутність належного реагу-
вання, неуважного та грубого ставлення з боку деяких працівників робочих 
органів виконавчої дирекції Фонду)14.

До Пенсійного фонду України у 2019 р. надійшло 563 787 звернень грома-
дян, повторних – 13515. У своїх зверненнях громадяни, у тому числі й на осо-
бистих прийомах, порушували питання щодо перевірки правильності призна-
чення та проведення перерахунків пенсій – 140 033 звернень (24,8 % загальної 
кількості звернень); роз’яснення окремих норм чинного пенсійного законодав-
ства – 95 521 звернення (16,9 %); підвищення розміру пенсії – 70 753 звернення 
(12,5 %); визначення права на призначення пенсії – 23 649 звернень (4,2 %), 
отримання пенсії за місцем фактичного проживання – 16 136 звернень (2,9 %), 
виконання рішень судів – 15524 звернень (2,8 %) тощо15.

Незважаючи на значні успіхи в інформатизації, чимала частина звернень 
здійснюється за усталеною практикою, шляхом відвідання особою відділень 
Пенсійного фонду України. За 9 місяців 2020 р. до Пенсійного фонду України 
надійшло 316 249 звернень громадян. Значне зменшення кількості громадян на 
прийомах зумовлено введенням карантину на території України, під час якого 
були обмежені особисті та виїзні прийоми. Поряд з тим спостерігається збіль-
шення письмових звернень, які надсилаються через засоби поштового зв’язку. 
Таких звернень протягом січня–вересня 2020 р. – 92 345, що на 54,3 % більше 
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порівняно з аналогічним періодом 2019 р. (59 840 звернень). Особливо різке 
збільшення зафіксовано в кількості електронних звернень, які надсилаються 
на адреси електронної пошти органів Фонду – 21 859, що на 159,9% більше 
порівняно з аналогічним періодом 2019 р. (8 410 звернень) та через вебпортал 
електронних послуг Фонду – 54 731, що на 128% більше порівняно з аналогіч-
ним періодом 2019 р. (24 001 звернення)16.

У процесі дослідження не вдалося знайти статистичні дані щодо успішної 
реалізації права особи на пенсійне забезпечення в порядку оскарження рішень 
органу Пенсійного фонду України до вищого рівня чи до комісії. Водночас 
протягом 2018 р. до органів Пенсійного фонду України подано 47,5 тис. позо-
вів щодо пенсійного забезпечення та з інших питань на суму 440,6 млн грн. 
Задоволено судом 35,8 тис. позовів (84,5% усіх розглянутих судами справ) на 
суму 330,4 млн грн. Найбільше позовів (18,6 тис.) подано з питань призначення 
(перерахунку) і виплати пенсій особам, звільненим з військової служби, задово-
лено 15,2 тис. позовів, що становить 93,4% розглянутих судами справ цієї кате-
горії17. Протягом 2019 р. подано 47,4 тис позовів до органів Пенсійного фонду 
України щодо пенсійного забезпечення та з інших питань на суму 527,1 млн грн. 
Задоволено судом 38,6 тис. позовів (85,1% усіх розглянутих судами справ) на суму 
458,11 млн грн. Найбільше позовів (майже 15 тис.) подано з питань призначення 
(перерахунку) і виплати пенсій особам, звільненим з військової служби, задоволе-
но 11,2 тис. позовів, що становить 83,2% розглянутих судами справ цієї категорії18.

Отже, склалася усталена практика вирішення пенсійних спорів переважно 
в судовому порядку. Завантаженість судів пенсійними справами надмірна, що 
потребує удосконалення процесуальних гарантій прав у сфері пенсійного стра-
хування в позасудовому порядку. Окремою проблемою порядку оскарження у 
сфері соціального страхування є формальність розгляду скарг, а фактично за-
мість об’єктивно обґрунтованої відповіді – надання «відписок».

Вагомий внесок щодо захисту прав громадян у сфері соціального страхування 
відіграє інститут Уповноваженого з прав людини. У 2019 р. до Уповноваженого 
надійшло понад 3 246 повідомлень про порушення прав людини у сфері соці-
ального захисту. У більшості повідомлень йшлося про порушення прав грома-
дян на пенсійне забезпечення, половина з яких пов’язана із неналежним вико-
нанням судових рішень про поновлення відповідних прав. Решта стосувалась 
забезпечення права на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї, отри-
мання пільг та відповідного статусу, що дає право на пільги, реалізації права 
на житлову субсидію. До Уповноваженого надходили повідомлення від осіб з 
інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи, реабілітованих або потерпілих від репресій, громадян інших пільгових кате-
горій щодо захисту їхніх прав. Також зверталися громадяни щодо захисту прав 
недієздатних осіб, які позбавлені опіки, гарантованої законодавством. Під час 
здійснюваного моніторингу також виявлено низку системних порушень щодо 
реалізації прав громадян у сфері соціального захисту19.

Висновки. У підсумку слід зауважити, що у сфері соціального страхування 
застосовується юрисдикційна форма захисту з загальноправовими та власними ме-
ханізмами позасудового захисту прав громадян. Варто відзначити, що позасудовий 
порядок характеризується доступністю, оперативністю і економічністю, відсутніс-
тю публічності та не обтяжений формалізмом. Водночас для підвищення ефектив-



РОЗДІЛ 5 • Проблеми цивільного, трудового права та права соціального забезпечення  355

ності та популяризації позасудових процедур необхідно удосконалювати питання 
їх правового регулювання, покращувати організаційну складову, а також забез-
печувати належний рівень підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері 
захисту прав громадян у позасудовому порядку у сфері соціального страхування. 
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Trunova Halyna. Out-of-court protection of citizens’ rights in the field of social insurance
The effectiveness of the implementation of citizens ‘rights in the field of social insurance depends 

on the rapid and affordable protection of their rights, which determines the relevance of the study of 
extrajudicial procedures for the protection of citizens’ rights in the field of social insurance.

The purpose of the article is to, based on the analysis of social insurance legislation, to 
investigate the protection of citizens’ rights in the field of social insurance out of court and to 
develop some suggestions for improvement.

Based on the analysis of current legislation and research on the protection of rights in the 
field of social insurance, the procedure for protection of the rights of insured persons in the field 
of social insurance out of court is revealed. It is determined that in the field of social insurance 
jurisdictional forms of protection of rights are used, within which both common law and social 
insurance mechanisms of out-of-court protection of the rights of insured persons are used. It is 
noted that conciliation and mediation procedures have not been properly extended to protect rights 
in the field of social insurance, and the mediation procedure is no exception. The procedure for 
appealing the decision of social insurance funds is analyzed. The static data and topics of issues 
related to the appeal of the decisions of the subjects of law enforcement by the insured persons are 
given. Qualitative and quantitative analysis of claims to the Pension Fund of Ukraine allows us 
to conclude that there is a well-established practice of resolving pension disputes mainly in court.

Conclusions and proposals for improving out-of-court procedures for protection of citizens’ 
rights in the field of social insurance are made

Key words: social insurance, protection, out-of-court order, complaint, fund.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ ЯК ЯВИЩЕ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Стаття присвячена актуальним проблемам ефективності адміністративно-пра-
вового регулювання відносин у сфері державного управління. Зазначається, що адмі-
ністративно-правове регулювання є динамічним і багатогранним процесом. Правові 
норми, що регулюють адміністративно-правові відносини, потребують упорядкування 
і систематизації. Їх регулівний вплив може змінюватися під дією внутрішніх та зов-
нішніх факторів, різних реформ і програм. Розглядається сутність адміністратив-
но-правового регулювання та обґрунтовується роль інституціональної недостатності 
у підвищенні його ефективності. Розглядаються основні ознаки інституціональної не-
достатності як явища адміністративно-правового регулювання. 

Робиться висновок про необхідність дослідження інститутів адміністративного пра-
ва та їх інституціональної недостатності як якісної характеристики інституціонального 
розвитку, яка засвідчує стан ефективності функціонування відповідного інституту.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, державне управління, ін-
ститут права, правові норми, інституціональна достатність, інституціональна недо-
статність у сфері адміністративно-правового регулювання.

Андрийко О. Ф. Институциональная недостаточность как явление админи-
стративно-правового регулирования

Статья посвящена актуальным проблемам эффективности административно-пра-
вового регулирования отношений в сфере государственного управления. Отмечаются 
динамичность и многогранность процессов административно-правового регулирова-
ния. Правовые нормы, которые регулируют административно-правовые отношения, 
требуют упорядочения и систематизации. Их регулирующее воздействие может изме-
няться под влиянием внутренних и внешних факторов, различных реформ и программ. 
Рассматривается сущность административно-правового регулирования и роль инсти-
туциональной недостаточности в повышении его эффективности. Рассматриваются 
основные признаки институциональной недостаточности как категории администра-
тивно-правового регулирования.

Сделан вывод о необходимости исследования институтов административного 
права и эффективности их функционирования как качественной характеристики 
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институционального развития, которая свидетельствует о состоянии эффектив-
ности функционирования соответствующего института.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, государственное управ-
ление, институт права, правовые нормы, институциональная достаточность, институ-
циональная недостаточность в сфере административно-правового регулирования.

Andriiko Olha. Institutional insufficiency as a phenomenon of administrative and 
legal regulation

The article is devoted to actual problems of the effectiveness of administrative legal 
regulation in the field of public administration. It is noted that administrative legal regulation 
is a dynamic and multifaceted process. The legal rules governing administrative legal relations 
require ordering and systematization, and their provisions may change.

The essence of administrative legal regulation and the role of institutional insufficiency in 
improving its efficiency are considered. In the course of the research, the features of institutional 
insufficiency are considered as categories of administrative legal regulation and its characteristics.

It is concluded that there is a need to study the institutes of administrative law and their 
institutional insufficiency, as a characteristic of high-quality institutional development, in the 
present time and their future development.

Key word: administrative legal regulation, public administration, institute of law, legal norms, 
institutional sufficiency, institutional insufficiency in the field of administrative legal regulation.

Вступ. Питання інституціональної недостатності у сфері адміністратив-
но-правого регулювання завжди привертало увагу науковців і практиків, оскіль-
ки засвідчувало стан врегульованості відносин у відповідній сфері та визнача-
ло потреби в подальшому удосконаленні нормативно-правової бази відповідно 
до змін, що відбуваються в суспільстві і державі. Затим плинність часу й нові 
виклики сучасності потребують адекватного механізму адміністративно-пра-
вового регулювання, яке як важливий вид діяльності держави спрямоване на 
практичне забезпечення проголошених державою гарантій і принципів. Тема 
інституціональної недостатності адміністративно-правового регулювання є ак-
туальною та потребує подальшого дослідження.

Літературний огляд. Наукове опрацювання проблеми інституціональ-
ної недостатності адміністративно-правового регулювання розглядалося 
вченими-адміністративістами при дослідженні правових інститутів адмі-
ністративного права, хоча саме явище і не було безпосереднім предметом 
уваги. Зокрема, йдеться про дослідження таких правових інститутів, як ор-
гани виконавчої влади, державна служба, адміністративна відповідальність, 
державний нагляд і контроль, адміністративна процедура, державне управ-
ління та державне регулювання у працях відомих українських вчених, зо-
крема: В. Авер’янова, І. Голосніченка, Д. Лук’янця, Ю. Битяка, В. Гаращука, 
В. Колпакова, О. Рябченко, Х. Ярмакі та ін.

Ці вчені зробили важливий внесок у розвиток правової думки, створюю-
чи теоретико-правове підґрунтя для розвитку адміністративного права та його 
інститутів. Водночас продовження дослідження проблем розвитку адміністра-
тивного права та його інститутів залишається актуальним завданням.

Постановка проблеми. Інституціональна недостатність адміністратив-
но-правового регулювання є однією із складових характеристики правового 
регулювання і важливою проблемою його належного забезпечення відповідно 
до вимог доцільності та відповідальності.
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Мета та завдання дослідження. З’ясувати сутність та ознаки, що ха-
рактеризують інституціональну недостатність адміністративно-правового 
регулювання, та необхідність подальшого дослідження її в умовах процесів 
реформування та діяльності системи органів державного управління, децен-
тралізації їх повноважень та відповідного правового забезпечення для вико-
нання функцій та завдань, що стоять перед ними.

Виклад основного матеріалу. З проголошенням незалежності України по-
стала проблема перегляду та переосмислення системи державного управління 
і адміністративно-правового регулювання суспільних відносин та їх формуван-
ня на демократичних засадах.

За участю науковців і активної громадськості Державною комісією з прове-
дення адміністративної реформи була розроблена Концепція адміністративної 
реформи в Україні та підготовлені пропозиції щодо першочергових кроків для 
здійснення реформування системи державного управління і підготовки правової 
системи для проведення широкомасштабних реформ, зокрема і правової рефор-
ми, в Україні. Правова реформа – «це різновид реформи, пов’язаної із перетво-
ренням правової форми функціонування держави, тобто зі зміною її законодавчої, 
адміністративної або правоохоронної функції, із утворенням, реорганізацією чи 
ліквідацією окремих інститутів держави та відповідних правових інститутів»1.

За тридцять років, що минули з тих часів, відбулися значні зміни в усіх сферах 
життя країни. Зокрема, були сформовані нові інституції, продовжується реформуван-
ня адміністративно-територіального устрою, формується і розвивається законодавча 
база щодо діяльності державних органів у нових умовах та правове забезпечення їх 
організації і діяльності. Водночас виникають і нові проблеми як щодо успішності 
проведення започаткованих реформ, так і ефективності правового регулювання від-
носин в нових умовах їх формування та реальних запитів суспільства.

Проблема адміністративно-правового регулювання відносин у сфері держав-
ного управління залишається актуальною для науки адміністративного права, 
оскільки сучасні процеси, що відбуваються в державі і суспільстві, міжнародних 
відносинах, потребують відповідного механізму правового регулювання, який 
би був спрямований на побудову сучасного суспільства і забезпечував належний 
механізм регулівного державного впливу на подальший його розвиток.

Адміністративне право як одна з фундаментальних галузей права, змінюючись 
у своїй сутності і структурі правового регулювання, спрямоване на удосконалення 
механізму адміністративних дій і рішень, що приймаються владними суб’єктами пу-
блічного управління, а також на створення правових норм та формування правових 
інститутів, що регламентують порядок у сфері адміністративно-правових відносин.

Правові норми, що регулюють певну групу, окремий вид суспільних від-
носин, об’єднують в інститути. Нормативність є обов’язковим компонентом 
будь-якого інституту. Засобом формування державно-правових інститутів є ін-
ституціоналізація. У «Юридичній енциклопедії» термін «інституціалізація» по-
дається як «процес визначення і оформлення організаційних, правових та інших 
структур для задоволення суспільних потреб...2

Звертаючись до важливості визначення термінів, слід зазначити, що в науці, 
практичній діяльності державних структур важливим елементом спілкування є 
правильне використання слів та словосполучень, застосування відповідної тер-
мінології (особливо це важливо в законодавстві), що адекватно відображають 
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реальність. Для використання одного і того ж офіційного чи наукового понят-
тя слід використовувати однакові терміни, особливо такий підхід необхідний 
у законодавчих і правових актах, наукових публікаціях та дослідженнях. 

Процеси інтеграції, уніфікації та гармонізації правового регулювання, як 
зазначається в літературі, потребують удосконалення форм вираження права, 
зокрема, вирішення мовно-технічних проблем у сфері правового регулюван-
ня, вироблення системи науково обґрунтованих вимог, техніко-юридичних 
правил, прийомів, способів та засобів розробки і викладення нормативно-пра-
вових та інших юридичних актів, їх адаптації до європейського права, уточ-
нення понятійного апарату багатьох галузей права3.

Дослідники проблеми юридичної термінології зазначають відсутність єди-
ного визначення самого поняття «термін». При цьому посилаються на його 
походження від латинського «terminus», що в перекладі подається як «межа», 
«кордон». Зокрема, зауважують, що «у загальноприйнятому розумінні термін – 
це спеціальне слово або словосполучення, що вживається у мові фахівців і має 
точно окремлене значення. Найголовніші вимоги до терміна: однозначність, 
точність, стилістична нейтральність»4.

Процеси євроінтеграції, адаптації вітчизняного законодавства до норм між-
народного права вимагають ефективно функціонуючої правової системи. При 
цьому слід зважати на те, що це має відбуватися не шляхом простого запо-
зичення норм адміністративного законодавства та перенесення термінології 
країн Західної Європи в український адміністративно-правовий лексикон, яке 
ми почали часто спостерігати в наукових роботах. Йдеться про термінологію, 
яка буде відображати наші традиції розвитку, випливати із особливостей нашої 
культури, зрозумілою і однозначною у використанні.

На важливість виваженості застосування нової термінології, при цьому не 
заперечуючи її використання в сучасних умовах, вказують науковці у своїх пу-
блікаціях і виступах на наукових конференціях. Так, у статті «Нова термінологія 
в адміністративному праві: досягнення чи недолік» вказується на неприпусти-
мості взаємозаміни понять «управління», «регулювання», «адміністрування»5.

Різне змістове навантаження термінів «державне управління», «державне ре-
гулювання» та «адміністрування» є певним критерієм їх самостійного значення.

У цій статті не йдеться про критичний аналіз застосування термінів. Вважаємо 
необхідним лише звернути увагу на важливість цього питання та приділення 
йому уваги наукової спільноти.

Звичайно, ми перебуваємо не в обмеженому просторі і вплив зовнішнього 
середовища є чинником впливу на зміни термінології, але застосування її має 
бути завжди виваженим і відповідати особливостям того середовища, меті і 
завданню застосування того чи іншого терміна. 

Державне управління в науці адміністративного права розглядається як «са-
мостійний вид державної діяльності, що має організуючий, виконавчо-розпо-
рядчий, підзаконний характер особливої групи державних органів (посадових 
осіб) щодо практичної реалізації функцій та завдань держави в процесі повсяк-
денного і безпосереднього керівництва економічним, соціально-культурним та 
адміністративно-політичним будівництвом»6. 

Тобто державне управління розглядається як діяльність державних органів, 
метою якої є максимальний вплив управляючої системи на розвиток відносин. 
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За своєю суттю йдеться про постійне, безпосереднє втручання державних ор-
ганів у життя суспільства.

На відміну від державного управління державне регулювання і, зокрема, ад-
міністративно-правове регулювання, за допомогою відповідних правил, норм, 
методів діяльності забезпечує реалізацію управлінського впливу. Воно прояв-
ляється через вплив норм права на поведінку людей, діяльність органів. Норми 
адміністративного права і утворювані ними правові інститути виступають відпо-
відними механізмами досягнення поставленої мети. За допомогою норм адміні-
стративного права діяльність суб’єктів адміністративно-правових відносин уз-
годжується з вимогами установленими правилами, що містяться у таких нормах.

Якість та ефективність адміністративно-правового регулювання тісно пов’я-
зана з проведенням правових реформ. У літературі зазначається, що ключовими 
проблемами, які сьогодні супроводжують правові реформи в країні, є «наявність 
значної кількості нормативного матеріалу, що не впливає на його якість, недо-
тримання принципу системності у правовому регулюванні, оскільки з одного пи-
тання можуть прийматися декілька нормативно-правових актів, які неузгоджені 
між собою, а іноді й суперечать один одному; доволі часто прийняття норма-
тивно-правових актів за аналогією з тими, що функціонують в інших державах; 
властива поспішність, необґрунтованість прийняття нормативного матеріалу, що 
призводить до необхідності внесення через деякий час змін і доповнень; вико-
ристання неналежним чином методу прогнозування, що також впливає на якість 
законодавства та його досконалість; неврахування достатньою мірою правоза-
стосовної практики, яка може дати відповіді на багато невирішених питань»7.

Сучасна система адміністративного права змінюється під впливом внутріш-
ніх і зовнішніх факторів, нових викликів часу та потреби врегулювання нових 
відносин, що формуються в суспільстві. Правові норми, що регулюють схожі 
адміністративно-правові відносини об’єднуються в інститути права. У теорії 
права інститути права визначають як «окремі взаємозалежні елементи галузі 
права», як «систему відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою 
правових норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин»8. 
Об’єднання правових норм отримало назву інституціоналізація, яка є «засобом 
формування державно-правових інститутів». 

У соціальному значенні інституціоналізація визначається як процес роз-
витку стійких і формальних зразків поведінки людини, які складають інсти-
тут. В адміністративному праві інституціалізація розглядається як процес 
визначення і оформлення адміністративно-правових норм та об’єднання їх в 
інститути у сфері адміністративно-правових відносин. Процес інституціона-
лізації адміністративно-правових норм складається з таких етапів: виникнен-
ня потреб, задоволення яких вимагає виконання спільних дій; формування 
загальних цілей, об’єднання адміністративно-правових норм для забезпечен-
ня взаємодії відповідних суб’єктів; встановлення системи санкцій для забез-
печення реалізації норм і правил поведінки.

Позитивність таких процесів є очевидною, оскільки вони надають сталості 
відповідним зв’язкам та визначеності у діяльності держави. Водночас при харак-
теристиці процесу інституціоналізації мають місце і негативні аспекти. Зокрема, 
спостерігається консервативність інституціональних форм і можливість їх бути 
перешкодою для розвитку інноваційних процесів. Суспільство отримує від 
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минулого усталені інституціональні форми і зазнає їх впливу, який не завжди 
враховує нові реалії. 

Більше того, частина інститутів адміністративного права містять юридичні 
норми, правила, що були сформовані на основі інформації минулого. Сьогодні 
ці проблеми намагаються вирішити шляхом внесення змін, доповнень до чин-
ного законодавства і таким шляхом розв’язати проблему адміністративно-пра-
вового регулювання відносин, що активно розвиваються. 

Крім того, в українське законодавство активно запроваджуються правові 
норми (як і термінологія), що діють у межах міжнародного права або в окремій 
країні. Такий шлях інституціоналізації потребує виваженого підходу, усвідом-
лення наслідків запровадження саме такого правового регулювання, тенденції 
та стан розвитку відносин, що сформувалися чи лише формуються. Без всебіч-
ного зваженого підходу, саме копіювання навіть самої сучасної моделі правового 
регулювання іншої держави може не дати очікуваного результату. 

Неузгодженість та численні інституціональні зміни, що відбуваються в процесі 
проведення різних реформ, здійсненні широкомасштабних проектів і програм без 
належного опрацювання існуючої правової бази, стану існуючих інститутів адміні-
стративного права та їх дієвості в умовах кардинальних змін, що відбуваються в су-
спільстві, державі, свідомості громадян, може привести до неочікуваних, не завжди 
позитивних результатів. Тому таким важливим є дослідження ефективності інститу-
ціональних змін, що відбуваються, та застосування відповідного правового інстру-
менту, за допомогою якого можна було б виявляти проблеми правових інститутів.

Інституціональна недостатність як явище адміністративно-правового регу-
лювання слугує показником стану правового інституту, наявності проблем між 
суспільними потребами, динамічним розвитком відносин нового типологічно-
го характеру і відсутності чи повільності змін правової системи.

Так, про проблеми інституту державної служби в Україні йдеться у статті 
Н. Янюк, у якій зазначається, що «попри реформування інституту державної служби 
залишаються невирішеними попередні проблеми, зокрема, щодо понятійного апара-
ту, ...запровадження контрактної форми проходження державної служби, чіткого за-
конодавчого визначення переліку посад...»9. В. Тимощук, досліджуючи проблеми ри-
зиків у державній службі, вказує на те, що швидкі зміни, внесені до Закону України 
«Про державну службу» у вересні 2019 року, «...руйнують стабільність державної 
служби... інститут конкурсів для вступу на державну службу та службову кар’єру»10.

Якщо у першому випадку йдеться про інституціональну недостатність (від-
сутність) правових норм і нечіткість законодавчого визначення, то у другому – 
про якісну характеристику правового регулювання. 

Проявами форм інституціональної недостатності можуть бути не лише від-
сутність правової норм, а й безсистемність норм, низька їх ефективність, не-
відповідність змінам, що відбуваються при регулюванні адміністративно-пра-
вових відносин, корупція.

Про інституціональну недостатність як явище адміністративно-правового 
регулювання та її прояви йдеться і в публікаціях, у яких розглядаються пробле-
ми адміністративної відповідальності, митної справи, надання адміністратив-
них послуг, адміністративної процедури тощо.

У сучасних умовах змістових і сутнісних змін у суспільних відносинах і від-
носинах між державними інституціями, змінами законодавства є потреба аналізу 
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існуючих інститутів права та їх можливостей у нових реаліях нашого часу. Такий 
критичний аналіз допоможе у їх реформуванні та формуванні нових правових кон-
струкцій. За інших умов при здійсненні різноманітних реформ, проектів і нових 
програм, не завжди докладно продуманих, обґрунтованих, узгоджених між собою 
та недостатньо мотивованих, інституціональні перетворення можуть мати не завж-
ди очікувані результати, що ми сьогодні й можемо спостерігати у нашій реальності.

Отже, існує об’єктивна потреба дослідження інституціональних змін і по-
шуку правових засобів, які б дали можливість визначати наявність проблем 
відповідного інституту.

При аналізі стану адміністративно-правового регулювання в науковій лі-
тературі частіше оперують терміном «правове забезпечення» та розглядають 
його забезпеченість чи, навпаки, відсутність належного забезпечення і не-
відповідність потребам практики та змінам, що відбуваються в суспільстві. 
За такого підходу маємо категоричність, стан крайності – забезпеченість або 
незабезпеченість. Термін «інституціональна недостатність» не містить та-
кої категоричності, а засвідчує існування проблеми у відсутності можливо-
сті належного регулювання відносин правовим інститутом на певному етапі 
розвитку суспільних відносин. Показником інституціональної недостатності 
може бути не лише відсутність правової норми для регулювання відповідних 
адміністративних відносин, що виникають, змінюються чи потребують пере-
осмислення за нових обставин, а й їх низька ефективність, невідповідність 
новим викликам і обставинам, правовий нігілізм, що має прояв у неповазі 
до закону, ігнорування його як громадянами, так і посадовими особами, без-
системність введення нових норм права.

Інституціональна недостатність як явище адміністративно-правового регу-
лювання не є негативним явищем. Вона засвідчує функціональний стан право-
вого інституту, його можливість на даному етапі розвитку суспільних відносин 
ефективно впливати на їх подальший розвиток і відповідність новим викликам.

Виходячи із важливості і значення для науки і практичної діяльності ви-
значення і розвиток такого явища адміністративно-правового регулювання, як 
інституціональна недостатність, спробуємо дати його визначення.

Отже, інституціональна недостатність адміністративно-правового ре-
гулювання – це якісна характеристика інституціонального розвитку стану 
ефективності функціонування інститутів галузі адміністративного права, що 
засвідчує існування проблем інституціонального розвитку.

До основних ознак інституціональної недостатності як явища адміністратив-
но-правового регулювання слід віднести: існуючі адміністративно-правові норми 
не охоплюють нові відносини, що потребують врегулювання; відсутність правової 
норми, яка б регулювала адміністративні відносини, що виникають у процесі роз-
витку; безсистемні зміни в законодавстві, що породжує існування антагоністичних 
норм всередині правового інституту, суперечності суспільних відносин і знижує 
ефективність адміністративно-правового регулювання; прорахунки при прийнятті 
адміністративних рішень та некомпетентність окремих державних службовців.

Подальше дослідження та виявлення інституціональної недостатності є 
важливим фактором ефективності адміністративно-правового регулювання 
відносин в умовах змін, що відбуваються в суспільстві та державі, а також у 
системі галузі адміністративного права.
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Висновок. Підсумовуючи викладені підходи до висвітлення проблеми ін-
ституціональної недостатності адміністративно-правового регулювання, варто 
зауважити, що у статті увага зосереджується на різних аспектах цієї проблеми, 
в контексті яких йде мова про термінологію та співвідношення державного ре-
гулювання та державного управління, адміністративно-правове регулювання 
як правову форму державного регулювання. Основою адміністративно-право-
вого регулювання є розробка та юридичне закріплення норм поведінки суб’єк-
тів адміністративно-правових відносин. Адміністративно-правові норми, що 
регулюють певні відносини, об’єднуються в інститути.

Доктринальне визначення інституціональної недостатності як правового яви-
ща і категорії адміністративно-правового регулювання дає можливість дати відпо-
відь на стан інституту права та потребу у його подальшому розвитку відповідно до 
тих викликів, які виникають у той чи інший період розвитку держави і суспільства.
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Andriiko Olha. Institutional insufficiency as a phenomenon of administrative and 
legal regulation

The article is devoted to actual problems of the effectiveness of administrative legal 
regulation in the field of public administration. It is noted that administrative legal regulation 
is a dynamic and multifaceted process. The legal rules governing administrative legal relations 
require ordering and systematization, and their provisions may change.

The essence of administrative legal regulation and the role of institutional insufficiency in 
improving its efficiency are considered. In the course of the research, the features of institutional 
insufficiency are considered as categories of administrative legal regulation and its characteristics.

It is concluded that there is a need to study the institutes of administrative law and their 
institutional sufficiency, as a characteristic of high-quality institutional development, in the 
present time and their future development.

The issues of institutional activity in field of administrative and legal regulation always attract 
considerable attention of the scientists and practicing lawyers, because such issues evidence the 
conditions of regulated relations and determine the requirements for the further improvements of 
the standards of legislative basis according to the changes taking place in the society and state.

The aim of the article. To find out the nature and indications, which characterize the 
institutional insufficiency of administrative and legal regulation the necessity of its further 
studies in the conditions reformation processes and activity of state administration bodies, 
decentralization of its goals and required legal support for execution of their functions and tasks.

Results. The article is devoted to actual problems of the effectiveness of administrative 
legal regulation in the field of public administration. It is noted that administrative legal 
regulation is a dynamic and multifaceted process. The legal rules governing administrative 
legal relations require ordering and systematization, and their provisions may change. 

The essence of administrative regulation and the role of institutional sufficiency in improving 
its efficiency are considered. In course of the research, the features of institutional insufficiency 
are considered as categories administrative legal regulations and its characteristics. 

It is concluded that there is a need to study the institutes of administrative law and their 
institutional efficiency, as a characteristic of high-quality institutional development, in the 
present time and their future development.

Conclusions. Summing up the considered approaches to the investigation of the problem 
of institutional insufficiency of administrative legal regulation, it is worthwhile to note that the 
main attention in the article is focused on different aspects of the problem, such as terminology 
and correspondence between state regulation and state government, administrative and legal 
regulation as a legal standard of state regulation. Development and legal fixation of the 
behavior standards of the subjects of administrative legal relations should be considered as 
the basis of administrative and legal regulations. 
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Doctrinal definition and development of institutional insufficiency as a legal phenomenon, 
as well as the category of administrative and legal regulation, permits to obtain the answer 
about the state of the law institute and the need for its further development according to the 
challenges arising at certain periods of the state and society development.

Key word: administrative legal regulation, public administration, institute of law, legal norms, 
institutional sufficiency, institutional insufficiency in the field of administrative legal regulation.
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ПРО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ПОВНОВАЖЕНЬ З НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

У статті аналізується проблематика децентралізації повноважень у сфері надан-
ня адміністративних послуг. Ці питання важливі для загального теоретичного та ор-
ганізаційно-правового осмислення механізму делегування повноважень і для практичних 
цілей сучасної України, що перебуває на піку децентралізаційної реформи. Адже саме де-
легування повноважень від органів держави органам місцевого самоврядування дає змо-
гу ефективно розподілити повноваження у децентралізованій демократичній державі. 
Досліджуються наслідки делегування повноважень щодо окремих груп адміністративних 
послуг протягом 2015–2019 років, їх позитиви на ризики. Пропонується погляд на цілісний 
механізм делегування повноважень, необхідні важелі для держави в особі її виконавчих 
органів. Окрема увага приділяється найактуальнішим групам послуг для децентралізації 
на сучасному етапі, а також зв’язок цього напряму державної політики з цифровізацією.

Ключові слова: децентралізація, делегування, адміністративні послуги.

Тимощук В. П. О децентрализации полномочий по предоставлению админи-
стративных услуг

В статье анализируется проблематика децентрализации полномочий в сфере предо-
ставления административных услуг. Эти вопросы важны для общего теоретического и 
организационно-правового осмысления механизма делегирования полномочий и для прак-
тических целей современной Украины, которая находится на пике децентрализационной 
реформы. Ведь именно делегирование полномочий от органов государства органам мест-
ного самоуправления позволяет эффективно распределить полномочия в децентрализо-
ванном демократическом государстве. Исследуются последствия делегирования полно-
мочий по отдельным группам административных услуг в 2015–2019 годах, их позитивы 
и риски. Предлагается взгляд на целостный механизм делегирования полномочий, необхо-
димые рычаги для государства в лице его исполнительных органов. Особое внимание уде-
ляется актуальным группам услуг для децентрализации на современном этапе, а также 
связь этого направления государственной политики с цифровизацией.

Ключевые слова: децентрализация, делегирование, административные услуги. 

Tymoshchuk Viktor. On decentralization of powers to provide administrative services
The article deals with the issue of decentralization of powers in the field of administra-

tive services. These issues are important for the general theoretical and legal understanding 
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of the mechanism of delegation, and for the practical purposes of modern Ukraine, which 
is at the peak of decentralization reform. After all, it is the delegation of powers from state 
bodies to local self-government bodies that allows for the effective distribution of powers 
in a decentralized democratic state. The material examines the consequences of delegating 
authority to certain groups of administrative services during 2015–2019, their positives on 
risks. It offers a view of the holistic mechanism of delegation of powers, the necessary levers 
for the state in the face of its executive bodies. Particular attention is paid to the most rele-
vant groups of services for decentralization at the present stage, as well as the relationship 
of this area of public policy with digitalization.

Key words: decentralization, delegation, administrative services.

Вступ. Становлення сучасної системи публічної адміністрації в Україні од-
ночасно перебуває під впливом багатьох чинників. Це і людино-центристський 
сервісний погляд на державу та активний розвиток протягом останніх років 
доктрини адміністративних послуг, її практичне впровадження. Також це реа-
лізація однієї з найфундаментальніших реформ – децентралізаційної, зокрема 
укрупнення територіальних громад. Ще одним чинником, який особливо впли-
ватиме на побудову нової адміністративної системи є цифровізація. У цьому 
контексті стає актуальним завданням потреба оцінити ефективність державної 
політики щодо децентралізації повноважень, позитиви і ризики цієї політики, а 
також її перспективи, зокрема, у сфері адміністративних послуг. 

Літературний огляд. Питання делегування повноважень та децентраліза-
ції розглядалися у працях багатьох теоретиків права, конституціоналістів, адмі-
ністративістів, фахівців правової політології та публічного управління, зокре-
ма, О.Ф. Андрійко, О.В. Батанова, В.П. Горбатенка, Л.Т. Кривенко, М.П. Орзіха, 
В.П. Нагребельного, В.Ф. Погорілка, Л.Л. Прокопенка, М.О. Пухтинського, М.В. Цвіка, 
Ю.С. Шемшученка та ін.

Зокрема, В.Ф. Погорілко зафіксував суть механізму делегування повноважень, як 
«тимчасову передачу своїх повноважень одними органами державної влади іншим 
органам державної влади або органам місцевого самоврядування…»1. Хоча загалом 
це значно ширший погляд, не лише на відносини держави з місцевого самоврядуван-
ня, а й у межах державної влади та навіть всередині окремого органу влади.

Саме так широко розглядається у багатьох працях українських вчених пи-
тання делегування повноважень. Водночас э потреба поглянути на відносини 
лише між державою та місцевим самоврядуванням.

При цьому актуальний практично-орієнтований аналіз цього правового ме-
ханізму, в тому числі через призму сучасних відносин у сфері адміністратив-
них послуг, з впровадженням та оцінкою результатів дає змогу побачити його 
позитиви та недоліки, цілісну модель, потреби і перспективи.

Постановка проблеми. У 2015 р. були прийняті законодавчі акти2, 3, 4, якими 
низку ключових повноважень з надання кількох груп адмінпослуг (реєстрація неру-
хомості, бізнесу та місця проживання) було делеговано органам місцевого самовря-
дування (далі – ОМС), а з 2016 р. ці рішення були впроваджені в життя. Після 2018 р. 
політика делегування повноважень ОМС у сфері адмінпослуг зупинилася. Точніше, 
політики та урядові документи, зокрема Стратегія реформування державного управ-
ління в Україні до 2021 р.5 і надалі декларували цю потребу (у сфері РАЦС, реє-
страції землі, транспортних засобів), але результативних кроків не було. Урядовий 
законопроект 6150 у сфері РАЦС, з лютого 2017 р. перебував у парламенті без руху. 
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З середини 2019 р. від цієї політики фактично відмовилися навіть на рівні 
декларацій. Про цей напрям більше не згадується в офіційних документах (хіба 
дещо фрагментарно в одному Указі Президента України6. 

Можливо, вплив на таку позицію має тренд цифровізації. Адже є припу-
щення, що цифрове надання послуг не лише знімає потребу децентралізації по-
вноважень – делегування їх ОМС, а навіть перешкоджає ефективному впрова-
дженню цифровізації. Адже при цифровізації послуги вже стають можливими 
для громадян 24 години сім днів на тиждень, незалежно від місця проживання. 
Також є припущення, що централізовані послуги легше цифровізувати, аніж 
коли йдеться про децентралізовані повноваження.

На ці питання і спробуємо дати відповідь у статті. Чи потрібна далі політи-
ка децентралізації повноважень. А також нагадати про теоретичні розробки та 
практичні наслідки децентралізації повноважень. 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є вивчення пробле-
матики децентралізації повноважень на прикладі сфери адмінпослуг, з’ясуван-
ня позитивних і негативних сторін цього механізму, причин гальмування від-
повідної державної політики на сучасному етапі, визначення умов оптимальної 
організації. Тому поставлені завдання:
– визначити зміст децентралізації повноважень та її види;
– розмежувати децентралізацію повноважень з іншими механізмами розподілу 

повноважень, зокрема такими, як «деконцентрація», «приватизація»;
– виявити чинники, які спонукають Україну до політики децентралізації (деле-

гування) повноважень у сфері адміністративних послуг, та визначити пози-
тивні сторони цієї політики, її ризики та недоліки;

– запропонувати оптимальний механізм децентралізації повноважень, у тому числі 
елементи державного контролю за виконанням делегованих повноважень;

– окреслити найактуальніші завдання щодо делегування повноважень у сфері 
адмінпослуг.

Виклад основного матеріалу. Під децентралізацією повноважень треба 
розуміти їх передачу або делегування від органів державної влади до компе-
тенції органів місцевого самоврядування. 

В Україні делегування повноважень здійснюється законом. Тобто Верховна 
Рада України визначає замість попереднього суб’єкта (зокрема, органів вико-
навчої влади) нового суб’єкта – ОМС.

При цьому з точки зору оптимальної організації механізму делегування повно-
важень за державою має залишатися: 1) формування політики у відповідній сфері 
(через міністерства); 2) адміністрування централізованих державних реєстрів; 3) на-
дання методичної допомоги ОМС; 4) здійснення державного відомчого (фахового) 
контролю за виконанням делегованих повноважень. Останні три функції мають 
здійснюватися через «інші центральні органи виконавчої влади» (далі – ЦОВВ).

Щодо різниці між «делегуванням» та «передачею» повноважень, то при пе-
редачі повноважень держава віддає усю відповідальність за їх виконання ОМС. 
У цьому разі відсутній державний відомчий (фаховий) контроль, а ОМС діють 
повністю самостійно. Тобто йдеться про «власні повноваження» ОМС. 

У сукупності «делегування» та «передача» повноважень від державних ор-
ганів до компетенції ОМС складають повний зміст такого явища, як «децентра-
лізація» повноважень. При цьому після базового (установчого) встановлення 
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системи місцевого самоврядування в країні основним механізмом перерозпо-
ділу повноважень між державою та ОМС є саме делегування.

Також потрібно відрізняти від «децентралізації» таке явище, як «деконцен-
трація». У останньому випадку йдеться про розподіл повноважень у межах од-
нієї системи – як правило, виконавчої влади. Тобто повноваження йдуть не до 
ОМС, а від вищих щаблів державної влади (національного, регіонального), до 
нижчих щаблів цієї ж державної виконавчої влади. До прикладу, якщо певні 
рішення приймалися Урядом чи центральним апаратом державного агентства, 
то після деконцентрації ці рішення прийматимуться на рівні району тощо. 

Принципово важливо відрізняти від децентралізації (делегування) такі механіз-
ми як «приватизація повноважень» (та його квазі-вид «конкуренцію») і «часткове 
уповноваження». При «приватизації» («конкуренції») – повноваження переходять не 
до ОМС, а до комерційних суб’єктів (підприємств, в тому числі державних та кому-
нальних). В Україні був нещодавній приклад застосування цієї політики. Зокрема, 
у сферах реєстрації нерухомості та бізнесу – такі повноваження надавалися, крім 
ОМС, і державним та комунальним підприємствам (далі – ДП і КП), які відповідали 
певним умовам (так звані «акредитовані суб’єкти»). Але цей досвід, що тривав три 
роки (з 2016 до 2019 р.) виявився невдалим, оскільки понад 90% рейдерства припало 
саме на використання цих ДП і КП. Ще треба буде глибоко вивчати причини такого 
результату. Але можна попередньо припустити, що серед них: загалом слабка право-
ва система, не здатна протидіяти корупційним впливам; брак державного контролю 
за діяльністю цих «акредитованих суб’єктів»; власне слабкі вимоги до таких суб’єк-
тів, їх допуску до виконання функцій публічної адміністрації.

«Частковим уповноваженням» можна назвати механізм, коли переходять не 
вцілому повноваження, а його окремі елементи. Зокрема, коли держава упов-
новажує ОМС виконувати тільки функції «фронт-офісу», але саме прийняття 
рішень («бек-офіс») залишається за державним органом. Так, наприклад, пра-
цює сьогодні паспортна система через ЦНАП ОМС. 

В Україні наявна велика кількість чинників, які спонукають саме до по-
літики децентралізації повноважень, зокрема, у сфері адмінпослуг. Адже 
Україна є державою з великою територією та значною кількістю населення. 
Тому у нас особлива роль належить ОМС і організації суспільного життя на 
рівні територіальної громади. Потрібно задіювати ініціативу та відповідаль-
ність якомога ширшої кількості громадян. 

Для цього і проводиться децентралізаційна реформа, тобто утворення діє-
вих суб’єктів місцевого самоврядування. Абсолютна більшість з укрупнених 
1469 територіальних громад повинні бути спроможними ефективно вирішувати 
питання життєдіяльності на власній території. І саме у цих суб’єктів є найбільша 
мотивація забезпечувати кращу якість послуг для своїх мешканців (виборців). 

Коли йдеться про політику делегування повноважень, то як правило, з усьо-
го набору типових функцій – рекомендується делегувати ОМС саме повнова-
ження у сфері адмінпослуг (тобто сервісні функції). Натомість не рекоменду-
ється делегувати повноваження інспекційного типу. Державні органи повинні 
залишали такі повноваження у своїй компетенції.

Ще однією рекомендацією щодо вибору вже конкретних повноважень чи 
груп адмінпослуг для делегування ОМС є самі затребувані масові («базові») 
послуги, адже їх потрібно максимально наблизити до споживачів. 
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У делегування повноваження при належному механізмі є додаткова раціо-
нальність загальної владної організації. Адже безпосереднє виконання повно-
важень здійснює один суб’єкт (ОМС), а контроль за ним – інший (ЦОВВ). Ці 
суб’єкти не мають відомчої / корпоративної залежності, тож і передумови для 
вищого рівня законності та дисципліни є кращими. 

Те, що чинники мотивованості ОМС до якісного обслуговування мешкан-
ців вже позитивно показали себе при делегуванні повноважень в Україні можна 
проілюструвати на кількох прикладах. Успішною є децентралізація повноважень 
Мін’юсту в частині реєстрації нерухомості та бізнесу. Відповідні закони7, 8 було ух-
валено в листопаді 2015 р. Тодішні міста обласного значення отримали такі повно-
важення як обов’язкові. Інші територіальні громади – могли отримувати ці повно-
важення за власним бажанням. Але результат став доволі швидким. Зникли черги 
до державних реєстраторів та побутова корупція. Кількість державних реєстрато-
рів зросла в п’ять разів, адже ОМС зацікавлені задовольняти попит, аби мешканці 
не нарікали на черги. Також ОМС особливо мотивовані в частині платних адмін-
послуг, адже кошти за них надходять переважно до місцевих бюджетів. За оцінкою 
Мін’юсту, державні реєстратори ОМС є дисциплінованими і законослухняними. 

У даному прикладі є ключові елементи механізму делегування:
– ОМС вільний у організаційному вирішенні питань виконання делегованих 

повноважень – утворювати новий виконавчий орган чи покласти повнова-
ження на діючий; визначити необхідну кількість персоналу тощо;

– Мін’юст (держава) встановлює кваліфікаційні вимоги до кандидатів на поса-
ди реєстраторів та перевіряє їх. Мабуть, це виправдано, коли йдеться про такі 
сфери, де вимагається компетентність певного рівня у різних галузях права;

– Мін’юст (держава) веде централізовані державні реєстри (речових прав на 
нерухоме майно; юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців);

– Мін’юст (держава) – здійснює фаховий контроль за роботою державних реє-
страторів ОМС. І це логічно, адже не може керівництво ОМС оцінювати пра-
вомірність дій державного реєстратора. Це потребує фахових знань. Тому фа-
ховий відомчий контроль за ініціативою держави і за скаргами громадян – це 
абсолютно правильний інструмент. Він надає більше можливостей громадя-
нам для захисту своїх прав та є важливим для цілого механізму делегування.

Щоправда, названі вище адміністративні функції (ведення реєстрів, допуск 
до професії, фаховий контроль) – не притаманні для міністерства. Міністерство 
має зосереджуватися на формуванні політики. Натомість для таких цілей доціль-
но утворити орган виконавчого типу – ЦОВВ (державну службу чи агентство). 

Ще однією успішною сферою децентралізації повноважень у сфері адмінпо-
слуг є делегування повноважень з реєстрації місця проживання від Державної 
міграційної служби (далі – ДМС) до ОМС. Передумовами для цього кроку було 
те, що власне послуга з реєстрації місця проживання забирала багато часу у 
громадян. Громадяни, щоб отримати послугу з реєстрації – мусили витрачати 
два візити до «паспортиста» ЖЕКу чи ОСББ (які вели прийом двічі на тиждень 
протягом кількох годин), залишали паспорт для проставляння штампу в ДМС. 
Не особливо тоді прискорила справу інтеграція цієї послуги до ЦНАП, бо гро-
мадянам і далі були потрібні два візити та тиждень очікування результату.

З квітня 2016 р. ці повноваження делегували ОМС9, і за правильної організації ці 
послуги нині отримуються особою за один візит – протягом 15–20 хвилин. Що дуже 
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важливо, ці послуги одні з найуспішніших за інтеграцією у ЦНАП. За дослі-
дженням ЦППР у липні 2019 р. – рівень інтегрованості цієї послуги у ЦНАП 
склав 83–95%. А внутрішній моніторинг Програми «U-LEAD з Європою» 
2020 р. взагалі показав їх інтегрованість у ЦНАП на рівні 100%. Це дає змогу 
ОМС надавати комплексні послуги за моделлю життєвих ситуацій, адже інфор-
мація про місце проживання потрібна для багатьох адмінпослуг.

Позитивною стороною тогочасного рішення є прискорення електронізації 
у цій сфері. Держава раніше багато років ставила завданням перейти від паперо-
вих картотек до електронних баз даних. Основною причиною того, чому за багато 
років так і не з’явився електронний реєстр місця проживання, були «традиційні» 
ресурсні обмеження та виклики (брак коштів, людських ресурсів, інституційної 
спроможності органів влади). Коли повноваження з ведення реєстрів територіаль-
них громад (далі – РТГ) делегували громадам, то процес цифровізації зрушився 
з мертвої точки. З’явилися комерційні рішення, які придбавали окремі міста, та 
комунальні ІТ-розробки. Багато міст (включно з мільйонниками), а потім і мен-
ших громад – перейшли на електронні реєстри. У результаті ці ОМС самотужки 
оцифрували паперові картотеки та наповнили е-реєстри, налагодили внутрішню 
взаємодію з іншими суб’єктами, яким потрібна відповідна інформація. Тепер люди 
у цих громадах не бігають за довідками, а самі ОМС не роблять зайвої роботи. 

Другий аргумент – чому саме за ОМС закріплені РТГ, це те, що саме гро-
маді потрібно знати хто проживає на її території, і конкретно, і узагальнено. Ця 
інформація необхідна для планування інфраструктури, бюджетування тощо. 

Саме відсутність централізованого реєстру місця проживання, зумовила 
специфіку делегування у цій сфері. Мабуть через брак інституційної пам’яті 
нова політична влада заявляє, що зміни 2015 р. були помилкові, і що ОМС на-
разі просто зобов’яжуть вести РТГ у е-формі. Але ж питання тут не стільки у 
ІТ-складовій, а в змісті повноваження. Бажано спочатку перейти на повідомний 
принцип реєстрації місця проживання, тоді й архітектура ІТ-рішення спростить-
ся кардинально. І якби ДМС запропонувала якісне типове ІТ-рішення щодо ве-
дення РТГ, то темпи переходу на е-реєстри у громадах також були б швидшими.

Отже, відсутність тут централізованого реєстру – це не негативний наслі-
док делегування повноважень, а вихідна умова у цій групі послуг. До речі, ін-
формація з ОМС регулярно передається до ДМС, і цей ЦОВВ, за бажання, міг 
би вже сформувати загальний реєстр. 

Те, що децентралізація не перешкоджає цифровізації, підтверджено на низ-
ці інших послуг, які є делегованими, але цілком піддаються і цифровізації, і 
наступним модифікаціям цієї цифровізації (як-от, реєстрація ФОП у е-формі, в 
т. ч. через застосунок «ДІЯ»).

Зрештою, цифровізація не розв’яже усіх проблем України з адмінпослуга-
ми у середньостроковій перспективі (3–5 років) чи навіть довше. Насамперед 
через велику кількість мешканців, у т. ч. осіб старшого віку, яким складніше 
опановувати цифрові технології. Також через великі розміри території країни 
та відсутність якісного покриття інтернетом, брак технічної інфраструктури і 
в держави, і у громадян, брак довіри до захисту персональних даних тощо. 
Тобто тут ще багато роботи. І якщо Україна буде рухатися від 5% користувачів 
адмінпослугами онлайн у 2019 р. до якісно вищих показників потребує кількох 
років. А громадяни повинні мати альтернативу і гідні послуги сьогодні.
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До позитивних аспектів децентралізації повноважень можна віднести й те, 
що ОМС може ефективніше за державу виконувати такі повноваження. Бо ОМС 
може одну посадову особу, чи кількох посадових осіб або виконавчий орган на-
вантажувати різним обсягом повноважень. ОМС є гнучкішим і швидшим у при-
йнятті організаційних рішень, ніж держава. Державний орган не може дійти до 
кожної громади, тим паче до старостинського округу або окремого населеного 
пункту. Натомість ОМС може бути найближче до людини, наблизити послугу. 

Отже, ОМС концентрує (централізує на рівні територіальної громади) різні 
повноваження та може ефективно їх поєднувати. Відповідно ОМС може комп-
лексно обслуговувати громадян за моделлю життєвих ситуацій, використовую-
чи різну інформацію зі своїх баз даних, внутрішню взаємодію. 

Децентралізація вигідна і з т.з. публічних ресурсів. Адже тоді не треба кож-
ному ЦОВВ, державному органу утворювати та утримувати власну територі-
альну мережу, що потребує приміщень, персоналу, коштів.

У політики децентралізації повноважень є й ризики. Найпершим є те, що 
ОМС різні за спроможністю. Звідси якість виконання повноважень і якість по-
слуг є і буде різною у різних громадах. Цілком можливі ситуації, що окремі 
ОМС не забезпечують належної якості. Проте для цієї проблеми потрібні й 
контрольні повноваження держави, і «страхувальні» механізми (як-от, держав-
ні структури, які можуть виконувати ті ж повноваження протягом певного часу 
на певній території, та принцип екстериторіальності в наданні послуг).

Також ризиком є локальна корупція. Хоча з таким явищем очевидно прості-
ше боротися, аніж з системною централізованою корупцією.

До видів делегування повноважень належать і «факультативно-диспозитив-
на», як-от у архітектурно-будівельній сфері. Ці повноваження беруть тільки ті 
ОМС, що бажають і готові, що теж є прийнятним рішенням. Адже з держави 
знімається принаймні частина «тягаря» щодо обслуговування громадян.

Для забезпечення виконання делегованих повноважень звісно потрібні 
ресурси. І з делегуванням у сфері адмінпослуг усе відносно просто. Якщо ад-
мінпослуга платна, то, по-суті, держава, делегуючи таке повноваження, одра-
зу надає і джерело для компенсації видатків на таке повноваження. А якщо це 
безоплатна послуга, то джерело фінансування має бути визначене окремо, в 
тому числі видатки на адміністрування.

На сучасному етапі найважливішими для делегування можна назвати дві 
групи послуг, з огляду на їх загальнообов’язковий та масовий характер.

Перша – сфера реєстрації актів цивільного стану (далі – РАЦС). Проблема 
полягає у тому, що внаслідок децентралізаційної реформи багатьом громадянам 
наразі суттєво ускладнено доступ до реєстрації народження, шлюбу, смерті. Це 
зумовлено тим, що у законодавстві закріплено різний обсяг повноважень у сфері 
РАЦС між різними громадами. Зокрема, виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад (крім колишніх міст обласного значення (далі – м.о.з.)) проводять 
державну реєстрацію народження, шлюбу, смерті. Натомість укрупнені територі-
альні громади, що утворені на базі м.о.з., не мають таких повноважень.

Така ситуація особливо негативно вплинула саме на мешканців колишніх 
сільських, селищних і міських (міст районного значення) рад, які мали у своїх 
громадах власних посадових осіб чи виконавчі органи, що здійснювали повно-
важення РАЦС. З моменту входження у нову укрупнену територіальну грома-
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ду на базі м.о.з. такі повноваження втрачаються. Негативними наслідками цієї 
ситуації є потреба мешканців з відповідних населених пунктів на доїзди до 
нового адміністративного центру громади у підрозділ РАЦС Мін’юсту, нерідко 
на відстані 30–40 км. В умовах поганого транспортного сполучення, а у 2020–
2021 р. – ще й карантинних обмежень – це великі виклики, ризики і втрати.

Отже, потрібно якнайшвидше законом надати усім територіальним грома-
дам принаймні базові повноваження у сфері РАЦС: реєстрацію народження, 
шлюбу, смерті. Цей крок уможливить для ОМС забезпечити доступ до таких 
послуг своїм мешканцям. 

Другою проблемною сферою є адміністративні послуги соціального характе-
ру (далі – АПСХ). Тут парадокс полягає у тому, що після жовтня 2020 р., навпаки, 
найбільші територіальні громади, зокрема, утворені на базі м.о.з. могли втратити 
свої повноваження у цій сфері. Тобто після децентралізаційної реформи у спро-
можних ОМС могло стати менше повноважень. 

У серпні 2020 р. Уряд визначив у Концепції реалізації державної політики 
щодо соціального захисту населення, що на базі підрозділів соцзахисту (УСЗН) 
райдержадміністрацій буде утворено новий ЦОВВ з відповідною територіаль-
ною мережею. Долю м.о.з. і їх повноваження урядова Концепція не визначила. 
Лише у листопаді 2019 р. у Законі щодо впорядкування окремих питань діяль-
ності органів державної влади та ОМС у зв’язку з утворенням (ліквідацією) 
районів, і лише через поправки до другого читання ОМС зберегли компетенцію 
АПСХ за укрупненими громадами з колишніми м.о.з.

Але загалом Урядом наразі пропонується підхід побудови централізованої 
моделі соціального захисту. Де, за державою будуть закріплені дійсні повно-
важення («бек-офіс»: призначити допомогу чи субсидію), а за ОМС – тільки 
функції «фронт-офісу» (приймати заяви людей і передавати до ЦОВВ). Це теж 
життєздатна модель. Але невідомо чи розглядався альтернативний варіант дер-
жавної політики – делегувати відповідні повноваження усім територіальним 
громадам, тобто надати їм той же обсяг, що був у громад – колишніх м.о.з. 

Про загальні переваги і ризики децентралізації повноважень вже зазнача-
лося вище. Але саме для АПСХ важливе максимальне фізичне наближення по-
слуги, розв’язання проблем людини на найближчому до неї рівні.

Отже, державі доцільно принаймні опрацювати варіант децентралізованої стра-
тегії АПСХ і порівняти обидві моделі. Адже для чого відбувалася децентралізаційна 
реформа – щоб максимум повноважень передати на рівень громад. Щоб питання 
громадян вирішувалися якнайближче до них. Відповідно і в цій сфері можна руха-
тися стратегічним курсом делегування повноважень до ОМС, і робити це поетапно. 
Наприклад, спочатку надати право ОМС протягом наступних 1–2 років добровільно 
отримувати такі повноваження. На третій рік – перейти до обов’язкового делегуван-
ня таких повноважень усім громадам. У держави повинна бути можливість «підстра-
ховувати» ті громади, де керівництво ОМС тимчасово не впоралося. Протягом цього 
часу колишні УСЗН РДА можуть продовжувати свою роботу навіть у форматі нового 
ЦОВВ. Але через 2–3 роки функції нового ЦОВВ у сфері соцзахисту повинні бути 
кардинально змінені. Його основними функціями мають стати: адміністрування 
централізованих державних реєстрів та адміністрування самих виплат (на підставі 
рішень, прийнятих ОМС), державний відомчий контроль за законністю дій ОМС. 
Так може бути побудована раціональна та стала система. 
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Як приклад моделювання, можна показати такий підхід.

Делегування повноважень АПСХ усім територіальним громадам
позитиви ризики / недоліки

Краща орієнтація на людину, її потреби Брак спроможності окремих ОМС

Максимальне територіальне наближення 
послуг до людини

Потреба повного та своєчасного фінан-
сування державою, залежність ОМС від 
держави

Легша інтеграція послуг у ЦНАП Різна якість послуг у межах країни

Повна відповідальність ОМС за всю 
послугу
Менше взаємодій з державою / ЦОВВ
Оптимальний розподіл функцій: ОМС 
надає послуги; ЦОВВ – контролює ОМС
Централізована модель – новий ЦОВВ відповідає за АПСХ, 
а ОМС виконують лише функції фронт-офісу

позитиви ризики / недоліки
Повна відповідальність держави Гірша доступність до послуг для люди-

ни і зв’язок з людиною

Швидке розгортання системи / мережі 
на базі УСЗН РДА

Більше взаємодій ОМС-ЦОВВ (подвійне 
опрацювання справи, передачі документів)

Гірший контроль всередині системи та 
розмита відповідальність
Потреба забрати повноваження у колиш-
ніх міст обл. значення, тобто централізація

Навіть цей спрощений погляд показує, що у делегування є переваги, варті уваги.
Висновки. У сучасній демократичній та децентралізованій державі потріб-

но максимально використовувати мотивацію та гнучкість ОМС для ефективно-
го розподілу функцій публічної адміністрації, зокрема, й делегувати повнова-
ження щодо надання базових адміністративних послуг для ОМС.

При цьому важливо забезпечувати цілісність механізму делегування повно-
важень, тобто передбачати збереження централізованих державних реєстрів, 
методологічну допомогу з боку держави для ОМС, державний відомчий кон-
троль за виконанням делегованих повноважень. І, звісно - забезпечувати ОМС 
ресурсами для виконання делегованих повноважень

Протягом 2021 р. пріоритетну увагу у питанні делегування повноважень 
потрібно приділити сфері РАЦС та адмінпослугам соціального характеру.

Децентралізація (делегування) повноважень є не альтернативою чи проти-
дією цифровізації. Це – два однаково важливі стратегічні напрями державної 
політики у сфері адміністративних послуг. 

Водночас для вітчизняної юридичної науки є важливим завданням дослі-
дження проблематики делегування повноважень від держави органам місце-
вого самоврядування, в тому числі у контексті децентралізаційної реформи 
та цифрової трансформації. Окрему увагу в цих дослідженнях треба звертати 
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на типи публічних функцій \ повноважень, які доцільно делегувати ОМС, а 
також на організаційні та правові інструменти забезпечення ефективного ви-
конання делегованих повноважень.
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nerukhome maino ta yikh obtiazhen» ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo 
detsentralizatsii povnovazhen z derzhavnoi reiestratsii rechovykh prav na nerukhome maino ta 
yikh obtiazhen: Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 1. St. 9. [ukr]. 8. Pro 
vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro derzhavnu reiestratsiiu yurydychnykh osib ta fizychnykh 
osib – pidpryiemtsiv» ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo detsentralizatsii 
povnovazhen z derzhavnoi reiestratsii yurydychnykh osib, fizychnykh osib – pidpryiemtsiv ta 
hromadskykh formuvan: Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 2. St. 17. 
[ukr]. 9. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo rozshyrennia 
povnovazhen orhaniv mistsevoho samovriaduvannia ta optymizatsii nadannia administratyvnykh 
posluh: Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 3. St. 30. [ukr]. 

Tymoshchuk Viktor. On decentralization of powers to provide administrative services
Introduction. The formation of public administration in Ukraine is simultaneously influenced 

by many factors. These are both the service view of the state and the development of the doctrine of 
administrative services, and the implementation of decentralization reform, in particular the con-
solidation of territorial communities, as well as digitalization. In this context, it becomes an urgent 
task to assess the effectiveness of policy on decentralization of powers, its positives, risks, prospects.

Aim of the article. The purpose of the article is to study the issue of decentralization of powers 
on the example of administrative services, the reasons for slowing down this policy in recent years, 
determining the conditions for optimal organization. Tasks: to determine the content of decentral-
ization of powers and its types; to distinguish decentralization of powers with other mechanisms of 
division of powers; show the factors that motivate Ukraine to the policy of decentralization (delega-
tion) of powers in the field of administrative services; propose the optimal mechanism of delegation 
of powers; outline the most pressing tasks for the delegation of the following groups of services.

Results. Ukraine’s experience in delegating powers to local self-governments (LCGs), in partic-
ular, in the registration of real estate, business, residence has been successful. Services have become 
closer to citizens territorially, queues and reasons for domestic corruption have disappeared, the 
speed of service delivery, their integration into a single office (CNAP) and opportunities for service 
according to the model of life situations have improved. Delegation of powers of local self-govern-
ment bodies allows to use motivation and flexibility of local self-government bodies, initiative and 
responsibility of citizens. Although there are risks of different LCGs capacity and quality of services. 
But it is better for the state to help local self-government bodies and “insure” them.

It is also important to ensure the integrity of the mechanism of delegation of powers, ie 
to provide for the preservation of centralized state registers, methodological assistance from 
the state for local self-government, professional departmental control over the implementa-
tion of delegated powers.

The reasons and peculiarities of decentralization of residence registration powers should be 
analyzed separately. But this experience is also quite successful. After all, he also improved the 
service for consumers, promoted electrification in the field. Decentralization of powers is not an 
alternative or opposition to digitalization. These are two equally important strategic directions of 
public policy.

Conclusions. In a modern democratic and decentralized state, it is necessary to make 
maximum use of the motivation and flexibility of local self-government bodies, in particular, 
to delegate to them the authority to provide basic administrative services. It is important to 
ensure the integrity of the delegation mechanism, and to provide local self-government bodies 
with resources to perform delegated powers. During 2021, priority in the delegation of powers 
should be given to the areas of registration of civil status and administrative services of a 
social nature.

Key words: decentralization, delegation, administrative services.
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ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ВІДНОСИН 
МІЖ МІСЦЕВИМИ ДЕРЖАВНИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ 

ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ 
ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

(ЗА ЗАКОНОПРОЄКТОМ ПРО МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ)
У статті досліджуються окремі питання теорії та практики правового закріплен-

ня координаційних відносин, які виникають між місцевими державними адміністрація-
ми та територіальними органами центральних органів виконавчої влади. Звертається 
увага на невідповідність новел законодавства, що розробляється, усталеним науковим 
підходам. Базуючись на позиціях, сформованих у науці адміністративного права, об-
ґрунтовується важливість усунення такої невідповідності.

Ключові слова: координаційні відносини, форми координаційних відносин, суборди-
наційні відносини, місцеві органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, те-
риторіальні органи (підрозділи) центральних органів виконавчої влади.

Дерец В. А. Правовое закрепление координационных отношений между мест-
ными государственными администрациями и территориальными органами цен-
тральных органов исполнительной власти (по законопроекту о местных государ-
ственных администрациях)

В статье исследуются отдельные вопросы теории и практики правового закре-
пления координационных отношений, которые возникают между местными государ-
ственными администрациями и территориальными органами центральных органов 
исполнительной власти. Обращается внимание на несоответствие новелл законода-
тельства, которое разрабатывается, устоявшимся научным подходам. Базируясь на 
позициях, которые сформированы в науке административного права, обосновывает-
ся важность устранения данного несоответствия.

Ключевые слова: координационные отношения, формы координационных отноше-
ний, субординационные отношения, местные органы исполнительной власти, местные 
государственные администрации, территориальные органы (подразделения) цен-
тральных органов исполнительной власти.

Derets Viktoria. Legal consolidation of coordination relations between local state ad-
ministrations and territorial bodies of central executive authorities (according to the bill 
on local state administrations)

The article highlights some issues of theory and practice of the legal consolidation of coor-
dination relations that arise between local state administrations and territorial bodies of central 
executive authorities. Attention is drawn to the discrepancy between the novelties of the legislation, 
which is being developed, and the established scientific approaches. Based on the positions formed 
in the science of administrative law, the importance of eliminating this discrepancy is substantiated.

Key words: coordination relations, forms of coordination relations, subordination rela-
tions, local executive authorities, local state administrations, territorial bodies (divisions) of 
the central executive authorities.
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Вступ. Важливою умовою функціонування місцевих органів виконавчої вла-
ди є належне правове забезпечення управлінських відносин, у яких перебува-
ють місцеві державні адміністрації (далі – МДА) та територіальні органи цен-
тральних органів виконавчої влади (далі – ТО ЦОВВ). Особливої актуальності 
це питання набуває у зв’язку зі здійсненням реформи децентралізації виконавчої 
влади та зміною функцій МДА. Сучасні політико-правові реалії вплинуть і на 
управлінські відносини, в яких перебувають місцеві органи виконавчої влади. 
У зв’язку з цим постає необхідність удосконалення правового регулювання цих 
відносин, серед яких переважають координаційні, на основі наукових здобутків.

Літературний огляд. У науковій літературі наявні дослідження ком-
петенції та повноважень місцевих органів виконавчої влади, правового за-
безпечення управлінських відносин у системі органів виконавчої влади як у 
цілому, так і за участю місцевих органів виконавчої влади зокрема. Чимала 
увага приділялася та продовжує приділятися дослідженню координаційних 
відносин. Сучасні дослідження координаційних відносин базуються на науко-
вих розробках радянських вчених-правознавців О. Є. Луньова, Б. М. Лазарєва, 
Б. П. Курашвілі та ін. Вітчизняні науковці-адміністративісти (наприклад, 
В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко) також зробили значний внесок у дослідження 
цієї проблематики. Багато інших представників науки адміністративного права, 
а також науки державного управління (зокрема, О. А. Анпілогов, С. Г. Давтян, 
О. Ю Лялюк, Н. М. Мельтюхова) продовжують дослідження питань координації 
через призму існуючих державницьких процесів, що дає змогу їм доповнювати 
та поглиблювати класичні наукові підходи.

Постановка проблеми. У практиці державного управління відбувають-
ся зміни, зумовлені необхідністю децентралізації виконавчої влади, у тому 
числі змінюються функції та повноваження МДА. Важливо забезпечити від-
повідність цих змін сформованим науковим підходам. Це, зокрема, стосуєть-
ся відносин, що виникають між МДА та ТО ЦОВВ. Наука адміністративного 
права має ґрунтовні напрацювання з цих питань, врахування яких сприятиме 
удосконаленню відносин між зазначеними органами виконавчої влади, вирі-
шенню спірних питань, що виникають. На жаль, у практиці законотворення 
мають місце випадки, коли висновки науковців не враховуються при підготовці 
нормативно-правових актів. Своєю чергою, питання, що виникають у практиці 
законотворення, повинні бути предметом наукових досліджень.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз на відпо-
відність науковим підходам окремих законодавчих новел, що пропонуються у 
зв’язку з проведенням реформи децентралізації та зміною функцій і повнова-
жень МДА, які, своєю чергою, викличуть зміну управлінських відносин, що 
виникають між МДА та ТО ЦОВВ, а також поглиблення теоретико-прикладних 
засад розмежування координаційних та субординаційних відносин між цими 
органами. Завданнями дослідження є характеристика особливостей координа-
ційних відносин, порівняння правового регулювання відносин між МДА та ТО 
ЦОВВ відповідно до чинного Закону України «Про місцеві державні адміні-
страції» від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV (зі змінами) та проєкту Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та 
деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної 
організації виконавчої влади в Україні» від 30 жовтня 2020 р. № 4298, а також 
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оцінка таких відносин з позицій науки адміністративного права, внесення про-
позицій щодо вирішення виявлених проблем.

Виклад основного матеріалу. В науковій літературі існують різні визна-
чення координації. О. Є. Луньов зазначав, що координація означає погодження 
та об’єднання дій з метою найшвидшого та найбільш правильного вирішен-
ня завдань з найменшими витратами сил, грошових коштів та матеріальних 
цінностей1. Координацію визначали як погодженість, встановлення доціль-
ного співвідношення між якими-небудь діями2. В. Б. Авер’янов звертав увагу, 
що встановлення координації полягає в закріпленні можливостей узгодження 
управлінських дій між кількома органами одного структурного рівня для до-
сягнення загальної мети. Цей спосіб використовується переважно в регулю-
ванні суспільних відносин, учасники яких знаходяться на одному організацій-
но-правовому рівні. Між цими органами відсутні субординаційні відносини3. 
Узагальнюючи ці та схожі до них точки зору щодо розуміння координації, мож-
на зазначити, що відповідно до цього підходу до розуміння сутності координа-
ції наголошується на таких особливостях координації, як тотожність учасників 
відносин координації, наявність «рівноваги» у відносинах, відсутності залеж-
ності під час впливу однієї сторони відносин на іншу.

Своєю чергою, Б. М. Лазарєв вирізняв координацію, що має здійснюватися, 
по-перше, у межах відносин підпорядкування, по-друге, у межах обов’язково-
сті актів координатора без підпорядкування йому і, по-третє, на підставі домов-
леності4. Крім цього, обов’язковість виконання юридичних актів організаційно 
не підпорядкованою стороною в науковій літературі називають координаці-
йним підпорядкуванням. Тобто відповідно до такого підходу в координацій-
них відносинах не заперечується обов’язковість актів однієї сторони відносин 
для іншої сторони відносин за відсутності організаційного підпорядкування. 
Поряд з цим варто зазначити, що взаємодія за принципом «влада – підпорядку-
вання» характерна для субординаційних відносин.

Відносини МДА та ТО міністерств, інших ЦОВВ полягають у координації 
головою МДА діяльності ТО міністерств та інших ЦОВВ, сприянні їм у ви-
конанні покладених на ці органи завдань; підзвітності і підконтрольності ке-
рівників ТО міністерств та інших ЦОВВ головам відповідних МДА з питань 
здійснення повноважень МДА. Голова МДА має право порушувати перед мі-
ністерствами, іншими ЦОВВ вмотивовані питання про відповідність займаній 
посаді керівників їх ТО, на підставі чого міністерство, інший ЦОВВ повинен у 
місячний термін прийняти рішення та дати обґрунтовану відповідь5.

Порядок координації головами МДА діяльності ТО міністерств, інших 
ЦОВВ та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені орга-
ни завдань був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
21 серпня 2013 р. № 6676. О.В Анпілогов на підставі аналізу цієї постанови 
виокремив такі форми координації: погодження (зокрема, стосуються планів 
роботи); заслуховування звітів (інформації); включення до складу допоміж-
них органів (консультативних, дорадчих та інших) керівників ТО; проведення 
спільних засідань та спільних заходів; обмін інформацією, у тому числі щодо 
стану дотримання виконавської дисципліни; подання пропозицій. А також він 
запропонував доповнити зазначені форми такими: участь у засіданнях колегій 
ТО ЦОВВ з питань, що стосуються основних напрямів їх діяльності (зокрема, 
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заслуховування звітів про роботу за відповідний період, визначення пріори-
тетних завдань тощо); проведення міжвідомчих нарад щодо погодження пи-
тань територіального розвитку, які контролює МДА; здійснення координації 
виконання ТО ЦОВВ державних цільових програм на відповідній території, 
у тому числі шляхом видання розпоряджень голів МДА з цих питань; прове-
дення за напрямами, за якими МДА здійснює державний контроль, перевірок 
додержання ТО ЦОВВ, підприємствами, установами, організаціями, що нале-
жать до сфери управління міністерств та інших ЦОВВ, чинного законодавства, 
порядок яких доцільно визначити окремою постановою Кабінету Міністрів 
України; погодження проектів нормативно-правових актів ТО ЦОВВ з питань, 
що належать до напрямів, за якими МДА здійснює державний контроль7.

У зв’язку із проведенням в Україні реформи децентралізації, відповідно до 
проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про місцеві 
державні адміністрації” та деяких інших законодавчих актів України щодо ре-
формування територіальної організації виконавчої влади в Україні» від 30 жовт-
ня 2020 р. № 42988 планується змінити повноваження МДА. В окремих стат-
тях законопроєкту визначені повноваження обласних державних адміністрацій 
(далі  – ОДА) та районних державних адміністрацій (далі – РДА) щодо коорди-
нації діяльності ТО (підрозділів) ЦОВВ, а також повноваження із забезпечення 
законності в діяльності ТО (підрозділів) ЦОВВ. ОДА та РДА сприятимуть ТО 
(підрозділам) ЦОВВ у виконанні визначених законодавством повноважень.

Виходячи з повноважень голови ОДА щодо координації діяльності ТО (підроз-
ділів) ЦОВВ, що закріплені в законопроєкті, формами координації є: щорічне за 
погодженням з урядом визначення пріоритетів у діяльності ТО (підрозділів) ЦОВВ 
згідно з потребами та стратегією розвитку відповідної області; проведення спіль-
них засідань з керівниками ТО (підрозділів) ЦОВВ, рішення яких оформлюються 
протоколами та є обов’язковими для виконання на відповідній території; контроль 
виконання керівниками ТО (підрозділів) ЦОВВ реалізації визначених пріоритетів 
та виконання рішень спільних засідань. ОДА у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, здійснюватиме моніторинг, результати якого включатимуться до 
щорічного звіту, який подаватиметься КМУ, щодо діяльності ТО (підрозділів) ЦОВВ 
та результатів реалізації державної політики за сферами у відповідній області.

Привертає увагу те, що законопроєкт змінює сутність координаційних відно-
син, які існують відповідно до чинного Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації». Відповідно до позиції Головного науково-експертного управління 
Апарату Верховної Ради України, викладеної у Висновку щодо зазначеного зако-
нопроєкту, згідно з приписами останнього вказані суб’єкти владних повноважень 
юридично нерівні, а МДА наділяються певними владними повноваженнями щодо 
ТО ЦОВВ, тобто йдеться про часткову субординацію у відносинах між ними. 
Координування (від лат. сo – cумісно та ordination – упорядкування) – це узгоджен-
ня, впорядкування, поєднання, доведення до ладу, до відповідності (дій, понять, 
складових частин будь-чого). Координація в державному управлінні – одна з ос-
новних управлінських функцій, зміст якої полягає в забезпеченні впорядкування 
взаємозв’язків і взаємодій між учасниками процесу державного управління з ме-
тою узгодження дій та об’єднання зусиль для вирішення загальних завдань9.

Погоджуємося з підходом, викладеним у зазначеному Висновку, та наведе-
мо додаткові аргументи на його користь. Як свідчать форми координаційних 
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відносин, що містить законопроєкт, у відносинах між МДА та ТО (підрозділа-
ми) ЦОВВ привертають увагу ознаки, більше характерні для субординаційних, аніж 
координаційних відносин. Так, обов’язковість визначення пріоритетів у діяльності 
ТО (підрозділів) ЦОВВ згідно з потребами та стратегією розвитку відповідної об-
ласті за погодженням з Кабінетом Міністрів України, з одного боку, повинна сприяти 
збалансованості державних інтересів та інтересів відповідної області, на що спря-
мовуються відносини координації між МДА та ТО (підрозділів) ЦОВВ. А з іншого 
боку, дає підстави констатувати те, що ці відносини вже не будуть у чистому вигляді 
координаційними, а наближатимуться за своєю правовою природою до субордина-
ційних. І хоча, як зазначалося вище, обов’язковість актів однієї сторони відносин 
для іншої сторони відносин за відсутності організаційного підпорядкування в ко-
ординаційних відносинах не заперечується, все ж таки, на нашу думку, визначення 
пріоритетів у діяльності ТО (підрозділів) ЦОВВ є таким впливом з боку МДА, що 
йде в розріз із розумінням цих відносин як координаційних.

При цьому законопроєкт не містить відповіді на питання, чи допускається 
можливість відмови ТО (підрозділів) ЦОВВ від запропонованого МДА підходу 
на етапі визначення пріоритетів у їх діяльності, чи хоча б можливість узгоджен-
ня підходів обох місцевих органів виконавчої влади до їх визначення. На нашу 
думку, відсутність у ТО (підрозділів) ЦОВВ таких можливостей свідчитиме на 
користь наявності ознак саме субординаційних відносин.

Голова ОДА матиме право порушувати перед ЦОВВ питання про відповід-
ність займаній посаді керівників їх ТО (підрозділів), щодо яких здійснюється 
координація діяльності ОДА, на підставі чого ЦОВВ повинен буде у місячний 
термін прийняти рішення та дати обґрунтовану відповідь.

В умовах запровадження в області правового режиму воєнного та надзви-
чайного стану, мобілізації та демобілізації, оголошення зони надзвичайної 
екологічної ситуації, а також з питань цивільного захисту населення ТО (під-
розділи) ЦОВВ, юрисдикція яких поширюватиметься на територію відповідної 
області, виконуватимуть розпорядження голови ОДА. Акти відповідних ТО (під-
розділів) ЦОВВ діятимуть у частині, що не суперечить розпорядженням голови 
ОДА. На нашу думку, такий підхід зумовлюється потребами практики. Однак 
у перерахованих випадках матимуть місце відносини з ознаками субординації.

ОДА в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, забезпечува-
тиме законність діяльності ТО (підрозділів) ЦОВВ, юрисдикція яких поши-
рюється на територію відповідної області. Якщо юрисдикція ТО (підрозділу) 
поширюватиметься на декілька областей, забезпечення законності щодо таких 
органів (підрозділів) здійснюватиме ОДА згідно з розподілом функцій з коор-
динації таких органів (підрозділів), визначених відповідно до законопроєкту.

Як визначено законопроєктом, голова ОДА матиме можливість оскаржити на-
кази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів ТО (підрозді-
лів) ЦОВВ, що суперечать Конституції України, рішенням Конституційного Суду 
України, законам України, іншим актам законодавства України, або є нееконом-
ними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, які можуть 
бути скасовані відповідним міністром, керівником іншого ЦОВВ. На нашу думку, 
можливість оскарження головою ОДА наказів на підставі неекономності та нее-
фективності виходить за межі забезпечення законності. У випадку, якщо відповід-
ний міністр, керівник іншого ЦОВВ протягом місяця після відповідного подання 
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не скасує наказ керівника ТО (підрозділу) ЦОВВ, голова ОДА може звернутися з 
цього питання до уряду з відповідним поданням.

Розглядаючи управлінські відносини, які виникають між МДА та ТО ЦОВВ, 
важливо звернути увагу на таку особливість правового статусу ТО ЦОВВ як їх 
«несамостійний» характер. Погоджуємося з думкою О.Ю. Лялюка, що «практично 
вони виступають «органами органів», що видно вже з самої їх назви». Дослідник 
підкреслює, що носієм виконавчої влади фактично виступатимуть відповідні 
ЦОВВ. Правова природа повноважень, які здійснюються ТО ЦОВВ, має пере-
важно управлінсько-допоміжний характер. ТО ЦОВВ реалізують у межах певної 
адміністративно-територіальної одиниці повноваження ЦОВВ. Вони не наділені 
функціонально-компетенційною відокремленістю від ЦОВВ. Така «несамостій-
ність» правового статусу ТО ЦОВВ, на думку вченого, пов’язана з особливістю 
здійснення виконавчої влади в Україні на місцевому рівні, де її здійснюють МДА, 
а територіальні органи виступають ніби продовженням центру (ЦОВВ)10. На об-
меження автономії, наприклад, ТО міністерств компетенцією, закріпленою в по-
ложенні про міністерство, звертають увагу й інші автори11. Така «несамостійність» 
може, на нашу думку, помилково розцінюватися як підстава для переважання у 
відносинах між МДА та ТО ЦОВВ субординації, а не координації.

Окремі дослідники доволі категорично вважають, що дуалізм виконавчої влади, 
який існує в областях та районах внаслідок співіснування органів виконавчої влади 
загальної компетенції (МДА) та ТО ЦОВВ, призводить до «ерозії виконавчого ме-
ханізму державної влади»12. На нашу думку, для того, щоб на місцевому рівні зба-
лансувати діяльність МДА і ТО ЦОВВ важливо, з-поміж іншого, удосконалювати 
управлінські відносини між ними. Як орган загальної компетенції, МДА забезпечує 
злагодженість вирішення місцевими органами виконавчої влади питань загальної і 
спеціальної компетенції. А також такі відносини повинні забезпечувати баланс інте-
ресів держави та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Можна позитивно оцінити норму законопроєкту про те, що визначений го-
ловою ОДА представник братиме участь у роботі конкурсної комісії з правом 
голосу з визначення переможця конкурсу на зайняття вакантної посади керівни-
ка відповідного ТО (підрозділу) ЦОВВ, щодо якого здійснюється координація 
діяльності такою ОДА. Існуюча на сьогодні норма Порядку координації голова-
ми МДА діяльності ТО міністерств, інших ЦОВВ та забезпечення сприяння у 
виконанні покладених на зазначені органи завдань, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 667, відповідно до якої ко-
ординація діяльності ТО та забезпечення сприяння їм у виконанні покладених 
на такі органи завдань здійснюється головами МДА шляхом погодження при-
значення на посади керівників ТО (якщо інше не передбачено законом) загалом 
суперечить сучасним науковим підходам до того, що відбір на посади держав-
ної служби повинен відбуватися на конкурсних засадах, і на посаду державної 
служби повинен бути призначений переможець конкурсу. Участь представника 
ОДА у роботі конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу на зайняття 
вакантної посади керівника відповідного ТО (підрозділу) ЦОВВ надасть можли-
вість долучитися до визначення переможця конкурсу та сприятиме налагоджен-
ню конструктивних відносин між МДА та ТО (підрозділом) ЦОВВ.

Аналогічно до відносин за участю ОДА будуватимуться і відносини за 
участю РДА та ТО (підрозділів) на території відповідних районів.
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Невідповідність запропонованої законопроєктом моделі відносин науково-
му тлумаченню сутності координаційних відносин може призвести до того, що 
сторони цих відносин, виходячи з усталених теоретичних підходів до розумін-
ня змісту та особливостей координаційних відносин, намагатимуться вибудо-
вувати їх відповідно до такого розуміння, а також формуватимуть відповідні 
очікування щодо результатів таких відносин. Це може відбуватися в розріз із 
нормативно закладеним визначенням змісту та форм таких відносин. У процесі 
перебігу цих відносин можуть виникати як окремі непорозуміння, так і суттєві 
компетенційні суперечності, які призводитимуть до розбалансування діяльно-
сті місцевих органів виконавчої влади. 

Координаційні відносини мають свої особливості на кожному етапі їх пере-
бігу13. На розвиток наявних наукових висновків зазначимо, що такі особливості 
дадуть змогу не лише правильно побудувати відносини цього виду. Особливості 
кожного етапу відносин можна розглядати і як критерій правильності / непра-
вильності обрання відповідного виду відносин до фактично існуючих відносин. 
Це уможливить уникнення проблем і неузгодженостей на наступних етапах пере-
бігу таких відносин між МДА та ТО ЦОВВ, вчасно внести необхідні корективи.

Висновки. Запропоновані в законопроєкті новели в частині правового ре-
гулювання координаційних відносин між МДА та ТО ЦОВВ свідчать, що від-
носинам, які виникатимуть між МДА та ТО (підрозділами) ЦОВВ, на нашу 
думку, будуть притаманні як ознаки, характерні для координації, так і ознаки, 
характерні для субординації. Доцільно враховувати особливості кожного з ви-
дів управлінських відносин та обирати термінологію, яка відповідає усталеним 
науковим підходам та відтворює зміст того чи іншого явища на практиці.

Для розмежування координаційних та субординаційних відносин вико-
ристовуються їх відповідні особливості. Також важливо звертати увагу і на 
особливості етапів перебігу кожного виду відносин, які міститимуть відмінно-
сті, що вказуватимуть на належність до відповідного виду відносин.

Подальші наукові дослідження цієї проблематики мають полягати в погли-
бленому аналізі форм координаційних відносин, які виникатимуть між МДА та 
ТО (підрозділами) ЦОВВ, а також етапів перебігу таких відносин.
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384 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо рефор-
мування територіальної організації виконавчої влади в Україні»: проєкт Закону України від 
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чої влади в Україні» від 30.10.2020 р. № 4298. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
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юридичних осіб публічного права у відносинах щодо територіальної й галузевої організа-
ції управління регіоном. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 
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Derets Viktoria. Legal consolidation of coordination relations between local state ad-
ministrations and territorial bodies of central executive authorities (according to the bill 
on local state administrations)

Introduction. In the practice of public administration there are changes due to the need 
to decentralize the executive branch, including changes in the functions and powers of local 
state administrations (LSA). It is important to ensure that these changes are consistent with the 
scientific approaches formed by scientists. This applies in particular to the relations that arise 
between LSA and territorial bodies of central executive authorities (TB CEA).

The aim of the article. The purpose of the article is to analyze the compliance with scien-
tific approaches of legislative novelties proposed in connection with the reform of decentral-
ization and change the functions and powers of LSA, which in turn will change the managerial 
relations between LSA and TB CEA.

Results. Theoretical principles of coordination relations are analyzed. A comparison of 
the legal regulation of managerial relations between LSA and TB CEA in accordance with the 
Law of Ukraine “On Local State Administrations” of April 9, 1999 № 586-XIV and the draft 
Law of Ukraine of October 30, 2020 № 4298.

Conclusions. Proposed in the draft Law № 4298 from 30.10.2020 novelties in terms of legal 
regulation of managerial relations between LSA and TB CEA indicate a change in the essence of 
the existing coordination relations between them. In our opinion, the managerial relations that 
will be established between LSA and TB CEA on the basis of this bill will be characterized by 
both features characteristic of coordination and features characteristic of subordination.

It is advisable to take into account the peculiarities of each type of management relations 
and choose terminology that corresponds to established scientific approaches and reproduces 
the content of a phenomenon in practice.

Key words: coordination relations, forms of coordination relations, subordination rela-
tions, local executive authorities, local state administrations, territorial bodies (divisions) of 
the central executive authorities.
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ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ І НАГЛЯДУ: 
УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД І ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ 

Розглядаються поняття і зміст адміністративного контролю (нагляду) в кон-
тексті європейського досвіду, де на відміну від вітчизняного підходу, переважно вико-
ристовується поняття «адміністративний контроль» в протилежному значенні – як 
контроль за публічною адміністрацію, а не навпаки – як здійснюваний адміністрацією 
контроль за суспільством та окремими його представниками. 
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В Україні таке визначення контролю (нагляд) у має негативний наслідок у вигляді об’єд-
нання в межах одного правового інституту двох відмінних форм діяльності – контролю за 
адміністрацією і перевірок приватних осіб, нерозрізнення діяльності з проведення перевірок 
і надання адміністративних послуг. Пропонується змінити назву цієї діяльності на «приму-
сові повноваження», «втручальні повноваження», «поліцейські повноваження». 

Ключові слова: адміністративний контроль (нагляд), інспекційна діяльність, втру-
чальні повноваження.

Банчук А. А. Понятие административного контроля и надзора: украинский 
опыт и европейские подходы

Рассматриваются понятие и содержание административного контроля (надзора) 
в контексте европейского опыта, где, в отличие от отечественного подхода, преиму-
щественно используется понятие «административный контроль» в противоположном 
смысле – как контроль за публичной администрацией, а не наоборот, – как осущест-
вляемый администрацией контроль за обществом и отдельными его представителями. 

В Украине подобное определение контроля (надзора) имеет негативное послед-
ствие в виде объединения в рамках одного правового института двух разных форм де-
ятельности – контроля за администрацией и проверки частных лиц, неразграничения 
деятельности по проведению проверок и предоставлению административных услуг. 
Предлагается изменить название этой деятельности на «принудительные полномо-
чия», «полномочия по вмешательству», «полицейские полномочия». 

Ключевые слова: административное принуждение, административный акт, ад-
министративная ответственность, полномочия по вмешательству.

Banchuk Oleksandr. The concept of administrative control and supervision: Ukrainian 
experience and European approaches

In the publication the author considers the concept and content of administrative control 
(supervision) in the context of European experience. In contrast to the domestic approach, the 
doctrine and legislation of European countries mainly use the term “administrative control” 
in the opposite sense – as control over public administration, and not vice versa, as the admin-
istration’s control over society and its individual representatives.

Such a definition of control (supervision) in Ukraine has a negative consequence in the 
form of combining within one legal institution two different forms of activity – control over the 
administration and inspections of individuals. It also leads to a distinction between inspection 
activities and the provision of administrative services.

To correct these shortcomings, it is proposed to change the name of this activity to “coer-
cive powers”, “interfering powers”, “police powers”. Each of the proposed terms has certain 
advantages and disadvantages, but they all have a positive in comparison with the current sit-
uation, when the concept used is contrary to the European administrative and legal tradition.

Key words: administrative control (supervision), inspection activity, interfering powers.

Вступ. Інститут контролю і нагляду в українській адміністративно-право-
вій науці є одним із найбільш досліджуваних, що підтверджується значною 
кількістю публікацій з цієї тематики. Зокрема, проблеми державного контро-
лю (нагляду) досліджували такі науковці, як В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, 
Г. В. Атаманчук, В. Г. Афанасьєв, О. В. Баклан, Д. Л. Бахрах, Ю. П. Битяк, В. А. Власов, 
В. М. Гаращук, І. К. Залюбовська, С. В. Ківалов, О. Є. Луньов, В. В. Мальков, М. С. Сту-
денікіна, Є. В. Шоріна, О. М. Якуба та ін.1

Наразі тривають системні дослідження як теоретичних засад адміністра-
тивного нагляду органів виконавчої влади України, так і особливостей нагляду 
(контролю) у різноманітних сферах життєдіяльності (у господарській діяльно-
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сті, у сфері охорони праці, у сфері охорони довкілля, у сільському господар-
стві, у торговельній діяльності тощо)2.

Виклад основного матеріалу. У вітчизняних дослідженнях продовжують-
ся численні дискусії про зміст понять «адміністративний нагляд» і «адміністра-
тивний контроль». Відмінність у підходах полягає, зокрема, в тому, чи наглядо-
ва діяльність включає в себе контроль, чи ні. 

Не додає визначеності і законодавець, який одні й ті ж види діяльності в одно-
му нормативному акті іменує «наглядом», а в іншому – «контролем». Зокрема, у 
Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері гос-
подарської діяльності» від 5 квітня 2007 р. № 877-V ці поняття ототожнюються. 

Такі різночитання переважно не впливають на спрямування і зміст вивчен-
ня цих правових явищ. 

Впевнені, таке розуміння нагляду і контролю та похідні від цього дискусії є 
наслідком нашого минулого, притаманне тільки для колишніх «соціалістичних» 
держав, і його не можна надалі використовувати при побудові демократичного 
суспільства. Хоча слід визнати, що одним із корисних наслідків такого розуміння 
стало те, що формами здійснення т. зв. контрольно-наглядових повноважень за-
гальновизнаним є проведення органами влади перевірок, ревізій, інспекцій тощо. 

Відомо, що в радянській системі держава уповноважувалася контролювати 
фізичних та юридичних осіб. Така державна політика може бути охарактеризована 
словами В. Леніна на засіданні комуністичної фракції Всеросійського з’їзду мета-
лістів: «Перевіряти людей і перевіряти фактичне виконання справи – в цьому, ще 
раз в цьому, тільки в цьому тепер акцент всієї роботи, всієї політики»3. Це стало 
можливим також завдяки тотальній державній власності в економіці, що підтвер-
джувалося словами засновника Радянського Союзу про невизнання у галузі госпо-
дарства нічого «приватного», оскільки все є публічноправовим4. Зазначені слова 
стосувалися розробки проекту Цивільного кодексу, який мав закріплювати лише 
соціалістичні ідеї державного капіталізму, розширення державного втручання в 
приватноправові відносини. Крім цього, підготовлюваний тоді Цивільний кодекс 
повинен був враховувати можливість державних органів здійснювати постійний 
контроль за діяльністю всіх без винятку приватних підприємств і відміняти всі 
договори, які суперечать як букві закону, так і інтересам трудящих і селян5.

Майже повна відсутність на практиці приватної сфери в соціалістичному 
суспільстві приводила до того, що контроль (нагляд) представників держави 
всередині управлінського апарату жодним чином не відрізнявся від подібної 
діяльності в галузі економіки чи життя громадян. Тому під правовим кутом 
зору не було жодної різниці між такими видами діяльності: спрямування вка-
зівки уповноваженим державним службовцем іншому службовцю / керівнику 
підприємства / непідпорядкованій особі; вхід до власного кабінету / іншого 
службового кабінету, на території підприємства / в житло тощо. 

На відміну від вітчизняного підходу, доктрина і законодавство європейських 
країн використовує поняття «адміністративний контроль» у протилежному зна-
ченні – як контроль за публічною адміністрацію, а не навпаки, – як здійснюваний 
адміністрацією контроль за суспільством та окремими його представниками. 

У  Польщі – це «kontrola administracji»6, в Німеччині – «Verwaltungskontrollе»7, 
у Франції – «contrôle administratif»8. При цьому адміністративний контроль, 
тобто контроль за адміністрацією, поділяється на два різновиди – внутрішній і 
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зовнішній. Внутрішній контроль проводиться самими адміністративними органами, 
а зовнішній – іншими інституціями держави і особами, у тому числі парламентом, 
президентом, прокуратурою або адміністративним судом на підставі позовів осіб.

Схожі підходи були притаманні і для російської дореволюційної адміні-
стративно-правової науки. Професор І.Т. Тарасов у своїх нарисах науки полі-
цейського права поряд з іншими дослідниками говорить про звітність, ревізію 
і контроль разом з адміністративною юстицією лише як засоби забезпечення 
правильності і закономірності в поліцейській діяльності9. В іншому значенні ці 
елементи контролю не використовувалися.

Історія вітчизняного адміністративного права знає аналогічні випадки, коли 
після становлення соціалістичної держави в окремі поняття почали вкладати 
протилежний зміст. До 1917 р. російські автори слідом за своїми західноєвро-
пейськими колегами поняттям «адміністративні порушення» позначали рішен-
ня, дії чи бездіяльність, які вчиняються лише з боку адміністрації у відносинах 
з громадянами. Радянське право визнало ж адміністративним правопорушен-
ням тільки діяння, які допускаються особами у відносинах з державою. 

Подібні відмінності між пострадянським (у тому числі українським) і єв-
ропейським розумінням «адміністративного контролю і нагляду» мають не 
тільки термінологічний характер, а й доктринальне та змістове значення, які є 
доволі пов’язаними між собою. 

Доктринальне значення полягає в поширенні й утвердженні ідеї в демокра-
тичних суспільствах Заходу про неможливість здійснення контролю (нагляду) 
державою за громадянами. Цей теоретичний постулат іноді на практиці не до-
тримується, хоча б у світлі боротьби розвинутих країн з проявами тероризму 
та іншими небезпеками. Європейський суд з прав людини звертав увагу, що 
«це не означає, що державі надається необмежене дискреційне право встанов-
лювати таємне стеження за особами в межах своєї юрисдикції. Усвідомлюючи 
небезпеку, яку становить такий закон, підриваючи або навіть знищуючи демо-
кратію під приводом її захисту, Суд знову наголошує, що держава, яка підписа-
ла Конвенцію, не має права, під виглядом протидії шпигунству та тероризмові, 
вживати заходів, які вона вважає необхідними» (див. рішення у справі «Класс 
та інші проти Німеччини» від 6 вересня 1978 р.).

Але такі засоби в зарубіжних країнах є винятками, які лише підтверджують 
загальне правило про можливість контролю (нагляду) тільки за діяльністю дер-
жави. Французький дослідник Б. Недєлек зазначає: «За класичною ліберальною 
інтерпретацією прав людини, держава повинна займати нейтральну позицію. 
Звичайно, вона має визнавати права громадян і захищати їх здійснення. Але го-
ловне – це утримуватися від будь-якого втручання в їхнє приватне життя … Будь-
яке втручання з боку держави може сприйматися як порушення права»10. 

Цього не відбувається в Україні, коли під «контролем (наглядом)» розу-
міють, з одного боку, контроль за державою, а з другого боку – втручання 
держави в приватну сферу.

Проблеми із визначенням змісту контролю (нагляду) в Україні мають кілька 
негативних проявів: 

1) об’єднання в межах одного правового інституту двох відмінних форм 
діяльності – контролю за адміністрацією і перевірок приватних осіб. Спроби 
їхнього спільного розгляду або врегулювання містять небезпеки для кожного 
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із цих різновидів, внаслідок суттєвої відмінності існуючих ступенів захисту 
«підконтрольних» об’єктів і методів перевірок. 

Під час перевірок фізичних та юридичних осіб повинні бути дієвими всі 
конституційні гарантії захисту прав – зокрема, недоторканність житла чи ін-
шого володіння, таємниця листування і інших видів кореспонденції тощо. 
Поширення таких гарантій на внутрішньовідомчий контроль є недоцільним. 
Контролери повинні отримувати доступ до будь-яких приміщень державної 
власності і мати доступ до офіційного листування представників держави. 

Перевірки приватних осіб спрямовані лише на встановлення відповідно-
сті здійснюваної діяльності вимогам закону. А відомчі перевірки, окрім про-
блем законності, повинні вивчати питання ефективності прийнятих рішень, 
доцільності витрачання коштів. 

Змішування різних видів перевірок і намагання віднайти їх спільні засади 
неодмінно приведе або до надмірного посилення контролю за громадянами, 
або до надзвичайного послаблення контролю за публічною службою; 

2) нерозрізнення діяльності з проведення перевірок і надання адміністративних 
послуг. У науковій літературі поширеною є думка, що одним із елементів контролю 
(нагляду) є повноваження адміністративних органів щодо надання адміністративних 
послуг у вигляді дозвільних процедур щодо експлуатації транспортних засобів, ін-
ших об’єктів і споруд11, або ліцензування діяльності промислових підприємств12. 

Такий підхід нівелює ідею про служіння представників держави суспільству й 
утверджує підхід, що держава існує лише для контролю. На практиці це призво-
дить до таких ситуацій в організації публічної влади, коли одна державна інститу-
ція уповноважується на надання певного дозволу (ліцензії) і одночасно перевіряє 
законність дозволеної (ліцензованої) діяльності. Ефективність таких перевірок, 
вважаємо, залишається на доволі низькому рівні, адже фактично адміністративно-
го органу потрібно виявляти власні помилки. Він виступає в цій ситуації як «суддя 
у своїй власній справі», що з часів римського права вважалося недопустимим. 

У такий спосіб розмивається місія відповідного адміністративного органу – 
або надавати послуги, або здійснювати перевірки. Зазначені види адміністра-
тивної діяльності принципово відрізняються13 і не можуть виконуватися одни-
ми і тими ж представниками одного відомства. Відмінність полягає, зокрема, у:
- ініціюванні провадження (в процедурі надання послуг – особа, а під час про-

ведення перевірки – орган);
- повноті необхідних документів для прийняття рішення (в процедурі надання 

послуг – перелік документів надається особою, а під час проведення перевір-
ки – орган самостійно визначає обсяг документів відповідно до вимог закону);

- необхідності залучення інших заінтересованих осіб (у процедурі надання по-
слуг – переважно слід залучати заінтересованих осіб, а під час проведення 
перевірки – такі особи зазвичай не потрібні).

Незважаючи на зазначені відмінності, необхідно визнати, що адміністратив-
ний орган при наданні послуг здійснює певні «контрольні» повноваження у ви-
гляді перевірки комплектності поданих документів, правильності їх оформлення, 
відповідності закону і фактичним обставинам. Але ці повноваження спрямовані 
виключно на прийняття законного і об’єктивного адміністративного рішення. 

Тому виникає потреба змінити найменування цієї адміністративної діяльно-
сті, що дасть змогу розмежувати описані поняття і що зумовлюється відмовою 
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від назви «адміністративний контроль (нагляд)» для позначення різних видів 
перевірок органів публічної адміністрації щодо діяльності приватних фізичних 
і юридичних осіб. 

Поняття «інспекція» (від лат. «inspectio» – огляд, догляд, «specto» – дивити-
ся, бачити), на нашу думку, найкраще відповідає суті здійснюваної діяльності 
адміністративних органів (перевірки, ревізії, обстеження, інспекції тощо). Вже 
у Концепції адміністративної реформи в Україні 1998 р. зазначалося, що саме 
інспекції створюватимуться у вигляді підпорядкованих міністерствам урядо-
вих установ і організацій для здійснення «контрольно-наглядових функцій». 

Натомість частина друга статті 17 Закону України «Про центральні орга-
ни виконавчої влади» передбачає, що орган утворюється як інспекція у разі 
якщо лише більшість функцій центрального органу виконавчої влади скла-
дають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, 
органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними 
та фізичними особами актів законодавства.

Досі українське законодавство не відповідає цій концепції і дозволяє про-
водити перевірки не тільки інспекціям, а й іншим державним органам (мініс-
терствам, агентствам і службам). У цьому випадку наразі виникає певна не-
відповідність між назвою органу державної влади і повноваженнями, які він 
реалізовує. Зміна подібної ситуації, в тому числі, повинна стати одним із за-
вдань подальшої реформи державного управління. 

Іншими варіантами нової назви можуть бути: «примусові повноваження», 
«втручальні повноваження», «поліцейські повноваження». Кожному із запро-
понованих термінів притаманні певні переваги і недоліки, але всі вони мають 
якісний позитив порівняно з нинішнім станом, коли використовуване поняття 
суперечить європейській адміністративно-правовій традиції.

Віднесення перевірок до різновидів «примусових повноважень» адміні-
страції дасть змогу створити на рівні законодавства і правової теорії систему 
адміністративного примусу у вигляді попередження, припинення, перевірки 
і притягнення до відповідальності. Хоча слід визнати, що і частина радян-
ських науковців закликала не зводити контроль до заходів примусу3. З іншого 
боку, існуюча теорія примусу не відповідає за своїм змістом практиці євро-
пейських держав. 

«Втручальні повноваження» за своїм змістом відповідають характеру ді-
яльності адміністративних органів, які під час проведення різних видів пере-
вірок здійснюють втручання у сферу реалізації приватних прав осіб. Але це 
поняття є ширшим і передбачає втручання адміністрації у права осіб на під-
ставі власної ініціативи чи за заявою інших суб’єктів (наприклад, провадження 
щодо вилучення певного об’єкта користування, проведення ремонтних робіт 
історичної будівлі тощо). 

У західноєвропейських державах здійснення перевірок розглядається як 
прояв загальнополіцейської або адміністративно-поліцейської діяльності. 
Наприклад, у Франції виконують повноваження загальної поліції президент, 
прем’єр-міністр, міністри, префекти департаментів, мери, Національна комі-
сія з питань інформації та свобод, Вища рада аудіовізуальної продукції та 
інші органи і посадові особи14. Вбачається, що такі термінологічні новації в 
Україні найближчим часом також неможливо здійснити. 
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Висновки. Проведений аналіз поняття адміністративного нагляду і контр-
олю в Україні і відповідного європейського досвіду дає підстави зробити такі 
висновки про:
- невідповідність вітчизняного розуміння адміністративного контролю (нагля-

ду) європейській правовій доктрині і практиці;
- необхідність подальшого використання терміна «адміністративний контроль 

(нагляд)» лише для позначення контролю за діяльністю адміністрації;
- необхідність узгодження нового терміна для позначення перевірок адміні-

стративних органів щодо приватних осіб. Найкращою видається назва «ін-
спекційні повноваження»; 

- неправильність розгляду процедури надання адміністративних послуг як 
складової процедури контролю. 
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Banchuk Oleksandr. The concept of administrative control and supervision: Ukrainian 
experience and European approaches

In the publication the author considers the concept and content of administrative control 
(supervision) in the context of European experience. In contrast to the domestic approach, the 
doctrine and legislation of European countries mainly use the term “administrative control” 
in the opposite sense - as control over public administration, and not vice versa, as the admin-
istration’s control over society and its individual representatives.

Such a definition of control (supervision) in Ukraine has a negative consequence in the 
form of combining within one legal institution two different forms of activity - control over the 
administration and inspections of individuals. It also leads to a distinction between inspection 
activities and the provision of administrative services.

This loses the mission of the administrative body - either to provide services or to carry out 
inspections. These types of administrative activities are fundamentally different and can not 
be performed by the same representatives of the same department. There are such differences:
- initiation of proceedings (in the procedure of providing services - a person, and in the proce-

dure of inspection - the administrative body);
- completeness of the necessary documents for decision-making (in the procedure of providing 

services - the list of documents is provided by the person, and during the inspection - the 
body independently determines the amount of documents in accordance with the law); 

- the need of involving other interested persons (in the procedure of providing services - it is preferable 
to involve interested persons, and during the inspection - such persons are usually not needed).

According to the Law of Ukraine “On Central executive bodies” the executive body is 
formed as an inspection if only most of its functions are control and supervisory functions for 
compliance by state bodies, local governments, their officials, legal entities and individuals of 
acts of legislation (article 17 of the Law).

Ukrainian legislation does not comply till now with this concept and allows inspections not only 
by inspections, but also by other state bodies (ministries, agencies and services). In this case, there 
is currently a nonconformity between the name of the public authority and the powers it exercises.

To correct these shortcomings, it is proposed to change the name of this activity to “coercive 
powers”, “interfering powers”, “police powers”. Each of the proposed terms has certain advan-
tages and disadvantages, but they all have a positive in comparison with the current situation, 
when the concept used is contrary to the European administrative and legal tradition.

The analysis of the concept of administrative supervision and control in Ukraine and the 
relevant european experience shows the following conclusions:
- inconsistency of the ukrainian understanding of administrative control (supervision) with 

european legal doctrine and practice;
- the need for using of the concept “administrative control (supervision)” only for control over 

the activities of the public administration;
- the need of implementation new term for inspections of administrative bodies vs. individuals. 

The best term will be “inspection powers”;
- incorrect consideration of the procedure for providing administrative services as part of the 

control procedure.
Key words: administrative control (supervision), inspection activity, interfering powers.
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Вступ. Стан злочинності в сучасній Україні характеризується значним по-
ширенням організованих її форм. За умов відсутності протягом багатьох років 
державної стратегії протидії організованій злочинній діяльності та провалів 
державної політики у мінімізації проявів корупції організована злочинність 
сягнула масштабів, які стали загрожувати національній безпеці держави. За 
офіційними даними Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокурату-
ри України, за останні п’ять років на території України виявлено 912 організованих 
груп і злочинних організацій (2015 р. – 155; 2016 р. – 123; 2017 р. – 136; 2018 р. – 
210; 2019 р. – 288), зокрема, 41 – з транснаціональними зв’язками (2015 р. – 14; 
2016 р. – 5; 2017 р. – 4; 2018 р. – 11; 2019 р. – 7)1. 

Стан дослідження. Вчені зауважують, що кількість виявлених у зазначений пе-
ріод таких організованих груп і злочинних організацій зменшилася на 50%2. У ре-
альності ж організована злочинність має значно вищі показники, які важко виявити 
через її високу латентність. Тому слід погодитись із вченими у тому, що на сьогодні, 
статистичні дані адекватно не відображають масштабів криміногенної ситуації, що 
зумовило лібералізацію покарання й правозастосовної практики загалом; не охоплю-
ють масив протиправної поведінки; високий рівень латентності, зумовленої не тіль-
ки аномією суспільства, а й корупцією у правоохоронних та судових органах тощо3.

Кримінально-правова та кримінологічна протидія організованій злочинно-
сті була предметом дослідження багатьох українських учених, зокрема, таких 
як О. М. Бандурка, П. Д. Біленчук, В. С. Буркаль, М. Г. Вербенський, А. А. Вознюк, 
В. В. Голіна, О. М. Джужа, А. Д. Дорошенко, В. М. Дрьомін, О. О. Дудоров, Г. П. Жаровька, 
Г. А. Зорін, А. П. Закалюк, Л. Л. Каневський, В. П. Ковальчук, О. В. Козаченко, О. М. Кос-
тенко, О. М. Литвак, Н. Є. Міняйло, Е. В. Расюк, Є. Д. Скулиш, О. В. Танкевич, М. І. Хав-
ронюк, Д. С. Хижняк, В. В. Устінов, О. Ю. Шостко та ін. 

Постановка проблеми. Кримінальне законодавство є провідним у сфері 
протидії організованій злочинності. Тому удосконалення кримінальної юсти-
ції у протидії організованим формам злочинності передбачає насамперед удо-
сконалення правових норм, що визначають особливості кримінальної відпові-
дальності учасників колективних суб’єктів на кшталт злочинних організацій. 
Традиційно у Кримінальному кодексі України (далі – КК) нормами, які регу-
люють відповідальність учасників колективних суб’єктів, що діють у структурі 
організованої злочинності, були такі як ст. 255 «Створення злочинної організа-
ції», ст. 256 «Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочин-
ної діяльності», а також такі норми, передбачені в межах інституту співучасті 
у злочині (статті 27, 28, 30). Якщо останні за змістом майже не зазнали кори-
гування, то суттєві зміни відбулися у розділі IX «Кримінальні правопорушен-
ня проти громадської безпеки» із набранням чинності Законом «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, 
вчинені злочинною спільнотою» № 671-IX від 04.06.2020 р.4 

Мета. Але чи була досягнута мета законодавця – посилити криміналь-
но-правову базу протидії організованій злочинності? Метою даної наукової 
статті є пошук відповіді на це запитання. З’ясування відповіді на питання «Як 
вплинуть запроваджені новели на протидію організованій злочинності?» є важ-
ливим також у аспекті забезпечення єдності судової практики.

Виклад основного матеріалу. Матеріально-правова кримінальна судова 
практика стосується вирішення кримінально-правових питань, підвидом якої 



396 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

є судова практика про співучасть у кримінальному правопорушенні, яка ви-
світлює, зокрема, проблеми організованих форм співучасті. Протидія органі-
зованій злочинності традиційно є одним із пріоритетних напрямів криміналь-
но-правової політики України5.

З 2012 р. Верховна Рада України робила спроби закріпити нову форму спі-
вучасті з метою одночасного введення у законодавчий обіг поняття «злодій 
у законі». На недоліки таких законопроєктів неодноразово зверталась увага6. 
У 2020 р. ці новели були запроваджені у кримінальне законодавство, і наразі 
ст. 255 КК «Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною ор-
ганізацією, а також участь у ній» містить такі склади злочинів:

1. Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її 
структурними частинами −

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з кон-
фіскацією майна.

2. Участь у злочинній організації −
карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з кон-

фіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені служ-

бовою особою з використанням службового становища, −
караються позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років з 

конфіскацією майна.
4. Створення злочинної спільноти, тобто об’єднання двох чи більше зло-

чинних організацій, керівництво такою спільнотою −
караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з 

конфіскацією майна.
5. Дії, передбачені частинами першою, другою або четвертою цієї статті, вчи-

нені особою, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває у статусі 
суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», − 

караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років 
з конфіскацією майна.

Загалом слід схвалити законодавче рішення відокремити такі форми спіль-
ної діяльності, як участь та створення/керівництво злочинною організацією, 
передбачивши відповідальність за такі дії у різних частинах статті. Такий поділ 
є виправданим з огляду на різний рівень суспільної небезпечності та специфіч-
ний зміст цих форм діяльності. 

Однак зауважень до внесених змін до КК значно більше. По-перше, порушена 
логіка побудови статті. У кожній наступній частині статті, починаючи з третьої, 
міститься більш кваліфікований склад злочину, у санкціях − більш суворе покаран-
ня. Тоді як друга частина містить санкцію найбільш м’яку порівняно із частиною 
першою та наступними. За логікою ж структурування більшості статей КК у ча-
стині першій повинна передбачатися відповідальність за менш небезпечне діяння 
(у контексті предмета нашого дослідження – це участь у злочинній організації), а в 
другій і наступних – за більш небезпечні діяння, ніж передбачені у частині першій.

По-друге, попри наявність і у колишній редакції цієї статті певних розбіж-
ностей із нормами інституту співучасті Загальної частини, загалом ця стаття не 
порушувала системної будови кримінального закону. На сьогодні ж відбулось 
закріплення в Особливій частині нової форми співучасті − злочинної спільноти, що 



РОЗДІЛ 7 • Проблеми кримінального права та кримінального процесу 397

вимагає паралельного внесення цієї новели до ст. 28 Загальної частини КК, яка закрі-
плює форми співучасті у кримінальному правопорушенні. Однак цього не відбулося. 

Крім того, і попередня редакція ст. 255 КК надавала правозастосовувачу 
всі необхідні правові засоби для притягнення до відповідальності так званих 
«злодіїв у законі». Неодноразово вітчизняні фахівці відмічали: «Сучасне кри-
мінальне законодавство України дає досить чітке уявлення про сутність, форми 
та заходи боротьби з організованою злочинністю»7; «Нині в арсеналі правоохо-
ронних органів достатньо положень статей 27, 28 та 255 КК України для того, 
щоб за умови правильного документування оперативної інформації та іншого 
доказового матеріалу притягнути будь-якого «злодія в законі» до кримінальної 
відповідальності»8. Тобто і до 4.06.2020 р. існувала низка кримінально-право-
вих норм, які чітко регламентують відповідальність організаторів, керівників 
та учасників колективних суб’єктів у структурі організованої злочинності. 
Обраний же законодавцем шлях несе ризики ускладнення роботи правоохо-
ронних органів у цій сфері. Можна з упевненістю стверджувати, що ці зміни 
викличуть проблему розмежування таких суміжних форм співучасті, як зло-
чинна організація та злочинна спільнота.

Безумовно, організована злочинність утворюється завдяки діяльності сучас-
них структурованих стійких злочинних об’єднань, так званих колективних суб’єк-
тів організованої злочинності. Таку термінологію використовує і О.Ю. Шостко у 
своїй докторській дисертації. Водночас не можу погодитись із вченою у тому, 
що «у КК України потрібно зафіксувати кримінально-правове визначення орга-
нізованої злочинної діяльності, яке буде спиратися на кримінологічне розуміння 
феномену організованої злочинності»9. Таке визначення не може міститися у КК 
України, його місце – у спеціальному законі, про що мова піде далі.

Організована злочинність і є особливо небезпечною для суспільства через 
високу ефективність організації як інструменту досягнення злочинних резуль-
татів. Згідно з ч. 4 ст. 28 КК України основною ознакою злочинної організації є 
ієрархічна структура. Ця властивість − визначальна, специфічна ознака такого 
виду стійких об’єднань. У чинній редакції ч. 4 ст. 255 КК злочинною спільнотою 
визнано об’єднання двох чи більше злочинних організацій. Відповідно одне 
стійке ієрархічно структуроване об’єднання – це злочинна організація, а поєд-
нання двох таких організацій автоматично перетворює таку сукупність на інше 
колективне утворення. На мою думку, об’єднання двох однорідних явищ не пере-
творює їх на якісно нове утворення. Критеріїв відмежування чи якихось специ-
фічних ознак у ст. 255 КК не закріплено, тому можна припустити, що об’єднан-
ня двох чи більше злочинних організацій означає лише їх злиття в одну, більш 
розгалужену, з більшою кількістю структурних частин, злочинну організацію. 
Поєднуючи два тотожних складових елементи, ми не отримуємо нову якість. 
Зважаючи на семантичне, філософське, соціологічне тлумачення терміна «орга-
нізація», де ключовими для розуміння його суті є поняття системи, структури, ці-
лісності, взаємодії, мети, саме поняття злочинної організації є найбільш обґрун-
тованим у контексті кримінально-правової протидії організованій злочинності. 

Наявних у кримінальному законі чотирьох форм співучасті, на мою думку, 
було цілком достатньо для забезпечення належної кримінально-правової проти-
дії спільній злочинній діяльності, у тому числі організованій. Доречно зауважи-
ти, що в оприлюдненому проєкті нового КК України (15 вересня 2020 р.) автори 
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взагалі пропонують залишити дві форми співучасті: а) проста група і б) органі-
зована група (ст. 2.5.4 «Форми співучасті»)10. Оцінку положень проєкту слід буде 
здійснити, коли він матиме більш завершений та офіційно оформлений вигляд. 
Очевидно, це буде не так швидко, тоді як нова редакція ст. 255 КК уже чинна. 

У кримінально-правовому сенсі не витримують критики і запропоновані 
у ст. 255 КК новели: «суб’єкт підвищеного злочинного впливу», «злочинний 
вплив», «авторитет», «особисті якості чи можливості», «інший вплив на злочин-
ну діяльність» тощо, які мають надто невизначений і оцінювальний характер. 
Науковці справедливо наголошують, що «такі оціночні поняття, без перебіль-
шення, є злом. Адже фактично їх використання в кримінальному законі несе 
загрозу визначення меж злочинності не законодавцем, а судом, що порушує 
принцип “Nullum crsmen, nullum poena sine lege”»11. Такий підхід, зважаючи 
на незадовільний стан правоохоронної та судової діяльності, веде до свавілля 
та необмеженого суддівського розсуду. На жаль, увів законодавець до КК і та-
кий жаргон, як «вори в законі» (до того ж росіянізм), не звернувши уваги на 
критичне ставлення багатьох фахівців до введення у кримінальний закон жар-
гонів. Залишається без відповіді питання: чи може законодавець послуговува-
тись поняттям, яке є жаргоном, поширеним серед злочинців – «злодії у законі»12. 

Поширене за радянських часів поняття «злодій у законі» притаманне злочинній 
субкультурі, однак викликає сумніви його відповідність сучасному стану орга-
нізованої злочинності, яка має переважно транснаціональний характер. І чи не 
стане це прецедентом для внесення й надалі у кримінальне законодавство жарго-
нів зі злочинного середовища? Самі народні депутати зауважують, що ««злодії у 
законі» – звучить неначе кримінальне чтиво, але насправді вже за кілька тижнів 
ці слова депутати хочуть ввести в наше з вами законодавство та офіційний лек-
сикон. Те, що раніше було «фенею», або, простими словами, «тюремним жар-
гоном», тепер стане офіційним словосполученням, закріпленим законодавчо… 
Максимальна кількість таких осіб в Україні разом із «приїжджими» – 40»13.

«Злодії в законі» є символом організованої злочинності радянської епо-
хи, коли такого статусу набували лише особи, які мали кілька судимостей за 
умисні злочини (рецидивісти, особливо небезпечні рецидивісти). Крім того, 
попередня редакція ст. 255 КК, як і норми Загальної частини КК (інституту 
співучасті), надавали правозастосовувачу всі необхідні правові засоби для 
притягнення таких осіб до відповідальності. 

Не відповідають аналізовані зміни такій тенденції розвитку організованої 
злочинності, як набуття нею транснаціонального характеру (доречно нагадати 
назву Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, яка 
була ратифікована Україною 04.02.2004 р., а також те, що з 02 січня 2020 р. у 
структурі Офісу Генерального прокурора з’явилось єдине Управління нагляду 
та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо органі-
зованої та транснаціональної злочинності). Вивчення структури та динаміки 
організованої злочинності в Україні свідчить про стійку тенденцію до тран-
снаціоналізації останньої, створення розгалуженої інфраструктури злочинної 
діяльності як на території України, так і за кордоном. 

Зважаючи на наведене, не можу погодитись із оцінкою аналізованих законо-
давчих змін: «простежується більш конкретний орієнтир відмежування злочинної 
спільноти від злочинної організації як за структурними, так і за цільовими озна-
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ками, а також чітко підкреслюється ознака суб’єктного складу такої спільноти – 
об’єднання злочинних організацій»14. Введення до ст. 255 КК нової форми співуча-
сті (злочинна спільнота) та інші змістові зміни цієї статті не узгоджуються з іншими 
нормами та чинною кримінально-правовою термінологією, суперечать системній 
будові та принципам українського кримінального права та правилам лінгвістики, 
тому в перспективі лише ускладнять роботу системи кримінальної юстиції. Можна 
спрогнозувати відсутність уніфікації судових рішень у провадженнях, відкритих 
за ст. 255 КК, де тлумачитимуться такі новели, як «злочинний вплив», «здійснюва-
ти злочинний вплив», «суб’єкт підвищеного злочинного впливу», «встановлення 
або поширення злочинного впливу», «авторитет», «особисті якості чи можливо-
сті», «інший вплив на злочинну діяльність». Усі вони мають надто невизначений 
і оціночний характер. Так, встановити статус особи як «суб’єкта підвищеного 
злочинного впливу» буде майже неможливим. Який вплив є підвищеним, якими 
критеріями слід керуватися при його встановленні? Що таке «особисті якості» чи 
«можливості»? Отже, законодавчі новели не узгоджуються з іншими нормами та 
чинною кримінально-правовою термінологією, суперечать системній будові кри-
мінального права, не відповідають правилам української мови. 

Україна давно потребує нового комплексного законодавства щодо протидії ор-
ганізованій злочинності, розробленого на основі національної стратегії запобіган-
ня та протидії організованій злочинності, метою якого є нейтралізація, усунення 
або ліквідація факторів, що зумовлюють існування і розвиток організованої зло-
чинності, спрямування зусиль держави і суспільства на вживання таких заходів, 
що збільшують ризик для злочинців, особливо організаторів, керівників ОГ і ЗО 
бути спійманими та покараними й ускладнює скоєння злочинів, а також скорочен-
ня зисків від скоєних злочинів, зменшення стимулів злочинної діяльності15. А от 
внесення до КК аморфних понять, на кшталт злочинних спільнот та осіб з підви-
щеним злочинним впливом, «ворів у законі» тощо, не здатне забезпечити притяг-
нення до відповідальності лідерів організованої злочинності (організаторів, керів-
ників) чи підвищити ефективність протидії організованим формам злочинності. 

Ще раз наголошу на необхідності врахування об’єктивних реалій розвит-
ку організованої злочинності в Україні – її транснаціоналізацію в сучасних 
умовах глобалізованого світу. Чинний уже майже 30 років Закон України «Про 
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 
30.06.1993 р. (далі – Закон) не може сьогодні задовольнити потреби правоза-
стосовних органів, які здійснюють протидію організованій злочинності. Так, 
ще у 2013 р. мною було піддано критиці окремі положення цього Закону, зокре-
ма в частині самого визначення поняття організованої злочинності, яке містить 
поняття організованого злочинного угруповання, однак така форма співучасті 
в КК не закріплена ні в Загальній, ні в Особливій частині16. Систематичні зміни 
до цього Закону не покращують його якість, адже і сьогодні мета боротьби з ор-
ганізованою злочинністю (ст. 2 Закону) визначена як «встановлення контролю 
над організованою злочинністю, її локалізація, нейтралізація та ліквідація…»17 
(курсив мій – О.К.). Не може Закон містити таку утопічну мету, як «ліквідація 
організованої злочинності». Зважаючи на тісний взаємозв’язок організованої 
злочинності і корупції, доречно навести позицію науковців про «суспільно до-
пустимий рівень корупції як реалістичну мету та очікуваний результат протидії 
їй, за якого корупція: не є масовим явищем і не має системного характеру; не 
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здійснює істотного впливу на політичну, економічну, правову сфери суспільно-
го життя; не є функціональним елементом організованої злочинності та не ви-
користовується для прикриття організованої злочинної діяльності; відсутня 
на найвищому політичному рівні і є малопоширеною у судовій системі та орга-
нах правопорядку; характеризується неприйнятним ставленням з боку більшо-
сті населення18 (курсив мій – О.К.). Тому слід ставити за мету зниження рівня 
організованої злочинності до соціально допустимого рівня, а не її ліквідацію, 
що є недосяжним не лише для України у ситуації значної соціально-політичної 
та економічної кризи, а й для держав із розвинутими економіками. 

Також не можу погодитись із пропозиціями вчених про подальше внесення 
змін до Закону19. За минулий період змінилося як кримінальне (2001), так і кри-
мінальне процесуальне (2012), регулятивне законодавство України, а організо-
вана злочинність набула транснаціонального характеру, проникла у всі сфери 
суспільного життя, набули поширення організовані форми терористичної та 
сепаратистської діяльності. Не слід забувати і про організовані форми колабо-
раціонізму, що укорінилися в Україні у зв’язку із агресією Російської Федерації 
проти нашої держави. Так, кримінально-правового характеру з усією очевидні-
стю набувають такі форми співпраці з окупантом, які пов’язані із входженням 
громадянина України до складу організованих ним воєнізованих підрозділів 
або пособництвом їх діяльності20. Тому таке «латання дірок» у законодавстві, 
що забезпечує протидію організованій злочинності, є безперспективним. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у да-
ному напряму. Таким чином, законодавчі новели не узгоджуються з іншими 
нормами та чинною кримінально-правовою термінологією, суперечать системній 
будові кримінального права, не відповідають правилам української мови. Не є ло-
гічним внесення змін у «тіло» Закону України «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.1993 р., який потребує змін по 
кожній своїй статті. Необхідним і важливим є прийняття нового Закону (умов-
на назва − «Про засади протидії організованим формам злочинності в Україні»), 
який повинен базуватись на чинному законодавстві України та враховувати су-
часний стан і тенденції розвитку організованої злочинності у світі, насамперед її 
транснаціональний характер та симбіоз із корупцією, а також специфіку вітчизня-
них організованих форм тероризму, сепаратизму та колабораціонізму. 

Тому перспективним напрямом подальших досліджень аналізованої про-
блеми є розробка науково обґрунтованих пропозицій створення нового закону 
про протидію організованій злочинності в Україні.

1. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідуван-
ня. Генеральна прокуратура України. URL : http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html 2. Василевич В.В. 
Удосконалення кримінологічної політики боротьби з організованою злочинністю в Україні. 
Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : ма-
теріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 28 трав. 2020 р.) / у 2 ч. Київ : Нац. акад. 
внутр. справ, 2020. Ч. 1. С. 34. 3. Медицький І.Б. Наслідки злочинності в Україні: теоретичні 
і прикладні аспекти. Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2020. С. 21. 4. https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/671-20#Text 5. Кваша О.О. Легітимація статусу «вор в законі» як панацея у протидії 
організованій злочинності в Україні. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьо-
годення та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 28 трав. 
2020 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. Ч. 1. С. 68; Кваша О.О., Левчук В.О. Сталість 
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та єдність судової практики у сфері протидії організованим формам співучасті в Україні. 
Забезпечення правопорядку в умовах корона кризи : матеріали панельної дискусії ІV Харків. 
Міжнарод. юрид. форум. Харків, 23–24 вересня. Харків : Право, 2020. С. 99. 6. Кваша О.О. 
Співучасть у злочині: структура та відповідальність: монографія. Київ–Луганськ: РВВЛДУВС 
ім. Е.О. Дідоренка, 2013. 560 с.; Кваша О.О. «Злодії в законі» та «злочинний мир»: перспективи 
законодавчого закріплення. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення 
та шляхи їх вирішення: тези доповідей наук.-теор. конф. (Київ. 26 берез. 2015 р.). Ч. 1. Київ : 
Нац. акад. внутр. справ, 2015. С. 13–18; Кваша О.О., Гацелюк В.О., Перемот С.В. Проблеми 
внесення поняття «злодій в законі» до Кримінального кодексу України. Правова держава. 
Вип. 26. Київ, 2015. С. 366–376. 7. Семикопний А.Д. Організована злочинність та організовані 
форми злочинності у науці й законодавстві сучасної України і УСРР доби непу: порівняльна ха-
рактеристика. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2009. № 44. 
С. 34. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2009_44_6 8. Бахуринська О. Поняття «злочин-
на спільнота»: проблеми правового та кримінологічного визначення. Підприємництво, госпо-
дарство і право. 2020. № 1. С. 190–195. 9. Шостко О.Ю. Теоретичні та прикладні проблеми 
протидії організованій злочинності в європейських країнах: дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 
2010. С. 370. 10. https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code 11. Яремко Г. Оціночні поняття – 
«джокер» у руках злочинців. Кримінальна юстиція guo vadis? V Львівський форум кримі-
нальної юстиції : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (19–20 вересня 2019 р.). Львів, ЛьвДУВС, 
2019. С. 136. 12. Кваша О.О. Легітимація статусу «вор в законі» як панацея у протидії орга-
нізованій злочинності в Україні. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сього-
дення та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 28 трав. 
2020 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. Ч. 1. С. 68–72. 13. Законопроєкт о «ворах в законе» 
как способ закрывать рты. URL : https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2020/01/28/7238526/ 
14. Бахуринська О. Поняття «злочинна спільнота»: проблеми правового та кримінологічно-
го визначення. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 1. С. 194. 15. Шостко О.Ю. 
Теоретичні та прикладні проблеми протидії організованій злочинності в європейських краї-
нах: дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2010. С. 377. 16. Кваша О.О Співучасть у злочині: структу-
ра та відповідальність / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Луганськ: 
РВВЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. С. 289. 17. Про організаційно-правові основи боротьби 
з організованою злочинністю: Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-
12#Text 18. Трепак В.М. Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції в 
Україні : дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2020. С. 11. 19. Жаровська Г.П. Теорія та практика про-
тидії транснаціональній організованій злочинності в Україні : дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 
2019. С. 29. 20. Письменський Є.О. Колабораціонізм як суспільно-політичне явище в Україні 
(кримінально-правові аспекти) : наук. нарис. Сєвєродонецьк, 2020. С. 68. 
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Kvasha Oksana. Improvement of legislation in the field of countering organized forms 
of crime: illusions and reality

Introduction. The state of crime in modern Ukraine is characterized by a significant 
spread of organized crime. Given the absence for many years of a state strategy to combat 
organized crime and the failure of state policy to minimize corruption, organized crime has 
reached such proportions that have become a threat to national security. Significant changes 
took place in Section IX “Criminal Offenses against Public Safety” with the entry into force 
of the Law “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Liability for Crimes 
Committed by the Criminal Community” № 671-IX of 04.06.2020.

The aim of the article. Has the legislator’s goal been achieved to strengthen the criminal law 
framework for combating organized crime? The purpose of this scientific article is to find an answer 
to this question. Finding out the answer to the question: “How will the introduced short stories affect 
the fight against organized crime?” is also important in terms of ensuring the unity of case law.

Conclusions. Legislative novelties do not agree with other norms and current criminal law 
terminology, contradict the systemic structure of criminal law, do not comply with the rules of 
the Ukrainian language. It is not logical to make changes to the “body” of the Law of Ukraine 
“On Organizational and Legal Basis of Combating Organized Crime” of June 30, 1993, which 
requires changes in each of its articles. It is necessary and important to adopt a new Law (con-
ditional title - “On the principles of combating organized crime in Ukraine”), which should be 
based on current legislation of Ukraine and take into account the current state and trends of or-
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ganized crime in the world, especially its transnational nature and symbiosis with corruption, as 
well as the specifics of domestic organized forms of terrorism, separatism and collaborationism. 
Therefore, a promising area of further research on the analyzed problem is the development of 
scientifically sound proposals for a new law on combating organized crime in Ukraine.

Key words: organized crime, criminal organization, corruption, collective subject, orga-
nized forms of crime, transnational character.
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПУБЛІЧНІ ЗАКЛИКИ 
ДО ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

В ІНОЗЕМНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Стаття присвячена аналізу положень іноземного законодавства, що передбачає 
кримінальну відповідальність за публічні заклики до вчинення злочинів проти націо-
нальної безпеки. Запропоновано доповнити Кримінальний кодекс України статтею 
«Публічні заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди основам національної без-
пеки України». Доведена доцільність об’єднання певних злочинів у кримінологічну групу 
«публічні заклики до вчинення злочинів проти національної безпеки». 

Ключові слова: публічні заклики, публічне підбурювання, основи національної безпе-
ки, іноземне законодавство.

Кубальский В. Н. Уголовная ответственность за публичные призывы к совершению 
преступлений против национальной безопасности в иностранном законодательстве

Статья посвящена анализу положений иностранного законодательства, предусма-
тривающего уголовную ответственность за публичные призывы к совершению престу-
плений против национальной безопасности. Предлагается дополнить Уголовный кодекс 
Украины статьей «Публичные призывы к действиям, направленным на причинение вре-
да основам национальной безопасности Украины». Доказана целесообразность объеди-
нения определенных преступлений в криминологическую группу «публичные призывы к 
совершению преступлений против национальной безопасности».

Ключевые слова: публичные призывы, публичное подстрекательство, основы наци-
ональной безопасности, иностранное законодательство.

Kubalskyi Vladyslav. Criminal responsibility for public appeals to committing crimes 
against national safety in foreign legislation

The article is devoted to the analysis of the provisions of foreign legislation that provides 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах набула актуальності проблема 
удосконалення кримінального законодавства за публічні заклики до вчинення 
злочинів проти основ національної безпеки України, кримінальна відповідаль-
ність за які передбачена ч. 2 ст. 109 та ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу (далі – 
КК) України. Дослідження зазначених проблем без аналізу іноземного досвіду 
у цій сфері, як видається, було б украй обмеженим.

Стан дослідження проблематики. Проблемі кримінальної відповідально-
сті за публічні заклики до вчинення злочинів проти основ національної безпеки 
України присвячені праці таких українських вчених як В.В. Гапончук, Л.В. Дорош, 
О.В. Епель, О.О. Кваша, В.К. Матвійчук, С.М. Мохончук, Л.В. Мошняга, П.В. Пекар, 
М.А. Рубащенко, І.О. Томчук, О.А. Чуваков, В.М. Янко та ін. Проте не приділялась 
належна увага дослідженню норм іноземного законодавства у цій сфері.

Мета та завдання статті полягають у визначенні основних шляхів удоскона-
лення кримінального законодавства України, яке передбачає відповідальність за 
публічні заклики до вчинення злочинів проти основ національної безпеки. Таке вдо-
сконалення повинно ґрунтуватися на доктринальних підходах вітчизняних вчених 
з урахуванням іноземного досвіду кримінальної відповідальності за такі злочини.

Виклад основного матеріалу. У КК Української РСР (України) 1960 р., який 
діяв до 01 вересня 2001 р., глава перша передбачала відповідальність за «злочини 
проти держави», до якої у 1989 р. Указом Президії Верховної Ради Української 
РСР була включена ст. 621 «Заклики до вчинення злочинів проти держави», що пе-
редбачала відповідальність за публічні заклики до зради Батьківщини, вчинення 
терористичного акту або диверсії1. Вже пізніше, у 1992 р., ця стаття була виключе-
на. Законом від 17 червня 1992 р. КК Української РСР (України) 1960 р. був допов-
нений ст. 561, частина друга якої передбачала відповідальність за публічні заклики 
до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення 
державної влади. Цей КК також передбачав відповідальність за публічні заклики 
до вчинення дій, метою яких є зміна території або державного кордону України 
на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 62 Кодексу). 
Привертає до себе увагу та обставина, що такий злочин, як публічні заклики до 
агресивної війни або розв’язування воєнного конфлікту (ст. 63), відповідно до КК 
Української РСР (України) 1960 р. належав до особливо небезпечного злочину про-
ти держави (глава I в редакції від 17.06.92)2. При цьому варто враховувати, що в 
історії вітчизняного кримінального права злочини, які тепер мають назву «злочи-
ни проти основ національної безпеки України», раніше називалися «контрреволю-
ційні злочини», «особливо небезпечні державні злочини» («особливо небезпечні 
злочини проти держави») і передбачалися як складова частина більш широкої ка-
тегорії злочинів, що мала назву «державні злочини» («злочини проти держави»)3.

За сучасних умов реформування національного кримінального законодав-
ства, адаптації його до європейських стандартів значення порівняльно-пра-
вового методу, який у нашому випадку буде застосований для вивчення за-
рубіжного досвіду регламентації кримінальної відповідальності за публічні 
заклики до вчинення злочинів проти національної безпеки, стає актуальним, 
оскільки сприяє розв’язанню наявних проблем. Адже порівняння, як зазначає 
М. Ансель, здатне озброїти ідеями й аргументами, які неможливо отримати на-
віть за належного знання лише свого права4. У контексті нашого дослідження 
вивчення іноземного законодавства у цій сфері сприятиме визначенню недолі-
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ків законодавства України та розробці шляхів його подальшого вдосконалення.
Окрім суто пізнавальних завдань, порівняльне правознавство покликане 

сприяти й досягненню цілком визначених практичних результатів, пов’язаних 
із: 1) уніфікацією законодавства різних держав у тих пріоритетних галузях, де 
наявна необхідність такого консолідуючого підходу (зокрема, це стосується й 
кримінального права); 2) розробкою пропозицій щодо вдосконалення націо-
нальних правових систем на підставі критичного і, головне, всебічного дослі-
дження правового досвіду зарубіжних країн5. Публічні заклики до вчинення 
злочинів проти основ національної безпеки України вчиняються переважно, як 
свідчить досвід, при здійсненні екстремістської, терористичної або сепаратист-
ської діяльності. На підставі проведеного дослідження на рівні докторської 
дисертації, присвяченої відповідній проблематиці, О.О. Пащенко стверджує, 
що зарубіжний досвід, на його думку, може бути враховано під час криміна-
лізації нових діянь. При цьому він має другорядне значення (порівняно із сус-
пільною небезпечністю, міжнародно-правовим фактором тощо), слугує лише 
додатковим аргументом (підтвердженням необхідності) щодо введення норми, 
яку зумовлюють передусім інші суспільні процеси (зміна умов життя суспіль-
ства, збільшення кількості відповідних діянь та ін.)6.

Сучасне кримінальне законодавство зарубіжних держав передбачає кримі-
нальну відповідальність за злочини проти національної безпеки. Такі злочини 
у розділах (главах) КК деяких держав мають різні найменування: злочини про-
ти основ конституційного ладу та безпеки держави (Азербайджан, Вірменія, 
Грузія, РФ), злочини проти національної безпеки (В’єтнам, Румунія), злочини 
проти безпеки держави (Алжир, Болівія, Індонезія, Куба, КНР, Мексика, Оман, 
Португалія, Таїланд, Швеція), злочини проти держави (Білорусь, Угорщина, 
Індія, Італія, Латвія, Македонія, Монголія, Парагвай, Сінгапур, Судан, 
Туркменістан), злочини проти Республіки (Болгарія, Польща, Узбекистан, 
Хорватія, Естонія), злочини проти основ конституційного ладу (Федерація 
Боснії та Герцеговини), злочини проти незалежності литовської держави, тери-
торіальної цілісності та конституційного ладу (Литва), злочини проти публічної 
влади та безпеки держави (Молдова), злочини проти держави та оборони кра-
їни (Швейцарія)7. В Україні зазначені посягання у розділі І Особливої частини 
Кримінального кодексу мають найменування «злочини проти основ національ-
ної безпеки України». Щодо цього О.А. Чуваков на підставі того, що наша дер-
жава становить собою єдину соціальну систему, дійшов висновку, що носієм 
пріоритетних потреб різних соціальних груп і окремих громадян є нація. Тому 
поняття «національна безпека» більш справедливо, на його думку, визначає 
сутність проблематики безпеки держави. Своєю чергою, безпека держави є 
складовою ширшого поняття «національна безпека»8. 

Якщо розглядати не національну безпеку в цілому (у широкому розумінні), 
а основи такої безпеки (розділ I КК), то природно можна припустити існування 
національної безпеки у вузькому її розумінні, якими і є основи національної 
безпеки держави9. Як зазначає О.А. Чуваков, національна безпека держави, як 
спектр охоронюваних суспільних відносин, забезпечується як використанням 
групи складів злочинів, закріплених у розділі I КК України, так і нормами ін-
ших розділів КК. У цьому разі, на його думку, йдеться про національну безпеку 
в широкому її розумінні, де вона не обмежується лише розділом I КК України, 
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але охоплює і багато інших розділів чинного кримінального законодавства10. 
Поділяючи наведену позицію, варто зазначити, що такий підхід відповідає 
змісту поняття «національна безпека України», визначення якого містить ст. 1 
Закону України «Про національну безпеку України» 2018 р.

Поняття «публічні заклики» використовується законодавцем у шести стат-
тях Особливої частини КК України і передбачає кримінальну відповідальність 
за вчинення посягань, які належать до злочинів проти національної безпеки в 
широкому розумінні: публічні заклики – до насильницької зміни чи повален-
ня конституційного ладу або до захоплення державної влади (ч. 2 ст. 109), до 
зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 110), до вчинення терористично-
го акту (ст. 2582), до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель 
чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадському 
порядку (ст. 295), до агресивної війни або до розв’язування воєнного конфлікту 
(ст. 436), до геноциду (ч. 2 ст. 442). Вказане поняття у кожній з цих статей, як 
стверджує В.В. Гапончук, має однаковий зміст, що і є підставою для його від-
несення до наскрізних кримінально-правових11.

Cпеціальні склади злочинів, які передбачають відповідальність за публіч-
ні заклики чи підбурювання до тих чи інших державних злочинів, передба-
чені кримінальним законодавством пострадянських держав, Албанії, Алжиру, 
Бельгії, Великої Британії, Данії, Замбії, Ізраїлю, Іраку, Ірану, Іспанії, Канади, 
КНДР, Коста-Ріки, Македонії, Нігерії, Панами, Португалії, Республіки Корея, 
Словенії, Судану, Таїланду, Тунісу та Франції. При цьому згідно з КК постра-
дянських держав, Албанії, Данії, Коста-Ріки, Панами, Португалії відповідаль-
ність настає лише за публічний заклик, тоді як згідно з законодавством Великої 
Британії, Замбії, Ірану, Іраку, Іспанії, Італії, Канади, КНДР та Франції – за будь-
яке підбурювання до вчинення державних злочинів12. В контексті наведеного 
вартий уваги підхід О.О. Кваші та В.В. Гапончука, який полягає у тому, що пу-
блічні заклики є підбурюванням, що має публічний характер13.

У кримінальному законодавстві зарубіжних держав передбачена кримінальна 
відповідальність за публічні заклики (підбурювання) до вчинення наступних зло-
чинів проти національної безпеки: насильницьких дій проти конституційного ладу 
(Албанія), ліквідації державної незалежності Латвійської Республіки з метою вклю-
чення Латвії в єдине державне утворення з будь-якою іншою державою або до лікві-
дації її іншим чином (Латвія); будь-якого державного злочину (Литва, Естонія); зра-
ди, шпигунства, саботажу, самоозброєння проти державної влади або проти частини 
населення (Франція); заколоту (Велика Британія, Ізраїль, Індія, Судан, Замбія)14. 

Стаття 81 «Заклик до насильницького повалення державної влади й на-
сильницької зміни державного ладу Латвійської Республіки» КК Латвійської 
Республіки передбачає відповідальність за публічні заклики до насильницько-
го повалення закріпленої її Основним законом державної влади або насиль-
ницької зміни державного ладу республіки, а також поширення з цією метою 
матеріалів, що містять такі заклики. Стаття 82 «Заклик до ліквідації державної 
незалежності Латвійської Республіки» цього Кодексу встановлює відповідаль-
ність за публічний заклик до ліквідації державної незалежності Латвійської 
Республіки для включення Латвії в єдине державне утворення з будь-якою ін-
шою державою або до ліквідації її в інший спосіб. Стаття 83 «Заклик до по-
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рушення територіальної цілісності Латвійської Республіки» КК Латвійської 
Республіки передбачає відповідальність за публічний заклик до підриву тери-
торіальної цілісності Латвійської Республіки, якщо це призвело до відокрем-
лення в непередбаченому Конституцією Латвійської Республіки порядку будь-
якої частини території Латвійської Республіки15.

Статтею 122 «Громадське підбурювання до порушення суверенітету 
Республіки Литва за допомогою насильства» КК Литовської Республіки пе-
редбачено відповідальність за дії особи, яка публічно підбурює до порушен-
ня суверенітету Литовської Республіки з використанням насильства, зміни її 
конституційного ладу, повалення законного уряду, посягання на незалежність 
чи порушення територіальної цілісності, формування збройних груп для таких 
цілей16. Інший підхід до криміналізації публічних закликів передбачений кримі-
нальним законодавством РФ. Зокрема, ст. 2052 «Публічні заклики до здійснен-
ня терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда 
тероризму» КК РФ містить диспозицію такого змісту: «публічні заклики до 
здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або про-
паганда тероризму». Стаття 280 «Публічні заклики до здійснення екстреміст-
ської діяльності» КК РФ містить диспозицію такого змісту: публічні заклики до 
здійснення екстремістської діяльності (ч. 1). Стаття 2801 «Публічні заклики до 
здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ» КК 
РФ містить диспозицію такого змісту: публічні заклики до здійснення дій, спря-
мованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації (ч. 1)17.

Відповідальність за публічні заклики до вчинення різних видів злочинів про-
ти національної безпеки передбачено ч. 1 ст. 361 «Заклики до дій, спрямованих 
на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь» КК Республіки 
Білорусь: «публічні заклики до захоплення державної влади, або насильницької 
зміни конституційного ладу Республіки Білорусь, чи зради державі, або вчинення 
акту тероризму чи диверсії, або вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння 
шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, або поширення матеріалів, які 
містять такі заклики»18. Такий підхід до криміналізації видається найбільш вдалим, 
оскільки передбачає відповідальність за публічні заклики до вчинення будь-яких 
дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.

В юридичній літературі вченими висуваються різноманітні пропозиції щодо 
удосконалення кримінального законодавства в частині відповідальності за публіч-
ні заклики до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Так, 
з урахуванням міжнародного досвіду О.О. Кваша та В.В. Гапончук запропонува-
ли доповнити КК України ст. 1101 «Публічне підбурювання до вчинення злочинів 
проти основ національної безпеки України», яку запропонували викласти у такій 
редакції: «Публічне підбурювання до насильницької зміни чи повалення конститу-
ційного ладу або до захоплення державної влади, а також до вчинення умисних дій 
з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення по-
рядку, встановленого Конституцією України, а так само розповсюдження матеріа-
лів із закликами до вчинення таких дій карається ….»19. Такий підхід ґрунтується 
на тому, що термін «заклики» за змістом є вужчим за термін «підбурювання», тобто 
поняття «публічні заклики» штучно звужує зміст тих дій, що утворюють відповід-
ний склад злочину, передбачений у перелічених вище статтях КК України. Однак 
це не змінює сутності публічних закликів, адже за змістом вони є підбурюванням, 
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яке має публічний характер. Як уточнюють О.О. Кваша та О.О. Гапончук, підбурю-
вання може бути непублічним і публічним. У зв’язку з наведеним запропоновано 
внести зміни до статей 109, 110, 2582, 295, 299, 436, 442 КК України, замінивши 
поняття «публічні заклики» на «публічне підбурювання»20. 

С.В. Пекар у світлі останніх подій в Україні пропонує доповнити ст. 111 
«Державна зрада» КК України окремою формою об’єктивної сторони складу 
злочину – «публічні заклики до розв’язування агресії проти України або розпов-
сюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій»21. Українська вчена 
Л. В. Мошняга обґрунтувала доцільність виключення зі статей 109 і 110 КК ознак 
публічних закликів до вчинення вказаних дій чи розповсюдження матеріалів із та-
кими закликами і необхідність доповнення КК ст. 1141 «Публічні заклики до вчи-
нення злочину проти основ національної безпеки України» такого змісту: «Публічні 
заклики до вчинення злочину проти основ національної безпеки України, а також 
розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів 
із такими закликами, – караються …»22. І.О. Томчук пропонує встановити кримі-
нальну відповідальність за публічні заклики до злочинів, передбачених стаття-
ми 111, 112, 113, 1141 КК України23, що передбачатиме відповідальність за публічні 
заклики до будь-яких (крім шпигунства) злочинів проти основ національної безпе-
ки України. Такий підхід у цьому питанні видається вдалим з точки зору забезпе-
чення кримінальної відповідальності за публічні заклики до вчинення будь-яких 
злочинів проти основ національної безпеки України. 

Висновки. Аналіз кримінального законодавства іноземних держав засвід-
чив відсутність єдиного підходу до криміналізації публічних закликів до вчи-
нення злочинів проти національної безпеки. Поширеним для пострадянських 
держав є підхід законодавця щодо криміналізації публічних закликів до на-
сильницьких зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної 
влади, або дій, спрямованих на зміну меж території держави. Ґрунтуючись на 
доктринальних розробках вчених, доцільно доповнити КК України статтею 
«Публічні заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди основам націо-
нальної безпеки України». Внесення таких доповнень до КК потребуватиме від-
повідних змін до статей 109 і 110 КК України. З кримінологічної точки зору, з 
метою визначення та застосування спеціальних заходів запобігання та протидії, 
видається доцільним об’єднання злочинів, відповідальність за які передбачена 
ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 2582, ст. 295, ст. 436, ч. 2 ст. 442 КК України, в одну 
кримінологічну групу під загальною назвою «публічні заклики до вчинення зло-
чинів проти національної безпеки». 
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Kubalskyi Vladyslav. Criminal responsibility for public appeals to committing 
crimes against national safety in foreign legislation

The article is devoted to research of positions of foreign legislation, that envisage criminal 
responsibility for public appeals to committing crimes against national safety. Attention is ac-
cented on the problems of improving of legislation of Ukraine in this sphere. The suggestions 
of the Ukrainian scientists, related to improving of norms of Division І Special part of the 
Criminal code of Ukraine, that regulate responsibility for public appeals to committing crime 
against bases of national safety, are analyzed. The purpose of the article is to identify the main 
ways to improve the criminal legislation of Ukraine, which provides for liability for public 
appeals to commit crimes against national security, based on doctrinal approaches of domestic 
scholars and foreign experience of criminal liability for such crimes. 

In modern conditions, the problem of improving criminal law for public appeals to commit 
crimes against the foundations of national security of Ukraine, criminal liability for which is pro-
vided for in Part 2 of Art. 109 and Part 1 of Art. 110 of the Criminal code of Ukraine. Research on 
these issues without an analysis of foreign experience in this sphere seems to be extremely limited. It 
is proposed to supplement the Criminal сode of Ukraine with the article «Public appeals to actions 
aimed at harming the foundations of national security of Ukraine». The expediency of combining 
crimes, the responsibility for which is provided by Part 2 of Art. 109, part 1 of Art. 110, part 1 of Art. 
2582, art. 295, art. 436, part 2 of Art. 442 of the Criminal Code of Ukraine, in one criminological 
group under the general name «public calls to commit crimes against national security».

Key words: public appeals, public incitement, foundations of national security, foreign 
legislation.
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ОСОБИСТІСТЬ ЗЛОЧИНЦЯ – ЦЕНТРАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ 
КРИМІНОЛОГІЇ (ДЕЯКІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ)

У статті розглянуто ключову складову предмета кримінології – особистість зло-
чинця. Наголошено на наявності тісного взаємозв’язку між особистістю злочинця і 
протидією злочинності. Аргументовано, що без пізнання особистості злочинця немож-
ливо реалізувати один з пріоритетних напрямів протидії злочинності, яким є розробка 
успішних заходів протидії. Доводиться, що соціально-натуралістичний підхід до розу-
міння особистості злочинця відкриває нові можливості більш продуктивного впливу на 
осіб, що вчиняють кримінальні правопорушення. Наголошується, що закономірною є 
формула: ефективне дослідження особистості злочинця дорівнює ефективній протидії 
злочинності.

Ключові слова: злочинність, особистість злочинця, протидія злочинності, механізм 
злочинної поведінки, соціально-натуралістична кримінологія, комплекс сваволі та ілю-
зій, воля і свідомість людини. 

Козлюк Л. Г. Личность преступника – центральная проблема современной кри-
минологии (некоторые аспекты в контексте противодействия преступности)

В статье рассмотрена ключевая составляющая предмета криминологии – личность 
преступника. Отмечено наличие тесной взаимосвязи между личностью преступника и про-
тиводействием преступности. Аргументировано, что без знания личности преступника 
невозможно реализовать одно из приоритетных направлений противодействия преступ-
ности, которым является разработка успешных мер противодействия. Доказывается, 
что социально-натуралистический подход к пониманию личности преступника открывает 
новые возможности более успешного воздействия на лиц, совершающих уголовные престу-
пления. Отмечается, что закономерной является формула: эффективное исследование 
личности преступника равно эффективному противодействию преступности.

Ключевые слова: преступность, личность преступника, противодействие пре-
ступности, механизм преступного поведения, социально-натуралистическая кримино-
логия, комплекс своеволия и иллюзий, воля и сознание человека.

Kozliuk Liudmyla. Perpetrator’s identity – central issue of modern criminology (Some 
Aspects in the Context of Opposing Criminality)

The article is related to the key component of the subject of criminology - the perpetrator’s 
identity. It is stressed the close relationship between the perpetrator’s identity and the oppos-
ing against criminality. It is argued that unless a knowledge of the perpetrator’s identity one 
of the priority areas of crime prevention shall not be implemented that is the development of 
successful countermeasures. It turns out that the socio-naturalistic approach to understanding 
the perpetrator’s identity shows up new opportunities, more productive influence on those who 
commit criminal offenses. It is emphasized that the formula is natural: an effective study of the 
perpetrator’s identity is equal to the effective opposing against criminality.

Key words: criminality, perpetrator’s identity, opposition to criminality, criminal behavior 
mechanism, social-naturalistic criminology, arbitrariness and illusions complex, person’s will 
and consciousness.
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Вступ. З огляду на стан поширення злочинності в Україні, набрання нею 
організованих форм1, актуалізуються дослідження, пов’язані з вивченням осо-
бистості злочинця. Це зумовлено тим, що особистість злочинця є своєрідним 
центром, що «запускає» механізм злочинної поведінки. Тому властивості, які 
тією чи іншою мірою дають змогу реалізуватися такому механізму, завжди ці-
кавлять як теоретиків, так і практиків. 

Кримінологічне дослідження особистості злочинця дає змогу визначити вагу, 
яку вносить у злочинну поведінку сама особистість як активний суб’єкт взаємо-
дії із соціальним середовищем. Кримінологічне значення особистості злочинця 
полягає в тому, що особистість може розглядатися як своєрідне «вікно», яке дає 
змогу зазирнути у обставини, які сформували цю особистість, зокрема, вийти на 
соціальні умови, що детермінували злочинну поведінку. Адже особистість зло-
чинця, акумулюючи певні зовнішні умови, дає змогу визначити ті кримінологіч-
ні характеристики середовища, які іноді важко виявити іншим способом2.

Внаслідок триваючої соціальної кризи в нашій державі склалися сприятли-
ві умови для формування у громадян злочинної поведінки. Різка стратифікація 
населення за рівнем доходів, доступом до соціальних послуг, умовами та якіс-
тю життя породжує криміногенно небезпечну соціальну нерівність, що своєю 
чергою, детермінує соціальне відчуження і знижує межу та міру законослухня-
ності значної частини суспільства3. У зв’язку з цим сьогодні наше суспільство 
перебуває у стані криміналізму. Як наголошує О.М. Костенко, формулою тако-
го стану є те, що кожен мусить вибирати одне з двох зол – або стати злочинцем, 
або бути потерпілим від злочинів – третього не дано4. 

Огляд досліджень. Проблематика пов’язана з особистістю злочинця має комп-
лексний характер. Її вивченням  займаються не лише українські та зарубіжні кри-
мінологи, а й антропологи, психіатри, психологи, медики, соціологи, філософи. 
Серед них – Г. Тард, І. Ланге, Б. Скіннер, Е. Дюркгейм, Е. Фром, Р. Мертон, Т. Селлін, 
Е. Сатерленд, О. М. Костенко, В. В. Голіна, Г. М. Міньковський, О. О. Кваша, 
Ю. М. Антонян, К. Є. Игошев, А. І. Долгова, В. Д. Філімонов, А. Ф. Зелінський, 
С. Ф. Денисов, Н. Ф. Кузнєцова, Г. А. Аванесов, А. П. Закалюк, І. С. Ной, І. І. Карпець, 
В. Н. Кудрявцев, С. В. Познишев та ін.

Не дивно, що кримінологія як наука формувалася на основі досліджень 
особистості злочинця, причин та умов злочинної поведінки. Проте, незважаю-
чи на здобутки зазначених авторів, розвиток кримінології змушує шукати все 
нові шляхи розв’язання проблем, пов’язаних з протидією злочинності, а осо-
бистість злочинця є основною і визначальною категорією у процесі протидії, 
оскільки конкретні злочини вчиняють конкретні люди.

Постановка проблеми. З огляду на те, що наше суспільство живе у стані кримі-
налізму, в цьому дослідженні на теоретичному рівні здійснена спроба показати цін-
ність досліджень особистості злочинця та їх необхідність для протидії злочинності.

Метою дослідження є осмислення однієї з основних складових предмета 
кримінології, яким є особистість злочинця, з’ясування її ролі та місця у процесі 
протидії злочинності.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні логіка вивчення особистості зло-
чинця дедалі більш настійно висуває завдання узагальнення та систематизації 
численних даних про це явище, отриманих різними науками, і насамперед кри-
мінологією. Особистість злочинця у кримінології – системна наукова проблема 
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в тому розумінні, що вона передбачає вивчення, дослідження власне особи-
стості злочинця, злочинної поведінки, способу життя злочинця, особливостей 
його соціального середовища, зв’язків і відносин. Поведінка людини – цілісне 
явище, яке неможливо поділити на окремі елементи, такі, наприклад, як со-
ціологічні, біологічні, психологічні і т. д. Таке становище зумовлене тим, що 
дослідження особистості злочинця є багатоаспектними і мають яскраво ви-
ражений міждисциплінарний характер. Вчені-кримінологи наголошують, що 
вивчення особистості злочинця, яке традиційно іменується кримінологічним, 
фактично є міждисциплінарним, комплексним5.

Треба сказати, що такі категорії, як «злочинність», «особистість злочинця», 
«протидія злочинності» належать до основних складових предмета криміноло-
гії. Це зумовлено тим, що ці основні категорії кримінологічної науки перебу-
вають у взаємозв’язку та взаємозалежності, оскільки злочинність пов’язана з 
конкретними вчинками людини, тому неможливо протидіяти їм без глибокого 
вивчення тих, хто їх вчиняє.

Злочин – це акт не тільки зовнішній, а й передусім вольовий і усвідомле-
ний; рішення про його вчинення обирається людиною вільно або під певним 
зовнішнім впливом і є результатом складного процесу, в якому зовнішні об-
ставини діють опосередковано, відбиваючись через внутрішні (суб’єктивні) 
умови. Тому, щоб пізнати  причини злочинності, необхідно розкрити механізм 
злочинної поведінки, який можна розкрити лише у процесі дослідження особи 
злочинця і впливу її властивостей на вибір протиправної поведінки6. 

В останні десятиліття у кримінології актуальною залишається проблема 
віднайдення ефективних наукових підходів, які б дали змогу по-новому розв’я-
зувати складні кримінологічні проблеми, до яких належить і особистість зло-
чинця, і протидія злочинності. У зв’язку з цим в Інституті держави і права імені 
В.М. Корецького НАН України значна увага приділяється  проблемам модерні-
зації теорії і практики протидії злочинності.

Розроблено основи соціально-натуралістичної кримінології, яка дає чіткі 
відповіді на архіважливі питання, які виникають при дослідженні особистості 
злочинця. Саме із пошуку відповідей на проблеми, «які властивості притаман-
ні особистості злочинця», і розпочався пошук нової кримінологічної доктри-
ни7, що й стала основою соціально-натуралістичної кримінології. 

Для успішних досліджень щодо запобігання злочинам украй важливо не 
лише мати уявлення про особу злочинця, а й глибоко проникнути у структуру 
властивостей, якостей, а також інших особистісних ознак8.

За соціально-натуралістичною кримінологією, особливості злочинця слід 
шукати у властивостях, притаманних його волі і свідомості, і ці властивості, 
що характерні волі і свідомості, мають бути у злочинця до вчинення злочину, 
щоб свого часу вони могли проявитися у цьому злочині. Властивості волі і сві-
домості поділяють на загальні (які властиві усім злочинцям) та індивідуалізуючі 
(які властиві конкретному злочинцю). Стан волі у злочинців перебуває у стані 
сваволі, стан свідомості –  n у стані ілюзій. Стан сваволі і стан ілюзій, який ха-
рактерний для волі і свідомості злочинця, називається «комплексом сваволі та 
ілюзій»9. Саме загальні властивості волі і свідомості відрізняють злочинців від 
інших людей. Індивідуалізуючі властивості, які відрізняють злочинців один від 
одного: це і природжені, і набуті індивідуальні властивості, які індивідуалізують 
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кримінальний прояв комплексу сваволі та ілюзій у конкретного злочинця. До 
прикладу, це можуть бути соціально-демографічні, особистісно-рольові, пси-
хологічні та інші властивості10.

Такий підхід до розуміння особистості злочинця відкриває нові можливості 
у віднайденні більш успішного впливу на поведінку осіб, що вчиняють злочин, 
оскільки визначає, що ядром особистості злочинця є комплекс сваволі та ілю-
зій, усунення якого сприяє підвищенню ефективності у розробці та здійснен-
ні заходів протидії злочинності. Це зумовлено тим, що при здійсненні заходів 
протидії треба знати, на що необхідно спрямовувати свою діяльність, щоб не 
дати спрацювати механізму злочинної поведінки. Саме дослідження особисто-
сті злочинця з позицій соціально-натуралістичної кримінології відкриває шля-
хи для успішного реагування на причини і умови, які формують особистість 
злочинця і сприяють її прояву у вчинені злочину.

Соціально-натуралістичний підхід до вивчення особистості злочинця дає можли-
вість суб’єктам протидії адекватно:1) розробляти заходи протидії і 2) реагувати на зло-
чинність взагалі. У комплексі все це сприяє здійсненню контролю над злочинністю. 

Оскільки існування причин і умов злочинності зумовлене природними 
властивостями волі і свідомості людини, її здатністю до вибору, то протидія 
злочинності не може полягати в намаганні повністю усунути криміноген-
ні фактори і злочинність, яку вони породжують. Нормальною є протидія, що 
полягає в намаганні встановити контроль над злочинністю шляхом створення 
найкращих умов для формування і прояву нормальної, доброчинної активності 
громадян і протидії кримінальній активності, сваволі11.

Треба розуміти, що соціально-натуралістичне розуміння особистості злочинця і 
властивостей, їй притаманних, дає можливість відповісти на одвічні питання, які ці-
кавлять кримінологію: чому людина вчиняє злочин? Відповідь: бо вона має комплекс 
сваволі та ілюзій. І, чому людина вчиняє саме такий злочин? Відповідь: це пов’язано 
з природженими і набутими індивідуальними властивостями12. З кримінологічної 
позиції вивчення особистості злочинця на основі методології соціального натура-
лізму розкриває дійсні причини і умови злочинної поведінки. А розуміння криміно-
генних факторів злочинної поведінки особи, яка вчиняє злочин виводить на пізнання 
причин та умов злочинності. Все це дає можливість  розробляти адекватні заходи 
протидії і здійснювати успішну протидію злочинності загалом.

Таким чином, успішність протидії злочинності прямо залежить від особи-
стості злочинця, оскільки через пізнання особистісних властивостей тих, хто 
вчиняє протиправні дії, пояснюються криміногенні фактори злочинності. Це 
два взаємозалежні процеси. Науково обґрунтовані дослідження особистості 
злочинця дають можливість здійснювати, коригувати протидію злочинності. 
Отже, випливає закономірна формула: ефективне дослідження особистості 
злочинця дорівнює ефективній протидії злочинності.

Висновки. Сьогодні очевидно, що держава втратила контроль над злочин-
ністю, тому ми тривалий час живемо у стані криміналізму. Щоб вжити  ефек-
тивних заходів для зменшення масштабів злочинності в країні, ні в якому разі 
з поля досліджень не треба «упускати» особистість злочинця, адже криміно-
генні фактори, що породжують злочинність, діють через її волю і свідомість. 
Вивчаючи особистість злочинця, ми пізнаємо причини і умови злочинності 
в цілому і водночас причини та умови, що породжують конкретний злочин. 
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Дослідження особистості злочинця дає змогу отримати нові знання, які цінні 
для розробки і здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності 
протидії злочинності. Тобто через призму особистості злочинця здійснюється 
пізнання природи злочинності і розробка успішних заходів протидії їй.

На ефективних дослідженнях особистості злочинця зав’язаний  логічний 
ланцюжок розв’язання надскладних кримінологічних проблем, серед яких і 
протидія злочинності. Успішна протидія цьому соціально негативному яви-
щу свідчить, що здійснюється адекватний вплив на криміногенні фактори, які 
породжують злочинність, тобто що розроблені заходи протидії злочинності є 
дієвими. Тісний зв’язок між особистістю злочинця і протидією злочинності 
полягає в тому, що особистість злочинця займає центральне місце  у протидії 
злочинності. Зумовлено це тим, що в результаті ефективних досліджень особи-
стості злочинця з’являється можливість здійснити ефективні заходи протидії.

Беззаперечною є перспектива подальших розвідок досліджуваної проблеми. 
Вона зумовлена тим, що вивчення особистості злочинця є необхідним для спри-
яння підвищенню ефективності протидії злочинності. На отриманих об’єктив-
них знаннях про особистість злочинця має ґрунтуватися розробка заходів про-
тидії злочинності, адже у дослідженнях особистості злочинця криються корені 
найефективніших способів протидії цьому соціально негативному явищу. 
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Kozliuk Liudmyla. Perpetrator’s identity – central issue of modern criminology (Some 
Aspects in the Context of Opposing Criminality)

Due to the fact that our society lives in a state of criminality, this study theoretically attempts to 
show the value of research on the perpetrator’s identity and the need to oppose criminality thereof. 
The purpose of the study is to understand one of the main components of the subject of criminology, 
which is the perpetrator’s identity, to clarify his role and place in the opposing against criminality.

The study applied the principle of social naturalism. It is proved that the study of the iden-
tity of the perpetrator on the basis of the principle of social naturalism opens up new oppor-
tunities in finding, more successful influence on the behavior of persons committing criminal 
offenses. Because it determines that the core of the perpetrator’s identity is an arbitrariness 
and illusions complex. Liquidation of which will help increase efficiency in the development 
and implementation of measures to opposing criminality. Under implementing countermea-
sures, it is important to know on what aspects to focus on to prevent the mechanism of criminal 
behavior. It is the study of the perpetrator’s identity from the standpoint of socio-naturalistic 
criminology opens the way for a successful response to the causes and conditions that shape 
the perpetrator’s identity and contribute thereof to manifestation in the commission of a crime.

The socio-naturalistic approach to the study of perpetrator’s identity allows the subjects 
of counteraction accordingly: develop countermeasures and respond to criminality in general.

It is argued that the positive aspect in opposing criminality directly depends on the perpe-
trator’s identity because through the knowledge of the personal characteristics of those who 
commit illegal acts, criminogenic factors of crime are explained. These are two interdependent 
processes. Scientifically substantiated researches of the perpetrator’s identity give the chance 
to carry out, to correct opposition to criminality. Thus, there is a natural formula: an effective 
study of the perpetrator’s identity is equal to the effective opposition against criminality.

It has been proven that effective research into the perpetrator’s identity is tied to a logical 
chain of solving extremely complex criminological problems, including the opposing against 
criminality. And the successful opposition to this socially negative phenomenon shows that 
there is an adequate influence on criminogenic factors that give rise to criminality, that is, that 
the developed measures to opposing criminality are effective. The close connection between 
the perpetrator’s identity and the opposition against criminality is that the perpetrator’s iden-
tity is central to the opposition against criminality, due to the fact that effective research on the 
perpetrator’s identity, it is possible to implement effective measures.

Key words: criminality, perpetrator’s identity, opposition to criminality, criminal behav-
ior mechanism, social-naturalistic criminology, arbitrariness and illusions complex, per-
son’s will and consciousness.
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ
З ПСИХІЧНИМИ АНОМАЛІЯМИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

У статті аналізуються проблеми кримінальної відповідальності осіб із психічними 
аномаліями за кримінальним законодавством зарубіжних країн та здійснюється порів-
няння відповідних норм із положеннями кримінального законодавства України. З’ясовано, 
що за способом законодавчого закріплення поняття та наслідків обмеженої осудності 
зарубіжне кримінальне законодавство можна об’єднати у дві групи: країни англо-аме-
риканської правової сім’ї, у яких немає чіткого визначення поняття, критеріїв та наслід-
ків вчинення злочину у стані обмеженої осудності, і країни романо-германської правової 
сім’ї, у яких чітко визначені критерії обмеженої осудності у суб’єкта злочину та її кримі-
нально-правові наслідки. Встановлено, що кримінальне законодавство України за формою 
законодавчого визначення особливостей кримінальної відповідальності осіб із психічними 
аномаліями відповідає законодавству держав романо-германської правової сім’ї.

Ключові слова: психічні аномалії, психічні розлади, обмежена осудність, суб’єкт 
злочину, зарубіжне кримінальне законодавство, критерії обмеженої осудності.

Ландина А. В. Особенности уголовной ответственности лиц с психическими 
аномалиями: зарубежный опыт 

В статье анализируются проблемы уголовной ответственности лиц с психически-
ми аномалиями по уголовному законодательству зарубежных стран и осуществляет-
ся сравнение соответствующих норм с положениями уголовного законодательства 
Украины. Выяснено, что по способу законодательного закрепления понятия и послед-
ствий ограниченной вменяемости зарубежное уголовное законодательство можно 
объединить в две группы: страны англо-американской правовой семьи, в которых нет 
четкого определения понятия, критериев и последствий совершения преступления в 
состоянии ограниченной вменяемости, и страны романо-германского правовой семьи, 
в которых четко определены критерии ограниченной вменяемости у субъекта престу-
пления и ее уголовно-правовые последствия. Установлено, что уголовное законода-
тельство Украины по форме законодательного определения особенностей уголовной 
ответственности лиц с психическими аномалиями соответствует законодательству 
государств романо-германской правовой семьи.

Ключевые слова: психические аномалии, психические расстройства, ограниченная 
вменяемость, субъект преступления, зарубежное уголовное законодательство, крите-
рии ограниченной вменяемости.

Landina Anna. Features of criminal liability of persons with mental anomalies: 
foreign experience 

The article is devoted to the problem of criminal liability of persons with mental anomalies 
under the criminal legislation of foreign countries and the comparison of relevant norms with 
the provisions of the criminal legislation of Ukraine. It was found that by way of legislative 
enshrinement of the concept and consequences of limited sanity, foreign criminal law can be 
grouped into two groups: countries of the Anglo-American legal family, which do not have a 
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clear definition of the concept, criteria and consequences of a crime in a limited state sanity, 
and the countries of the Romano-Germanic legal family, which clearly define the criteria 
of limited sanity in the subject of the crime and its criminal consequences. It is established 
that the criminal legislation of Ukraine in the form of legislative definition of the features 
of criminal liability of persons with mental anomalies corresponds to the legislation of the 
Romano-Germanic legal family.

Key words: mental abnormalities, mental disorders, limited sanity, the subject of a crime, 
foreign criminal legislation, criteria of limited sanity.

Вступ. Згідно із теорією кримінального права діяння, які утворюють об’єктив-
ну сторону кримінального правопорушення – це свідомі і вольові вчинки особи, 
яка за чинним законодавством є суб’єктом злочину. Чинний КК України у ст. 18 
визначає обов’язкові ознаки, які повинна мати особа для того, щоб можливо було 
притягти її до кримінальної відповідальності за вчинення протиправного діяння.

Однією з таких ознак є осудність, яка визначається як особливий інтелекту-
ально-вольовий стан особи, за якого особа може повною мірою усвідомлювати 
свої діяння і керувати ними. Поряд із цим існує поняття обмеженої осудності – 
стан, за якого особа не може повною мірою усвідомлювати свої діяння та/або 
керувати ними, але кримінальна відповідальність такої особи не виключається. 

У межах інституту обмеженої осудності визначені стани особи, які зумовлю-
ють у неї часткове блокування здатності повною мірою виявляти свої інтелек-
туально-вольові здібності. До таких станів, зокрема, належать психічні анома-
лії. З точки зору кримінального права психічні аномалії – це розлади психічної 
діяльності, що не досягли психотичного рівня (статусу психічної хвороби), до 
яких слід віднести психічні розлади й розлади поведінки, пов’язані із вживанням 
психоактивних речовин, а також психолого-фізіологічні розлади особистості, що 
ускладнюють соціальну адаптацію індивіда, знижують його здатність усвідом-
лювати свої дії чи керувати ними, які не виключають осудності1. До психічних 
аномалій належать такі психопатичні стани, як психопатія, олігофренія у ступе-
ні легкої дебільності, залишкові явища черепно-мозкових травм, органічні ура-
ження центральної нервової системи, алкоголізм, наркоманія, епілепсія, судинні 
захворювання з психічними змінами, шизофренія в стані стійкої ремісії, інфан-
тилізм, реактивні стани, неврози. Але, на нашу думку, їх перелік не є вичерпним, 
оскільки останнім часом дедалі частіше з’являються нові види психічних ано-
малій, які не виключають можливості притягнення особи до кримінальної від-
повідальності за вчинення злочину у граничному стані. Тому при встановленні 
психічного стану суб’єкта злочину потрібно керуватися ознаками, які характерні 
для психічного здоров’я та для психічних розладів (психопатологій)2. Саме ці 
стани і визначають суб’єкта злочину обмежено осудним.

Огляд літератури. Проблемі кримінальної відповідальності осіб із психіч-
ними аномаліями (обмежено осудних) у теорії кримінального права приділялася 
значна увага. Так, зокрема, дослідження цієї проблематики в окремих її аспектах 
здійснювали Ю.М. Антонян, С.В. Бородін, В.С. Батиргареєва, О.О. Ходимчук, 
М. Ларченко, О.М. Толстолужинська, Н. Іванов, О.Ю. Жамбалова, Н.Г. Таран, 
Н.І. Сазонова, А.Ф. Зелінський та інші вітчизняні та зарубіжні вчені. Щодо за-
рубіжного досвіду притягнення осіб із психічними аномаліями до кримінальної 
відповідальності, то ці питання розглядалися А.Т. Ісмагуловою, В.Я. Марчаком, 
А.Д. Кононовим, Т.А. Кулі-Заде, А.В. Міхайловою та іншими дослідниками.
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Але з точки зору порівняння відповідних положень щодо сутності та кримі-
нально-правових наслідків обмеженої осудності осіб із психічними аномалія-
ми за кримінальним законодавством зарубіжних країн та України ця проблема 
досліджена недостатньо.

Постановка проблеми дослідження. Незважаючи на досить велику кіль-
кість праць, присвячених дослідженню характерних ознак психічних аномалій, 
які не виключають притягнення до кримінальної відповідальності, особливостей 
притягнення до кримінальної відповідальності таких осіб, залишаються ряд не-
достатньо розв’язаних проблем. У кримінальному законодавстві ряду країн від-
повідальність осіб із психічними аномаліями вже давно є врегульованою у межах 
інституту обмеженої осудності. І в цьому аспекті вивчення зарубіжного досвіду 
впровадження та законодавчого врегулювання даного інституту є необхідним.

Мета та завдання дослідження. Враховуючи зазначене, метою цього до-
слідження є вивчення норм зарубіжного кримінального законодавства, які визна-
чають особливості кримінальної відповідальності осіб із психічними аномаліями, 
і порівняння їх із відповідними нормами кримінального законодавства України.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 20 Кримінального кодексу 
України обмежено осудною визнається особа, яка під час вчинення криміналь-
ного правопорушення, через наявний у неї психічний розлад, не була здатна 
повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними. 
До 2001 р., коли набрав чинності сучасний КК України, такого інституту, як 
обмежена осудність кримінальне законодавство не містило.

Щодо зарубіжного кримінального законодавства, то інститут обмеженої осуд-
ності, у тому числі осіб із психічними аномаліями, у більшості з них сформувався 
ще на початку ХХ ст. (у деяких – ще у ХІХ ст.) і до сьогодні залишився майже без 
змін. Наприклад, кримінальне законодавство Італії 1889 р. вже передбачало поєднан-
ня репресивного і лікувального режимів для осіб із психічними аномаліями3. Цей 
інститут набув відображення у положеннях ст. 89 (зниження покарання за значного 
зменшення здатності розуміти і бажати внаслідок хвороби) КК Італії 1930 р.4 Також і 
Кримінальне уложення Норвегії 1902 р. передбачало зменшення покарання у випад-
ку небезпеки для громадського спокою внаслідок зменшеної осудності5.

Сучасне зарубіжне кримінальне законодавство містить різні за змістом і 
сутністю положення щодо особливостей кримінальної відповідальності осіб із 
психічними аномаліями, які зумовлюють стан обмеженої осудності. 

Так, зокрема, відрізняється термінологія, яка визначає цей інститут: подібно до 
положення, яке міститься у КК України, а саме як обмежена осудність передбачена 
у КК Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Естонської Республіки, Грузії, 
Республіки Вірменії, Республіки Таджикистан та ін. Терміносполучення «змен-
шена дієздатність» використовується при формулюванні відповідних норм у КК 
Німеччини, Швейцарії та Республіки Білорусь. Доволі широкий термін – «психічний 
розлад, що не виключає осудності» – використовується у КК Республіки Казахстан, 
Киргизької Республіки, Азербайджанської Республіки. КК Болівії містить визначен-
ня «напівосудність», а КК штату Пенсільванія – «винний, але психічно хворий». КК 
Франції взагалі не містить ніякого спеціального терміна для позначення особливого 
стану, коли психічна аномалія особи не виключає її кримінальної відповідальності6.

Чітких норм про обмежену осудність осіб з певними психічними розладами 
(аномаліями) не містить кримінальне законодавство США, Англії та інших держав, 
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що належать до англо-американської правової сім’ї. Але, оскільки у цих державах 
діє прецедентна форма права, законом про вбивство від 1957 р. (Англія) було фактич-
но введено, хоча і не чітко визначено, поняття обмеженої осудності у разі, якщо вбив-
ство вчинене особою, яка страждає ненормальністю розумового розвитку (істотно 
зменшується відповідальність). Так само і у ряді штатів США в окремих випадках 
особа також може бути притягнута до кримінальної відповідальності із кваліфікаці-
єю злочину як менш тяжкого у разі, якщо кримінальне правопорушення було вчине-
не у такому психічному стані, за якого особа не могла вчинити умисний чи заздале-
гідь обдуманий злочин7. Відповідно критерії (медичний та юридичний) обмеженої 
осудності у кримінальному законодавстві цих країн також відсутні.

У кримінальному законодавстві держав, які належать до романо-германської 
(континентальної) правової сім’ї, саме поняття обмеженої осудності та її критерії 
визначені чіткіше. Юридичний критерій зумовлений наявністю окремих норм у 
кримінальному законодавстві щодо визначення обмеженої осудності, медичний – це 
підтвердження наявності психічного розладу у суб’єкта злочину. Часто юридичний 
критерій обмеженої осудності тлумачиться як психологічний. На нашу думку, таке 
тлумачення цього критерію, який визначається як відсутність можливості усвідомлю-
вати та/або контролювати свої діяння, є логічним, оскільки, по суті, він є саме інте-
лектуально-вольовим, а не юридичним. Юридичним (або правовим), видається, може 
виступати власне закріплення медичного та психологічного критерію обмеженої 
осудності у відповідній нормі із акцентом на кримінально-правові наслідки, які мати-
ме наявність психічної аномалії щодо кримінальної відповідальності такого суб’єкта.

Так, зокрема, медичний і психологічний критерії обмеженої осудності 
містить кримінальне законодавство таких країн, як: 
– Франція – у ст. 122-1 зазначається, що особа, яка на момент вчинення злочи-

ну перебувала у стані психічного чи нервово-психічного розладу, що зменшив 
її здатність усвідомлювати та контролювати свої дії (зменшена осудність), не 
звільняється від кримінальної відповідальності, але ця обставина враховується 
судом при призначенні покарання та визначенні способу його відбування8;

– Швейцарія – згідно із ст. 11 суд може пом’якшити покарання, якщо буде вста-
новлена зменшена осудність у особи, яка вчинила злочин (якщо внаслідок 
розладу душевної діяльності чи свідомості, або внаслідок недостатнього ро-
зумового розвитку злочинець не мав можливості повною мірою оцінювати 
характер своїх діянь та керувати ними)9;

– Німеччина – § 21 визначає підстави зменшеної осудності: якщо здатність осо-
би внаслідок істотного хворобливого розладу, глибокого розладу свідомості, 
недоумства чи іншого психічного відхилення була значно зменшена при зло-
чинній діяльності, то покарання може бути пом’якшено10; 

– Італія – згідно зі ст. 89 покарання для суб’єкта злочину має бути зниженим, 
якщо він на момент вчинення злочину перебував у такому психічному стані, 
який не виключав, але істотно знижував його здатність усвідомлювати і ба-
жати11, що свідчить не про право, а про обов’язок пом’якшувати покарання за 
вчинення кримінального порушення особою із психічною аномалією;

– Фінляндія – у § 4 гл. 3 вказано, що якщо судом буде визнано, що при вчиненні 
злочинного діяння особа не повною мірою володіла своїм розумом, хоча і не 
може вважатися неосудною, то їй має призначатися покарання у виді позбав-
лення волі чи грошовий штраф (за правилами ч. 1 § 2)12;
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– Республіка Білорусь – згідно зі ст. 29 зменшена осудність зумовлюється тим, 
що особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння перебувала в та-
кому стані, що не могла повною мірою усвідомлювати значення своїх діянь 
чи керувати ними внаслідок психічного розладу (захворювання); при цьому 
особа не звільняється від кримінальної відповідальності13.

Кримінальне законодавство інших країн, у яких визначається такий інсти-
тут, як обмежена осудність, не визначає усіх її критеріїв. Зокрема, вони не міс-
тять психологічного критерію. Наприклад, ст. 37 КК Нідерландів містить поло-
ження, що у разі, якщо особа, незважаючи на її психічне захворювання, може 
нести кримінальну відповідальність, їй призначається покарання у поєднанні 
із поміщенням суб’єкта на лікування14. 

Медичний критерій відсутній при визначенні обмеженої осудності осіб з 
психічними аномаліями за КК Республіки Польща: згідно із § 2 ст. 31 обмеже-
на осудність за цим кримінальним законодавством має місце, якщо на момент 
вчинення злочину здатність розуміти значення власного діяння чи керувати 
своєю поведінкою у суб’єкта злочину були значною мірою обмежені15, що доз-
воляє до випадків вчинення злочину у стані обмеженої осудності відносити й 
інші випадки, не пов’язані з певними психічними аномаліями.

Найбільш чітко особливості кримінальної відповідальності осіб із психічни-
ми аномаліями визначені у КК Австрії. Зокрема, у § 34 «Особливі обставини, що 
пом’якшують відповідальність» глави 4 передбачена можливість пом’якшення по-
карання особі, яка у силу психічних аномалій не повною мірою здатна розуміти 
те, що відбувається16. Виходячи з такого формулювання, відразу чітко простежу-
ється позиція законодавця щодо того, що обмежено осудним може бути визнаний 
суб’єкт, який має саме психологічну аномалію (розлад), яка тимчасово обмежує 
його інтелектуально-вольові здібності, але позбавляє його такої здібності у пов-
ному обсязі, а тому до кримінальної відповідальності такий суб’єкт притягується.

Приділена увага обмеженій осудності і в КК Японії. Кримінальне законодав-
ство цієї країни мітить два поняття – «психічна ненормальність» та «недоум-
ство», що мають практично однакове значення, хоча для осіб, які страждають 
на недоумство, згідно із ч. 2 ст. 39 санкція зменшується як обмежено осудним17.

За КК Данії, хоча і вказується, що особа може визначатися психічно непов-
ноцінною, але п. 2 ст. 16 містить вказівку, що особи, які під час вчинення діяння 
були невеликою мірою неповноцінні, не підлягають покаранню за особливих 
обставин, як і особи, які є психічно неповноцінними18. Тобто у даному КК та-
кого інституту, як обмежена осудність, по суті, не передбачено.

Також зазначимо, що по-різному вирішується питання про юридичні на-
слідки визнання суб’єкта злочину обмежено осудним внаслідок наявності у 
нього психічної аномалії: наявність психічної аномалії вважається обставиною, 
яка виключає можливість притягнення до кримінальної відповідальності (КК 
Данії);  враховується судом при призначенні покарання, але не є обставиною, 
яка обов’язково пом’якшує покарання (кримінальне законодавство Республіки 
Польща, Республіки Білорусь, Азербайджанської Республіки, Грузії, Киргизької 
Республіки); є обставиною, що пом’якшує покарання (кримінальне законодав-
ство Італії, Туреччини, Австрії, Німеччини, Болівії, Республіки Вірменія та ін.). 

За КК України наявність у суб’єкта злочину психічної аномалії (стан обме-
женої осудності) може бути врахована судом при призначенні покарання.



422 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

Висновки. Отже, у країнах, кримінальне законодавство яких передбачає об-
межену осудність для осіб із психічними аномаліями, є два підходи щодо кри-
мінальної відповідальності осіб із психічними аномаліями (психічними розла-
дами) відповідно до належності до певної правової сім’ї –англо-американської 
(англосаксонської) чи романо-германської (континентальної). У переважній 
більшості країн романо-германської правової сім’ї, кримінальне законодавство 
яких визначає особливості відповідальності осіб із психічними аномаліями (об-
межена осудність), визначають такі критерії, як медичний (наявність психічної 
аномалії чи розладу) та психологічний (відсутність можливості усвідомлювати 
та/або контролювати свої діяння). Кримінальне законодавство країн англо-аме-
риканської правової сім’ї взагалі не містить чіткого визначення поняття, кри-
теріїв та наслідків стану обмеженої осудності у суб’єкта злочину. Кримінальне 
законодавство України щодо визначення особливостей кримінальної відпові-
дальності осіб із психічними аномаліями за формою їх законодавчого визначен-
ня відповідає законодавству держав романо-германської правової сім’ї.

Виходячи із зарубіжного досвіду, юридичний критерій обмеженої осудно-
сті, який визначається у теорії кримінального права, доцільно називати саме 
психологічним, оскільки він є інтелектуально-вольовим проявом поведінки, а 
не юридичним. Юридичним (або правовим), на нашу думку, може виступати 
власне закріплення медичного та психологічного критерію обмеженої осуд-
ності у відповідній нормі із акцентом на кримінально-правові наслідки, які 
матиме наявність психічної аномалії на кримінальну відповідальність такого 
суб’єкта. Враховуючи викладене, підхід до визначення критеріїв обмеженої 
осудності у теорії кримінального права потрібно переглянути.
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Landina Anna. Features of criminal liability of persons with mental anomalies: 
foreign experience 

Annotation: Despite the rather large number of works devoted to the study of the characteristic 
features of mental anomalies, which do not exclude criminal prosecution, the peculiarities of 
criminal prosecution of such persons, a number of insufficiently solved problems remain. In the 
criminal law of a number of countries, the liability of persons with mental anomalies has long 
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been regulated within the institution of limited sanity. And in this aspect, the study of foreign 
experience in the legislative regulation of this institution is necessary.

The purpose of the study is to study the rules of foreign criminal law, which determine the 
features of criminal liability of persons with mental anomalies, and compare them with the 
relevant rules of criminal law of Ukraine.

Among the countries whose criminal law provides for limited sanity for persons with 
mental anomalies, there are two conditional approaches to the criminal liability of persons with 
mental anomalies (mental disorders) in accordance with the legal family: England-American 
and Romano-Germanic. In the vast majority of countries of the Romano-Germanic legal family, 
whose criminal law defines the specifics of the responsibility of persons with mental anomalies 
(limited sanity), criteria such as medical (mental anomaly or disorder) and psychological (lack 
of awareness and / or control of their actions). The criminal law of the England-American legal 
family does not have a clear definition of the concept, criteria and consequences of the state of 
limited sanity in the subject of the crime. The criminal legislation of Ukraine on determining the 
features of criminal liability of persons with mental anomalies in the form of their legislative 
definition corresponds to the legislation of the Romano-Germanic legal family.

The legal criterion of limited sanity, which is defined in the theory of criminal law, should 
be called psychological, because it is an intellectual-volitional manifestation of behaviour, not 
legal. It may be legal to establish a medical and psychological criterion of limited sanity in the 
relevant norm with an emphasis on the criminal consequences that will have a mental anomaly 
on the criminal liability of such an entity.

Key words: mental abnormalities, mental disorders, limited sanity, the subject of a crime, 
foreign criminal legislation, criteria of limited sanity.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ 
СУДОМ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ: СУЧАСНА ПРАКТИКА

У статті аналізуються питання доказування у кримінальному провадженні в аспек-
ті оцінки доказів касаційним судом. Констатується, що в суді касаційної інстанції має 
місце оцінка доказів, яка як вид судової діяльності має свої особливості через призму спе-
цифіки касаційного перегляду. Наводяться аналітичні дані судової практики Касаційного 
кримінального суду у складі Верховного Суду. Викладено результати дослідження поста-
нов касаційного суду, які найбільше демонструють здійснення оцінки доказів цією судовою 
інстанцією, а саме, рішення, якими реалізовано повноваження щодо скасування судових 
рішень і закриття кримінального провадження, а також зміни вироків місцевих судів та 
ухвал судів апеляційної інстанції у зв’язку із необхідністю виключення окремих доказів. 
Зроблено висновок, що оцінка доказів касаційним судом наводиться у формі «перевірки 
оцінки», що є особливою формою реалізації принципу вільної оцінки доказів.

Ключові слова: оцінка доказів, суд касаційної інстанції, допустимість доказів, ви-
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Дроздович Н. Л. Особенности оценки доказательств судом кассационной ин-
станции: современная практика

В статье анализируются вопросы доказывания в уголовном производстве в аспекте 
оценки доказательств кассационным судом. Констатируется, что в суде кассацион-
ной инстанции осуществляется оценка доказательств как вид судебной деятельности, 
который имеет свои особенности через призму специфики кассационного пересмотра. 
Приведены аналитические данные современной судебной практики Кассационного 
уголовного суда в составе Верховного Суда. Изложены результаты исследования по-
становлений кассационного суда, наиболее демонстрирующие осуществление оценки 
доказательств этой судебной инстанцией, а именно решения, которыми реализованы 
полномочия по отмене судебных решений и закрытия уголовного производства, а также 
по изменению приговоров местных судов и определений судов апелляционной инстанции 
в связи с необходимостью исключения отдельных доказательств. Сделан вывод, что 
оценка доказательств кассационным судом производится в форме «проверки оценки», 
что является особой формой реализации принципа свободной оценки доказательств. 

Ключевые слова: оценка доказательств, суд кассационной инстанции, допусти-
мость доказательств, исключение доказательств, закрытие уголовного производства, 
«проверка оценки». 

Drozdovych Nadiia. Peculiarities of assessing evidence by the cassation court: con-
temporary judicial practice

This article is devoted to the matters of providing evidence in criminal proceedings in the 
aspect of evidence assessment by the cassation court. The article states that evidence assess-
ment takes place in the cassation court as a form of judicial activity that does not contradict 
and does not conflict with the norms of criminal procedural law concerning the powers of a 
cassation court to revise court rulings only within the scope of the matter of law. This article 
describes the results of an analysis of CCC SC rulings, which demonstrate most vividly the 
assessment of evidence by the court of this instance. The reasons for reversal of court rulings 
and for closing criminal proceedings, which overwhelmingly concern inadequate evidence 
assessment by courts of lower instances for the purpose of determining their quality (admissi-
bility) and content, were analyzed. As a result, a conclusion was drawn that the cassation court 
assesses evidence in the form of “assessment check”, which is a special form of implementing 
the principle of free assessment of evidence.

Key words: evidence assessment, cassation court, admissibility of evidence, exclusion of 
evidence, closure of a criminal proceeding, “assessment check”.

Вступ. За логікою побудови процесуальної форми оцінка доказів не завер-
шується розглядом кримінального провадження по суті, а триває і на стадіях 
перегляду, що вважається цілком природним. Незважаючи на те, що касація пе-
редбачає перегляд виключно формальної сторони справи на предмет визначення 
легальності провадження та рішення у справі, касаційне провадження, насам-
перед перегляд судових рішень, є різновидом судової діяльності, а вона завжди 
супроводжується процесом оцінювання, в даному випадку доказів. І така діяль-
ність неможлива без процесу зіставлення та порівняння оцінки доказів, проведе-
ної судами нижчого рівня. Зрозуміло, що характер такої оцінки доказів має свою 
специфічну природу, зумовлену стадією кримінального провадження й відповід-
но повноваженнями та межами перегляду судових рішень, визначених законом. 
Перевіряючи законність та обґрунтованість судових рішень, неможливо повні-
стю абстрагуватися від доказової бази. Висновки суду про доведеність винува-
тості чи кваліфікацію ґрунтуються на доказах, а отже, передбачають їх оцінку. 
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Питання доказування у кримінальному провадженні є центральною те-
мою наукових досліджень у науці кримінального процесу, і очевидність цьо-
го зумовлена тим, що саме ця тематика становить зміст кримінальної про-
цесуальної діяльності. Незалежно від сфери наукових інтересів корифеї 
процесуальної науки, такі як Ю.П. Аленін, В.Г. Гончаренко, Ю.М. Грошовий, 
А.Я. Дубінський, В.К. Лисиченко, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, М.А. Погорецький, 
С.М. Стахівський, Д.Б. Сергєєва, Н.В. Сибільова, М.І. Сірий, В.М. Тертишник, 
В.П. Шибіко, М.Є. Шумило та ін. завжди зверталися до окресленої теми. 
Натомість проблеми доказування, й зокрема оцінки доказів у суді касаційної ін-
станції, не є достатньо розробленими та дослідженими. Водночас такий напрям 
наукового інтересу має свою актуальність з огляду на специфіку реалізації за-
гальних засад кримінального провадження саме на стадії касаційного перегляду 
судових рішень. Наведеним зумовлені мета і завдання даного дослідження, що 
передбачає з’ясування можливостей (процесуальних і доктринальних) проведен-
ня оцінки доказів у ході касаційного провадження, обсяги та межі такої оцінки, 
а також характеристику практичного застосування положень про оцінку доказів 
касаційним судом на прикладах судової практики суду цієї інстанції.

Виклад основного матеріалу. Із аналізу судової практики Касаційного кри-
мінального суду Верховного Суду (далі – ККС ВС) убачається, що особливості 
здійснення оцінки доказів судом цієї інстанції найбільш показово демонструються 
у постановах, у яких реалізовано повноваження щодо скасування судових рішень і 
закриття кримінального провадження, а також зміни вироків місцевих судів та ухвал 
судів апеляційної інстанції у зв’язку із необхідністю виключення окремих доказів.

Серед наведеного найбільш широкий аспект щодо оцінки доказів ККС ВС 
проявляється у випадку скасування судових рішень і закриття кримінально-
го провадження, коли не встановлено достатніх доказів для доведення вину-
ватості особи в суді і вичерпані всі можливості їх отримати (п. 3 ч. 1 ст. 284 
Кримінально процесуального кодексу України, далі – КПК). Йдеться про те, 
що вища судова інстанція у процесі оцінки доказів, хоча й у межах касаційного 
перегляду, визнала неправильною оцінку доказів, здійснену судами першої та 
апеляційної інстанцій, а відтак у результаті власної переоцінки доказів ухвали-
ла протилежне за змістом і суттю рішення у кримінальному провадженні.

Чи прийнятною є така ситуація з доктринальної точки зору? Адже умови 
оцінювання доказів, а саме повнота реалізації засад кримінального проваджен-
ня в ході судового розгляду в суді першої інстанції, апеляційного суду чи в 
касації є принципово різними.

У пошуках відповіді слід звернутися до наукових джерел, у яких досліджу-
ється правова природа касаційного провадження на основі системно-структур-
ного методу з урахуванням усіх норм та інститутів кримінального процесуаль-
ного закону. Квінтесенцією таких робіт є висновки про те, що суд касаційної 
інстанції обмежений у безпосередньому дослідженні доказів, однак це не вка-
зує на відсутність ознак цього процесу взагалі на вказаній стадії кримінального 
процесу, оскільки на сьогодні «чистої» моделі касаційного провадження, взага-
лі без дослідження доказів, не існує в жодній країні світу1.

Також аргументом слугують і усталені законодавчі положення щодо повно-
важень касаційного суду щодо скасування судових рішень і закриття кримі-
нального провадження (п. 3 ст. 436 КПК).
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На підтвердження зазначених тез свідчить і судова практика ККС ВС, век-
тор якої поступово прямує до збільшення випадків скасування цим судом пере-
глядуваних судових рішень та ухвалення рішення про закриття кримінального 
провадження у зв’язку із невстановленням достатніх доказів для доведення ви-
нуватості особи в суді і вичерпанням можливостей їх отримати.

За таких обставин дослідження характеру оцінки доказів зумовлює аналіз 
причин, які стали підставами для визнання неналежною оцінки доказів судами 
нижчих інстанцій. І таких причин виявлено декілька. А саме, у ряді криміналь-
них проваджень причиною скасування судових рішень і закриття їх з наведеної 
вище підстави стала констатація колегією суддів того, що винуватість осіб су-
дами попередніх інстанцій обґрунтовувалася недопустимими доказами, отри-
маними в результаті істотних порушень прав та свобод людини2.

В інших прикладах з судової практики ККС ВС мало місце визнання не всіх 
доказів окремо недопустимими з різних причин, а одного із них, а в подальшо-
му – і решти на підставі доктрини «плоди отруйного дерева»3. Водночас у по-
станові від 22 травня 2019 р. має місце комбінація причин скасування судових 
рішень і закриття кримінального провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК, 
а саме, визнання окремих із них недопустимими, а частини – недостовірними, 
оскільки відсутня узгодженість їх змісту4.

Що ж стосується решти постанов ККС ВС про закриття кримінального про-
вадження, то вони свідчать про оцінку цим судом змісту доказів, а не їх фор-
ми, як у попередніх прикладах. Зокрема, у постанові ККС ВС від 29 березня 
2018 р. окрім допустимості, дана також оцінка таких критеріїв доказів, як їх 
належність та достатність (якісний і кількісний критерій)5.

Урешті-решт, колегією суддів об’єднаної палати ККС ВС від 25 листопада 
2019 р. хоча й вирішувалося питання про імперативність п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК щодо 
призначення експертизи у кожному кримінальному провадженні для визначення 
розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням, проте вироки судів 
першої та апеляційної інстанцій визнано такими, що не відповідають вимогам 
статей 94, 370, 374, 412 КПК, а вина двох осіб у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК, не підтверджується доказами, 
які були безпосередньо досліджені судами нижчих інстанцій у судовому засіданні. 
Таке рішення ґрунтується на тому, що єдиним доказом на підтвердження розмі-
ру матеріальних збитків, завданих ТОВ протиправними діями засуджених, стали 
довідки зазначеного товариства: від 27 вересня 2017 р. № 66 про вартість 1 кг на-
сіння соняшнику станом на 27 вересня 2017 р. та від 11 жовтня 2017 р. про вихід 
насіння та його грошову вартість. Сторона обвинувачення ні під час досудового 
розслідування, ні в ході судового провадження не зверталася до суду в порядку 
ст. 243 КПК про залучення експерта для визначення вартості насіння соняшнику і 
визначення розміру завданих ТОВ матеріальних збитків. Суд першої інстанції ви-
знав, що дії слідчого з відокремлення насіння соняшнику від суцвіть із зважуван-
ням, оформлені протоколом огляду місця події, який, як і довідка ТОВ про вартість 
насіння соняшнику, є належним і достатнім доказом розміру шкоди. Очевидно, 
що для встановлення розміру збитків має значення встановлення сорту рослини 
соняшнику, його якості. Об’єднана палата дійшла висновку, що за таких обста-
вин тільки шляхом залучення експерта і на підставі його висновку у цьому кри-
мінальному провадженні могла бути встановлена вартість викраденого майна та 
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розмір матеріальних збитків. На порушення вимог п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК сторона 
обвинувачення не вчинила процесуальних дій із залучення експерта. Таким чином, 
суди першої та апеляційної інстанцій належним чином не встановили такий еле-
мент складу злочину, як розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 
Надані стороною обвинувачення, досліджені й оцінені судами першої та апеля-
ційної інстанцій докази не є належними і достатніми, щоб зробити висновок про 
вартість майна, яке було предметом замаху на крадіжку, у вчиненні якого обвинува-
чувалися особи, та про розмір матеріальної шкоди. Об’єднана палата підсумувала, 
що в матеріалах провадження відсутні належні, допустимі й достатні докази вчи-
нення кримінального правопорушення засудженими, що є істотним порушенням 
і зумовлює скасування судових рішень через відсутність установленого розміру 
шкоди, завданої злочином. За таких обставин прийнято рішення про скасування 
судових рішень та про закриття кримінального провадження на підставі п. 3 ч. 1 
ст. 284 КПК у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення їхньої 
винуватості в суді і вичерпанням можливості їх отримати6.

Окрім розглянутих проявів оцінки доказів касаційним судом, цікавою є його 
практика щодо зміни судових рішень у процесі касаційного перегляду. Зокрема, 
показовими є приклади судових рішень, якими змінено вироки місцевих судів та 
ухвали судів апеляційної інстанції у зв’язку із необхідністю виключити з них по-
силання на окремі докази. Досі мають місце посилання на явку з повинною осо-
би у разі, коли провадження відбувалося відповідно до процедурою КПК 1960 р. 
Так, у постанові ККС ВС від 28 березня 2019 р. під час касаційного перегляду ви-
року Апеляційного суду Полтавської області від 09 червня 2005 р. констатовано 
безпідставність посилання в ньому на явку з повинною, оскільки права підозрю-
ваного на захист йому роз’яснювалися лише наступного дня. У зв’язку із тим, що 
зазначений доказ був отриманий без роз’яснення особі права на захист ККС ВС 
зазначене порушення визнав підставою для зміни вироку апеляційного суду. При 
цьому у рішенні міститься обґрунтування того, що вказаний вирок підлягає саме 
зміні, а не скасуванню, як про це йшлося у касаційній скарзі захисника7.

Інші приклади з судової практики ККС ВС з указаного питання стосують-
ся кримінального процесуального провадження за КПК 2012 р. і переважно 
пов’язані із істотним порушенням вимог цього Кодексу.

А саме, у кримінальному провадженні № 567/548/15-к, здійснюючи касацій-
ний перегляд вироку апеляційного суду, ККС ВС встановив, що серед доказів 
на підтвердження винуватості особи суд апеляційної інстанції у мотивувальній 
частині вироку також послався на висновок криміналістичної експертизи щодо 
змісту розмов, наявних у файлах цифрового диктофона. Згідно з матеріалами 
кримінального провадження зазначений диктофон заявником додано до заяви 
про вимагання у нього грошей засудженим, поданої до ВВБ у Рівненській облас-
ті ДВБ МВС України. На диктофон потерпілий особисто записував розмови з за-
судженим. Враховуючи, що аудіозаписи розмов на диктофоні отримані органом 
досудового розслідування в не передбаченому КПК України порядку, висновок 
криміналістичної експертизи щодо запису на вказаному диктофоні є недопусти-
мим доказом. За таких обставин колегія касаційного суду визнала, що вирок апе-
ляційного суду підлягає зміні шляхом виключення з його мотивувальної части-
ни посилання на висновок криміналістичної експертизи № 1377/1378/1379 від 
17 квітня 2015 р. як доказ. При цьому виключення із доказової бази зазначеного 
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доказу жодним чином не впливає на правильність висновків суду про вчинення 
особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України8.

Таким чином, підставою для відповідних змін судових рішень стало ви-
знання доказу недопустимим у зв’язку із його отриманням у непроцесуальний 
спосіб, а саме, використання приватного аудіозапису.

Також підставою для виключення касаційним судом із доказової бази ряду 
доказів стало порушення вимог частин 1, 6 ст. 228 КПК щодо порядку проведен-
ня впізнання особи та дотримання гарантій прав обвинуваченого в ході цієї слід-
чої дії у зв’язку із тим, що попередньо мало місце впізнання за фотознімками9.

Повертаючись до предмета аналізу судової практики з питань особливос-
тей оцінки доказів касаційним судом та причин виключення із судових рішень 
нижчих судів посилань на окремі докази, слід зазначити і про таку підставу, як 
порушення порядку оформлення результатів збирання доказів стороною обви-
нувачення. Зокрема, йдеться про вимоги ч. 12 ст. 290 КПК, яка фактично перед-
бачає кримінальну процесуальну санкцію стосовно сторін кримінального про-
вадження, яка реалізується у разі невиконання ними обов’язку щодо відкриття 
матеріалів. У справі № 649/1028/15-к встановлено, що про постанову прокурора 
про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД) було відомо 
стороні обвинувачення на час звернення до суду з обвинувальним актом, проте 
вона не була долучена до матеріалів кримінального провадження і не надавалася 
стороні захисту при відкритті матеріалів. Лише під час апеляційного перегляду 
з цих документів було знято гриф секретності та апеляційний суд ознайомив з 
її змістом учасників кримінального провадження. Ще ряд ухвал слідчого судді 
апеляційного суду у даному провадженні стороні захисту не надавався на стадії 
завершення досудового розслідування. За таких обставин ККС ВС дійшов вис-
новку про необхідність виключення з судових рішень посилання на матеріали, 
отримані в результаті НСРД, як на докази, що, однак, не впливає на доведеність 
винуватості особи, кваліфікацію його дій та розмір призначеного покарання10.

Окрім того, виключення ККС ВС із судових рішень судів нижчих інстанцій по-
силання на певні докази зумовлювалося неправильним розумінням джерел доказів. 
Так, у провадженні № 135/1530/16-к апеляційний суд, обґрунтовуючи доведеність 
винуватості особи, послався як на доказ на показання обвинуваченого під час прове-
дення судово-психіатричної експертизи, які розцінив як зізнання. Водночас ККС ВС 
зазначив, що одним із методів психологічного дослідження є клініко-психологічне 
інтерв’ю (бесіда), під час якого експерт встановлює контакт з особою та з’ясовує 
інформацію, необхідну для формування висновку. Перед початком інтерв’ю особа не 
попереджається про можливість відмовитися від давання показань та не відповідати 
на запитання. Тож показання особи, надані експерту під час проведення судово-пси-
хіатричної експертизи, є недопустимими як доказ. За таких обставин колегія суддів 
дійшла висновку про необхідність виключення з судових рішень посилання на пояс-
нення особи, надані нею під час проведення судово-психіатричної експертизи, як на 
доказ, що не впливає на доведеність її винуватості, кваліфікацію дій, вид та розмір 
призначеного покарання. І судові рішення залишено без зміни11.

Попри все, з наведеної нечисленної судової практики зміни ККС ВС рішень 
судів нижчих інстанцій у зв’язку із виключенням доказів убачається, що основною 
підставою для прийняття таких рішень судом касаційної інстанції була констата-
ція неправильної оцінки доказів у частині визнання їх недопустимими, оскільки 
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їх якість не відповідала вимогам процесуальної форми. А саме, окремі із доказів 
належало визнати недопустимими з огляду на:
– недодержання порядку їх отримання (приватний аудіозапис);
– порушення порядку проведення слідчих дій (впізнання по фото і особисто);
– порушення права на захист під час проведення слідчих дій (впізнання без 

захисника);
– невиконання вимог щодо оформлення доказів та їх відкриття (ст. 290 КПК);
– неправильне визначення джерела доказів (пояснення в ході експертизи).

Таким чином, ККС ВС у процесі власної оцінки доказів у межах касаційного 
перегляду здійснював її з точки зору допустимості доказів, тобто перевірки їх від-
повідності формальним вимогам процесуального закону, не вдаючись до перевір-
ки змісту доказів, що цілком відповідає завданням касаційного перегляду, який має 
відмінності в реалізації загальних засад кримінального провадження на цій стадії 
порівняно з оцінкою, яка здійснюється в судах першої та апеляційної інстанцій. 

Водночас якість доказів у процесі доказування характеризується не лише 
формальним критерієм (допустимість), а і їх змістом. 

Натомість питання їх достовірності було предметом оцінки в постанові від 
19 вересня 2019 р., якою визнано слушними доводи сторони захисту про необ-
хідність визнання недопустимими доказами чохла до мобільного телефона, а 
також протоколів його огляду та пред’явлення для впізнання потерпілій. Так, 
під час пред’явлення для впізнання чохла (бампера) потерпіла лише припусти-
ла, що він може належати її мобільному телефону, вказала на відсутність дея-
ких складових частин. Тобто сторона обвинувачення не довела, для якої моделі 
мобільного телефона вказаний чохол (бампер) призначений та чи підходить він 
до телефона потерпілої. Тому із судових рішень ККС ВС виключив посилання 
на вказаний вище речовий доказ та на протоколи його огляду й пред’явлення 
для впізнання як на докази винуватості засуджених12.

Висновки. Перспективи досліджень. Усі викладені судові рішення каса-
ційного суду є свідченням того, що перевірка оцінки доказів можлива лише 
шляхом повторної перевірки логічних підстав вироку, повноти та відповідності 
доказів у справі тій оцінці, яку провели суди першої та апеляційної інстанцій. 
А отже, оцінка доказів касаційним судом проводиться у формі «перевірки оцін-
ки», що є особливою формою реалізації принципу вільної оцінки доказів. З 
огляду на це дослідження у даному напрямі є перспективними, оскільки якісну 
оцінку доказів  зумовлює лише індивідуальний та гнучкий аналіз, у межах про-
цесуальної форми, кожного окремо та в сукупності всіх доказів, який щоразу є 
унікальним, як і сама різноманітність кримінальних процесуальних відносин.
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Drozdovych Nadiia. Peculiarities of assessing evidence by the cassation court: con-
temporary practice

This article is devoted to the matters of providing evidence in criminal proceedings in the 
aspect of evidence assessment by the cassation court. The article states that evidence assess-
ment takes place in the cassation court as a form of judicial activity that does not contradict 
and does not conflict with the norms of criminal procedural law concerning the powers of a 
cassation court to revise court rulings only within the scope of the matter of law. On the other 
hand, it points out the conformity of these conclusions at doctrinal, legislative and judicial 
practice levels. Based on the foregoing, it was established that evidence assessment by the 
cassation court has its own peculiarities through the prism of specifics of cassation proceed-
ings. The foregoing is corroborated by analytical data of contemporary judicial practice of the 
Criminal Cassation Court of the Supreme Court (CCC SC). This article describes the results of 
an analysis of CCC SC rulings, which demonstrate most vividly the assessment of evidence by 
the court of this instance. In particular, it was established that this judicial activity manifests it-
self the most in the rulings that exercise the authority to overrule court rulings and close crim-
inal proceedings, and also, to change judgments of local courts and resolutions of appellate 
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courts due to the need to exclude certain evidence. The reasons for reversal of court rulings 
and for closing criminal proceedings, which overwhelmingly concern inadequate evidence 
assessment by courts of lower instances for the purpose of determining their quality (admis-
sibility) and content, were analyzed. In the category of court rulings that changed judgments 
of local courts and resolutions of appellate courts and excluded certain evidence, judicial 
practice of the cassation court concerning recognition of evidence as inadmissible, because its 
quality is nonconformant with requirements of procedural form in view of the failure to observe 
the evidence gathering procedure, infringement of the investigation procedure, violation of the 
right to defense in the course of investigation, failure to comply with requirements to docu-
mentation and opening of evidence, or incorrect determination of the source of evidence, was 
demonstrated. As a result, a conclusion was drawn that the cassation court assesses evidence 
in the form of “assessment check”, which is a special form of implementing the principle of 
free assessment of evidence.

Key words: evidence assessment, cassation court, admissibility of evidence, exclusion of 
evidence, closure of a criminal proceeding, “assessment check”.
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Вступ. У міжнародному праві протягом більш як століття передбачено 
можливість окремого регулювання щодо суверенітету і законних прав держави 
на територію, з одного боку, та здійснення режиму незаконного контролю щодо 
території – з іншого. Окупація не передбачає зміни державної належності оку-
пованої території, а все цивільне населення визнається захищеними особами, 
визначаються його мінімальні права. 

Але в сучасному розумінні, передусім розвиненому доктриною й судами, 
незаконний контроль щодо території можна розглядати як правовий режим, од-
нією з форм здійснення якого є окупація, інші ж визначаються як ефективний, 
всезагальний, загальний, фактичний контроль і пов’язані з неоголошеними ді-
ями та неофіційними засобами, до яких вдаються держави-агресори. Для цього 
режиму характерне здійснення влади щодо території з волі зарубіжної держа-
ви, а форми реалізації режиму відрізняються залежно від того, чи така воля 
офіційно визнається, чи приховується.

Трансформація міжнародного гуманітарного права після Другої світової 
війни стерла межі між визнаною і невизнаною офіційно окупацією, залежність 
прав населення на окупованих територіях від наявності чи відсутності дипло-
матичних відносин між державами – окупантом та жертвою окупації, прив’яз-
ку режиму окупації до проведення воєнних дій. Важливо й те, що окупація 
пов’язується з виконанням функцій уряду на окупованій території, але статус 
останньої не змінюється від запровадження змін в управлінні нею чи укладен-
ня угод між державою-окупантом та фактичною владою території1.

Постановка проблеми дослідження. Попри відмінності окупації та ефектив-
ного або іншого контролю території міжнародне право у всіх цих випадках визнає 
поширення на окуповану чи іншим чином незаконно контрольовану територію 
юрисдикції держави, яка цей контроль здійснює. Відповідно на цій території, зо-
крема, зберігається й дія міжнародних договірних правових інструментів, сторона-
ми яких є і держава-суверен, і держава, яка здійснює незаконний контроль терито-
рії. Кваліфікація статусу ОРДЛО як території, щодо якої здійснюється незаконний 
контроль РФ та підпорядкованої їй фактичної влади, дає також змогу поставити 
питання щодо суб’єктів, відповідальних за забезпечення дотримання прав людини, 
а також протиправні дії щодо осіб та матеріальних цінностей на цій території. 

1. Відповідальність за дотримання прав людини на територіях, щодо 
яких здійснюється незаконний контроль іншої держави

Міжнародне гуманітарне право, застосовне у цьому випадку, покладає таку від-
повідальність на державу, що здійснює незаконний контроль (окупацію чи ефек-
тивний контроль). Зокрема, згідно із IV Гаазькою конвенцією про закони та звичаї 
сухопутної війни 1907 р. «воююча сторона, яка порушує положення цих Положень, 
буде, у випадку вимог, зобов’язана заплатити компенсацію. Вона буде відповідаль-
на за всі діяння, вчинені особами, які належать до її збройних сил» (ст. 3)2. 

Згідно із Женевською конвенцією (IV) щодо захисту цивільних осіб під 
час війни 1949 р. сторона конфлікту, в руках якої перебувають захищені 
особи, відповідальна за ставлення до них її агентів (її представників і асоційо-
ваних з нею осіб, які фактично здійснюють владні повноваження), незалежно 
від будь-якої їх особистої відповідальності, яка може настати у подальшому 
(ст. 29). Держава-окупант не може уникнути відповідальності за дотримання 



РОЗДІЛ 8 • Проблеми міжнародного права 435

прав захищених осіб шляхом змін в управлінні окупованої території, її анексії 
чи укладання угод з владою цієї території (ст. 47); вона не може передати від-
повідальність за забезпечення потреб населення окупованої території іншим 
державам чи міжнародним організаціям (ст. 60)3.

Згідно з Додатковим протоколом (Протокол І) до Женевської конвенції (IV) 
щодо захисту цивільних осіб під час війни 1949 р. сторона збройного конфлік-
ту (а отже, і держава-окупант), яка порушує положення чотирьох Женевських 
конвенцій або цього Протоколу, буде, якщо цього вимагатиме рішення суду, 
зобов’язана платити компенсацію. Вона буде відповідальна за всі дії, вчинені 
особами, які формують частину її збройних сил (ст. 91)4.

Декларація про принципи міжнародного права 1970 р. та Резолюція ГА ООН 
«Визначення агресії» 1974 р. проголошують агресивну війну злочином проти миру, 
який передбачає міжнародну відповідальність на підставі міжнародного права5. 
Резолюція ГА ООН «Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння» 
1983 р., що має рекомендаційний та доктринальний характер, проголошує державу 
відповідальною за поведінку осіб та їх груп, які «фактично діють за вказівкою чи 
під керівництвом або контролем цієї держави при здійсненні цієї поведінки» (ст. 8) 
або якщо вони «фактично здійснюють елементи державної влади за відсутності чи 
за неспроможності офіційної влади та в умовах, які вимагають здійснення таких 
елементів влади» (ст. 9). Також діянням держави є те, яке вона сама визнає як своє 
(ст. 11). Формами повного (включно навіть з упущеною вигодою) відшкодування 
шкоди, заподіяної міжнародно-протиправним діянням, Резолюція називає рести-
туцію, компенсацію і сатисфакцію, окремо чи в їх поєднанні (ст. 34–37). При цьому 
сатисфакція передбачає визнання вини, офіційне вибачення та ін. (ст. 37)6.

Як уже зазначалося, в рішенні у справі The Prosecutor v. Duško Tadić 
Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії у 1999 р. вказав: у випад-
ку доведення здійснення державою всезагального контролю щодо озброєних 
(збройних сил, міліцій, парамілітарних об’єднань) саме вона відповідає за 
будь-які порушення, здійснені групою7.

ЄСПЛ у справі Al-Skeini and Others v. The United Kingdom у 2011 р. визна-
чив: «Факт, що місцева адміністрація зберігається в результаті військової та 
іншої підтримки держави-сторони, передбачає відповідальність держави за по-
літику та діяльність [місцевої адміністрації]. Контролююча держава несе від-
повідальність згідно із ст. 1 [Конвенції 1950 р.] щодо забезпечення на території 
під її контролем всього спектра матеріальних прав, встановлених у Конвенції 
та тих додаткових протоколах, які вона ратифікувала. Вона буде відповідаль-
на за будь-які порушення цих прав»8. У рішенні в справі Turturica and Casian 
v. the Republic of Moldova and Russia 2016 р. ЄСПЛ встановив, що Російська 
Федерація автоматично нестиме відповідальність за порушення прав населен-
ня Придністров’я, спричинені Придністровською Молдавською Республікою9.

Міжнародне право, і насамперед міжнародне гуманітарне право, передбачає 
можливість визнання стороною збройного конфлікту, а також суб’єктом міжна-
родного права недержавних акторів (наприклад, національно-визвольний рух). 
Недержавний актор, який є стороною збройного конфлікту, може бути визна-
ний відповідальним за права людини мешканців території, яку він контролює. 
Але, як зазначає В. Лисик, недержавним актором може бути особа або організа-
ція, які «не пов’язані з будь-якою конкретною країною чи державою»10. 
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Зокрема, згідно з Резолюцією ГА ООН 1983 р. «Відповідальність держав за 
міжнародно-протиправні діяння», як уже згадувалося, саме здійснення ефектив-
ного контролю щодо такої групи з боку держави покладає відповідальність на ос-
танню; за відсутності такого контролю відповідальною за свою діяльність є сама 
група, що може інституціалізуватися як повстанський чи інший рух, стати новим 
урядом держави чи створити нову державу на частині території старої (ст. 10)11. 

Українські фахівці вважають також державу-суверена відповідальною 
за дотримання її зобов’язань щодо захисту прав людини, відмінних від норм 
міжнародного гуманітарного права, на території, що перебуває під незаконним 
контролем іншої держави, якщо цей контроль не є окупацією12. Ця думка, зва-
жаючи на все викладене вище, видається нам недостатньо обґрунтованою.

Щодо території ОРДЛО Мінські угоди безпосередньо не вказують на від-
повідальність держави-окупанта за дотримання прав населення. Натомість 
«Комплекс заходів з виконання Мінських угод» від 12 лютого 2015 р. вказує 
на необхідність повного відновлення Україною соціальних виплат на території 
ОРДЛО, включно з пенсіями, хоча і вказує на те, що Україна цю територію не 
контролює. Цей документ вказує на необхідність ухвалення окремих правових 
норм тимчасової дії (ще до відновлення контролю України щодо ОРДЛО) щодо 
«порядку місцевого самоврядування», а згодом постійного законодавства щодо 
особливого статусу ОРДЛО. 

Після відновлення контролю України щодо ОРДЛО передбачалися такі осо-
бливості здійснення прав населення цих територій: амністія; «право на мов-
не самовизначення»; участь органів місцевого самоврядування у призначенні 
голів органів прокуратури та судів у межах ОРДЛО; можливість договірних 
відносин центральних органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування ОРДЛО щодо економічного, соціального та культурного розвитку; 
«створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтри-
мання громадського порядку»; повноваження депутатів місцевих рад і поса-
дових осіб, обраних на дострокових виборах у ОРДЛО після відновлення там 
української влади, не може бути достроково припинено13. 

Натомість у Резолюції ПАРЄ 2133 (2016) від 12.10.2016 р. «Юридичні засоби 
захисту щодо порушень прав людини на українських територіях, що перебува-
ють поза контролем влади України» вказується на відповідальність РФ: «згідно 
з міжнародним правом РФ, яка здійснює de facto контроль цих територій, є від-
повідальною за захист їх населення. Таким чином, Росія повинна гарантувати 
права людини всіх мешканців Криму, «ДНР» та «ЛНР»». При цьому вказується 
на наявність на цих територіях серйозних порушень прав людини, включно із 
позасудовими розправами, примусовими зникненнями людей, катуванням, не-
людським та принижуючим поводженням, незаконними ув’язненнями, непро-
порційними обмеженнями свободи висловлювань та інформації. Порушувалися 
права цивільного населення і комбатантів на життя, фізичну цілісність, влас-
ність, доступ до правосуддя, вчинялися злочини проти людяності та воєнні зло-
чини, включно із цілеспрямованими обстрілами цивільних територій. 

У жертв порушень прав людини немає ефективних внутрішніх юридичних 
засобів захисту, адже місцеві «суди» нелегітимні, не є незалежними та профе-
сійними. А до українських судів на сусідніх контрольованих урядом територіях 
складно дістатися, й ці суди не мають доступу до документації на непідконтроль-
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них територіях, не можуть забезпечити виконання їх рішень тут. ПАРЄ заклика-
ла компетентні органи РФ ефективно розслідувати всі випадки серйозних пору-
шень прав людини на територіях, що перебувають під її ефективним контролем, 
покарати винних, здійснити компенсації жертвам, припинити репресії щодо осіб, 
лояльних до української влади, відновити верховенство права та забезпечити за-
хист основоположних прав людини, незалежний моніторинг ситуації у цій сфері 
задоволення мінімальних потреб населення на цих територіях, і зокрема через 
здійснення впливу на de facto владу. Крім того, вимагалися необмежений доступ 
представників міжнародних організацій і консульських співробітників до засу-
джених осіб, переміщених з окупованих територій до РФ, переміщення усіх ба-
жаючих засуджених для відбуття решти покарання в Україну.

ПАРЄ також наголосила, що положення щодо амністії, які містяться, зокре-
ма, у Мінських угодах, «згідно з міжнародним правом не можуть виправдати 
безкарність для тих, хто винен у серйозних порушеннях прав людини». 

Водночас певна відповідальність за захист прав людини на території 
ОРДЛО залишена і за Україною. Від неї вимагалося полегшити життя меш-
канців неконтрольованих територій, зменшивши адміністративні перепони у 
доступі до пенсій і соціальних виплат, а також уможлививши їх доступ до пра-
восуддя через належне матеріальне і кадрове забезпечення судів, яким було 
передано юрисдикцію щодо неконтрольованих територій. Україні пропону-
валося переглянути свій відступ на постійній основі від окремих положень 
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і Європейської кон-
венції про права людини, виходячи з принципів необхідності, пропорційності 
та недискримінації14. 

У доповіді Комітету ПАРЄ з правових питань і прав людини, яка стала осно-
вою Резолюції 2133, зазначалося, що «у справах, пов’язаних з анексією Криму чи 
діяльністю фактичної влади «ДНР» та «ЛНР», припущені жертви не повинні бути 
зобов’язані спочатку вичерпати такі внутрішні засоби захисту, як «суди», організо-
вані фактичною владою»15, і відповідно можуть позиватися до держави-окупанта у 
міжнародних судах (реально – ЄСПЛ) у значно спрощеному порядку.

У Резолюції ПАРЄ № 2198 від 23 січня 2018 р. було вказано на порушення прав 
людини в ОРДЛО незаконними збройними формуваннями, відповідальність за які 
несе Росія. Серед порушень прав людини на цій території – обмеження свободи пе-
ресування і гуманітарного доступу. Населення страждає від браку безпеки, проблем 
з постачанням води та електрики, доступом до соціальних послуг та медицини. 

Водночас ПАРЄ закликало Україну: ратифікувати Римський статут 
Міжнародного кримінального суду для здійснення ефективних розслідувань ви-
падків порушення міжнародного гуманітарного права протягом війни; змінити 
законодавство, щоби повною мірою гарантувати соціальний захист і забезпечити 
мінімальні гуманітарні потреби цивільного населення на окупованих територіях; 
змінити закон про гуманітарну допомогу, аби уможливити доставку гуманітарної 
допомоги на території, зачеплені війною; запровадити державні програми допо-
моги родинам ув’язнених або зниклих на окупованих територіях, психологічної 
допомоги тим, хто страждає від посттравматичних розладів, компенсацій пора-
неним і родичам убитих; спростити процедури одержання соціальних і пенсій-
них виплат, не пов’язуючи їх із реєстрацією ВПО; запровадити адміністративні 
процедури для оновлення документів, що посвідчують особу, для мешканців 
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окупованих територій; забезпечити права тих, хто залишив Україну після почат-
ку війни, щоби зняти ризик безгромадянства16. 

Згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 
15.04.2014 р. «відповідальність за порушення визначених Конституцією та за-
конами України прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій 
території покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відпо-
відно до норм і принципів міжнародного права» (ст. 5). На неї у повному обсязі 
покладається відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внас-
лідок тимчасової окупації, державі Україна, юридичним особам, громадським 
об’єднанням, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства (ст. 6). 

Постановою Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України 
“Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків”» 
№ 337-VIII від 21.04.2015 р. Російську Федерацію було звинувачено у за-
подіянні нематеріальної і матеріальної шкоди Україні, а саме: у порушенні 
прав громадян України на окупованих територіях на життя, на повагу до честі 
й гідності, на заборону катування, на свободу і особисту недоторканність, 
на справедливий суд, не бути покараним без суду, на повагу до приватного і 
сімейного життя, на свободу думки, совісті й релігії. 

Також Російська Федерація звинувачується у вчиненні воєнних злочинів: 
умисних убивств, тортур і нелюдського поводження; умисного заподіяння сильних 
страждань та серйозних тілесних ушкоджень і шкоди здоров’ю; незаконного, без-
глуздого та великомасштабного знищення та привласнення майна, не викликаного 
воєнною необхідністю; умисного позбавлення військовополонених чи інших осіб, 
що знаходяться під захистом, права на справедливий суд; захоплення заручників, 
умисних нападів на цивільне населення та окремих цивільних осіб, які не беруть 
безпосередньої участі у воєнних діях; умисних нападів на цивільні об’єкти, тобто 
об’єкти, які не є воєнними цілями; неналежному використанні прапора парламен-
терів, прапора чи військових знаків розрізнення та форми противника або ООН, а 
також емблем, встановлених Женевськими конвенціями, що спричинило смерть 
чи заподіяло шкоду людині; зазіханні на людську гідність, зокрема образливому та 
принизливому ставленні. Вказується, що зазначені й подібні злочини згідно із ст. 8 
Римського статуту Міжнародного кримінального суду мають наслідком міжнарод-
ну кримінальну відповідальність осіб, причетних до їх скоєння. 

До злочинів проти людяності (згідно із ст. 7 Римського статуту), вчинених 
Росією на окупованих територіях, віднесено: ув’язнення, викрадення та інше 
жорстоке позбавлення фізичної свободи; насильницьке переміщення населен-
ня; переслідування окремих груп та спільнот з політичних, расових, етнічних, 
культурних, релігійних чи інших мотивів.

Україна проголосила право на повернення окупованих територій, відшкодування 
заподіяної їй шкоди та притягнення осіб, винних у здійсненні збройної агресії та ско-
єнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності, до кримінальної відповідальності.

У Постанові Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України 
“Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним 
пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод”» № 462-VIII від 21.05.2015 р. визначено 
відповідальність Російської Федерації за дотримання і захист прав людини 
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на окупованих територіях як за міжнародним гуманітарним правом, так і за 
міжнародним правом захисту прав людини. 

У Законі України «Про особливості державної політики із забезпечення дер-
жавного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій 
та Луганській областях» №2268-VIII від 18.01.2018 р. на Російську Федерацію 
покладено відповідальність за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану 
Україні внаслідок збройної агресії. Кабінет Міністрів України має здійснювати 
постійний моніторинг стану дотримання прав і свобод людини і громадянина та 
документування фактів порушення таких прав і свобод на тимчасово окупованих 
територіях України, за результатами якого оприлюднювати та надавати відповід-
ну інформацію міжнародним організаціям у сфері захисту прав людини, вживати 
заходів для утворення міжвідомчого координаційного органу з метою узагаль-
нення правової позиції держави у питанні відсічі й стримування збройної агре-
сії РФ та підготовки консолідованої претензії України до РФ щодо реалізації її 
міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України (ст. 6). 

Україна не несе відповідальності за незаконні дії РФ чи її окупаційної адмі-
ністрації на тимчасово окупованих територіях або за прийняті ними незаконні 
рішення (ст. 6). Натомість відповідальність за порушення захисту прав цивільно-
го населення згідно з актами міжнародного гуманітарного права несе РФ (ст. 7).

2. Особливості реалізації прав людини в ОРДЛО
Права населення території, щодо якої здійснюється незаконний контроль 

зарубіжної держави, розкрито у низці міжнародних конвенцій у сфері міжна-
родного гуманітарного права.

Згідно з додатком до IV Гаазької конвенції про закони та звичаї сухопутної 
війни 1907 р. «Положення про закони та звичаї сухопутної війни» держава, яка 
здійснює військову владу щодо території іншої, ворожої їй держави, не може 
примушувати мешканців окупованої території присягати їй на вірність (ст. 45), 
а також зобов’язана поважати сімейну гідність і права, життя осіб та приватну 
власність, релігійні переконання і практики (ст. 46)17.

Згідно із Женевською конвенцією (IV) щодо захисту цивільних осіб під час вій-
ни 1949 р. протягом усього періоду, поки держава-окупант здійснює функції уряду 
окупованої території, вона зобов’язана дотримуватися низки її положень, а меш-
канці окупованої території, які отримують статус захищених осіб, користуються 
захистом її положень до їх звільнення, репатріації та відновлення у правах (ст. 6). 

Держава-окупант зобов’язана за допомогою усіх наявних засобів: забезпе-
чувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами, зокрема, 
постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, 
якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо (ст. 55); за потре-
би уможливити надання населенню допомоги (продукти харчування, медичні 
матеріали та одяг) іншими державами й міжнародними організаціями (ст. 59); 
забезпечувати та підтримувати діяльність медичних та лікарняних установ, 
підтримувати умови, задовільні з погляду охорони здоров’я та санітарії, зокре-
ма здійснювати профілактичні та запобіжні заходи, необхідні для запобіган-
ня поширенню інфекційних захворювань та епідемій, не заважати медичному 
персоналу виконувати його обов’язки (ст. 55), а релігійним служителям нада-
вати духовну підтримку їхнім одновірцям (ст. 58). Заборонені дії, що ведуть до 
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фізичних страждань та винищення, колективних покарань населення (ст. 32), 
покарання за злочини, які особи не вчиняли, грабежі й розправи (ст. 33), захо-
плення заручників (ст. 34), примус до служби в армії чи допоміжних силах, до 
роботи, що передбачає участь у воєнних операціях, до участі в організаціях 
військового або напіввійськового характеру (ст. 51). 

Захищені особи можуть розраховувати за будь-яких обставин на повагу до 
їх особистості, гідності, сімейних прав, релігійних переконань та практик, їх 
моральності та звичаїв. До них увесь час мають гуманно ставитися, і вони ма-
ють бути особливо захищені від актів насильства чи погроз насильства, і від 
образ та публічного знущання (ст. 27). Жінки мають бути захищені від будь-
яких зазіхань на їхню гідність, зокрема від зґвалтування, примусової проститу-
ції чи будь-яких інших непристойних зазіхань (ст. 27). Захищені особи мають 
право звертатися до МКЧХ та інших благодійних і релігійних організацій, а 
представники цих організацій мають свободу доступу до таких осіб (ст. 30).

Не слід забувати і про аспекти статусу цивільних осіб, визначені у цій 
Конвенції у зв’язку із зобов’язаннями сторін збройних конфліктів щодо прав лю-
дини. Діти до 15 років, які є сиротами чи відокремлені від їх сімей у результаті 
війни, мають право на утримання, сповідування їх релігії та їх навчання (наскіль-
ки можливо, останнє має здійснюватися особами з близької культурної традиції) 
(ст. 24); держави-окупанти зобов’язані сприяти належному функціонуванню за-
кладів, відповідальних за освіту і піклування про дітей (ст. 50). Воюючі сторони 
мають сприяти підтриманню або відновленню зв’язків осіб, які перебувають під 
їх контролем, з родичами, пошукам членів сімей (ст. 25, 26).

Захист прав населення та правоохоронна діяльність на окупованих територіях 
має здійснюватися на основі збереження системи судів і норм кримінального законо-
давства держави-суверена (крім випадків, що загрожують безпеці держави-окупанта 
чи заважають виконанню цієї Конвенції і вимагають поширення окремих норм зако-
нодавства держави-окупанта, а також юрисдикції її неполітичних військових судів 
за умови їхнього розташування на окупованій території) (ст. 64, 66). Апеляційні суди 
повинні функціонувати переважно на окупованій території (ст. 66). Встановлений 
процесуальний порядок має передбачати право обвинувачених надавати докази, 
включно з викликом свідків, мати кваліфікованого правозахисника за їх вибором 
або згодою; право засуджених на апеляцію (ст. 71–73). Засуджені повинні відбувати 
строк покарання на окупованій території та мають право на достатнє харчування, 
прийнятні санітарні умови, медичну допомогу, духовну підтримку, відвідини пред-
ставників МКЧХ; жінки мають утримуватися окремо і під наглядом жінок, неповно-
літнім має бути забезпечено окремий режим утримання (ст. 76).

До серйозних порушень, за які державу-окупанта не може бути звільнено від 
відповідальності, Конвенція відносить: умисне вбивство; тортури або нелюдське 
поводження, зокрема біологічні експерименти, які умисно спричинять великі 
страждання чи серйозні травми тілу чи здоров’ю; нелегальну депортацію чи пере-
ведення або нелегальне ув’язнення особи, яка перебуває під захистом; примушен-
ня особи, яка перебуває під захистом, служити в збройних силах ворожої держави; 
умисне відбирання в особи, яка перебуває під захистом, прав на справедливий і 
офіційний судовий процес, рекомендований цією Конвенцією; захоплення поло-
нених; широкомасштабне руйнування і привласнення власності, не виправдане 
воєнною необхідністю, і здійснюване незаконним чином і безцільно (ст. 147, 148)18.
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Згідно з Додатковим протоколом (Протокол І) до Женевської конвенції (IV) 
щодо захисту цивільних осіб під час війни 1949 р. було розширено перелік того, 
чим держава-окупант повинна забезпечити населення окупованої території: до-
дано одяг, постільну білизну, ковдри, «інші речі, необхідні для виживання ци-
вільного населення окупованої території, та предмети, необхідні для релігійного 
служіння» (ст. 69). Також розширено перелік заборонених дій: додано насильство 
щодо здоров’я, фізичного чи ментального стану осіб, зокрема фізичне і мораль-
не катування, тілесне покарання, каліцтво; порушення гідності особи, зокрема 
принизливе поводження; загрози вчинити дії насильницького чи принижуючого 
характеру (ст. 75). Посилено захист жінок (ст. 76) і неповнолітніх (ст. 77, 78)19.

Конституція України не передбачає обмежень прав і свобод людини на її те-
риторії у зв’язку із здійсненням щодо неї незаконного контролю іншої держави. 
Зокрема, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, 
а прийняття нових законів чи внесення змін до чинних законів не повинно зву-
жувати зміст та обсяг існуючих прав і свобод (ст. 22). Водночас обмеження прав, 
окрім визначених у перелічених статтях, може відбуватися в умовах воєнного чи 
надзвичайного стану – із зазначенням строку дії обмежень (ст. 64). 

Згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII 
від 15.04.2014 р. Україна декларувала із свого боку подальше гарантування 
прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях, і 
зокрема через невизнання примусового автоматичного набуття громадянства 
іншої держави, здійснення постійного  моніторингу стану дотримання прав і 
свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території, звернення 
до міжнародних  організацій у сфері захисту прав людини, сприяння відшко-
дуванню матеріальної та моральної шкоди Російською Федерацією (ст. 5, 6). 
Також Україна залишила за собою реалізацію низки соціальних прав людини 
мешканців окупованих територій (на зайнятість, загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності, на надання соціальних 
послуг). При цьому виплата пенсій таким громадянам передбачена лише у ви-
падку, якщо вони не отримують пенсій та інших соціальних виплат від упов-
новажених органів Російської Федерації, і в окремому порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України (ст. 7). 

Окремі права мешканців окупованих територій можуть бути реалізовані на 
території інших регіонів України, зокрема: право на здобуття або продовження 
здобуття певного освітнього рівня, яке реалізується на пільгових умовах – за 
рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час 
навчання (ст. 7); право на вільне волевиявлення під час виборів Президента 
України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму (ст. 8); 
набуття і припинення права власності на нерухоме майно (ст. 11); право на 
спадкування (ст. 11-1); право на доступ до правосуддя (ст. 12). Водночас обме-
жено окремі права мешканців окупованих територій: вибори депутатів місце-
вих рад, сільських, селищних, міських голів тут не проводяться (ст. 8).

Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у 
зв’язку з проведенням антитерористичної операції» № 1632-VII від 12.08.2014 р. 
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передбачає реалізацію права населення окупованих територій на доступ до 
правосуддя на території інших регіонів України.

Згідно із Законом України «Про особливості державної політики із забез-
печення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територі-
ях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018 р. у межах 
ОРДЛО діє особливий порядок забезпечення прав і свобод цивільного населення. 
Згідно із ст. 6 Закону напрямами захисту Україною прав населення ОРДЛО є на-
самперед: реалізація цих прав на контрольованих територіях України; сприяння 
забезпеченню відновлення порушених прав, і зокрема через вплив на РФ; надан-
ня правової та гуманітарної допомоги, у тому числі із залученням міжнародної 
допомоги; моніторинг дотримання прав людини та документування їх порушень. 

Згідно з Постановою Верховної Ради України № 462-VIII від 21.05.2015 р. Україна 
здійснила відступ (дерогацію) від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним 
пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод. Такий відступ передбачений  у цих міжнародно-правових 
актах у випадках, що загрожують існуванню нації, має часові (припинення збройної 
агресії РФ і відновлення конституційного ладу та порядку на окупованій території 
України) та територіальні (район проведення Антитерористичної операції в ОРДЛО, 
нині Операція об’єднаних сил) обмеження. Зокрема, цей відступ передбачає у ви-
ключних випадках: превентивне затримання осіб, причетних до терористичної ді-
яльності, на строк понад 72 години, але не більш як на 30 діб, за згодою прокурора 
та без ухвали суду; передання повноважень слідчих суддів відповідним прокурорам, 
які набувають додаткових процесуальних прав; зміну територіальної підсудності су-
дових справ та підслідності кримінальних правопорушень, вчинених у районі прове-
дення антитерористичної операції; утворення військово-цивільних адміністрацій як 
тимчасових державних органів, які діють на території Донецької та Луганської об-
ластей, з повноваженнями, зокрема, встановлювати обмеження щодо перебування у 
певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без визначених доку-
ментів, тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів 
на вулицях, дорогах та ділянках місцевості, організовувати перевірку документів, що 
посвідчують особу, у фізичних осіб, а в разі потреби – огляд речей, транспортних за-
собів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, крім обмежень, 
встановлених Конституцією України.

Це може передбачати відступ від прав на: свободу та особисту недоторкан-
ність, вільне пересування і свободу вибору місця проживання, повагу до приват-
ного і сімейного життя, ефективний засіб юридичного захисту, справедливий суд 
(ст. 2, 9, 12, 14, 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права; ст. 5, 
6, 8, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). 

Щоправда, на думку Є. Борисова, дерогація України поширюється не на окупо-
вані ОРДЛО, а на «території Донецької та Луганської областей, що перебувають під 
повним або частковим контролем влади України». Автор доводить, що «відступ від 
зобов’язань щодо тимчасово окупованих територій не здійснювався, замість чого 
у 2014–2015 рр. Україною констатувалася відсутність можливості здійснювати на 
окупованих територіях відповідні договірні зобов’язання у сфері прав людини»20.

Висновки. Міжнародне право визнає безумовну відповідальність держави, 
яка здійснює окупацію чи ефективний (всезагальний, загальний, фактичний) 
контроль щодо території, за дотримання прав людини її населення, і зокрема 
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цивільного населення як захищених осіб. Така відповідальність існує незалеж-
но від особистої відповідальності представників (агентів) цієї держави. При 
цьому держава, яка здійснює контроль щодо території, автоматично відпові-
дальна за будь-які дії підконтрольних їй організацій. 

Якщо ж факт здійснення контролю іншою державою щодо території не вста-
новлено, то відповідальними за дотримання прав людини можуть бути визнані 
й держава-суверен, яка має конституційні й міжнародно-правові обов’язки щодо 
свого населення, і недержавні актори, які можуть бути інституціоналізовані як 
повстанські рухи чи створити нові держави на частинах території старої держави 
під їх контролем. Зрозуміло, що про існування недержавних сторін збройного 
конфлікту на сході України йтися не може, але підконтрольність збройних фор-
мувань і фактичної влади ОРДЛО Росії ще слід довести в міжнародних судах.

Водночас доволі складним є визначення частки відповідальності держа-
ви-суверена за реалізацію прав людини на території, щодо якої ця держава не 
здійснює контроль. Зокрема, Мінські угоди в 2015 р. вказали на часткову відпо-
відальність України, зокрема за реалізацію деяких соціальних прав населення. 
Так само резолюції ПАРЄ, вказуючи на відповідальність РФ, яка здійснює неза-
конний контроль щодо ОРДЛО, водночас поклали на Україну відповідальність 
за реалізацію деяких соціальних прав людини і права на ефективний засіб юри-
дичного захисту (доступ до правосуддя). Крім того, Резолюція ПАРЄ 2018 р. 
закликала Україну «забезпечити мінімальні гуманітарні потреби цивільного 
населення на окупованих територіях», що, на нашу думку, піддає сумніву саме 
розуміння суті окупації та відповідальності держави-окупанта в міжнародному 
гуманітарному праві, до якого ця Резолюція безумовно апелює. 

Законодавство України покладає відповідальність за дотримання і пору-
шення прав людини в ОРДЛО на Росію і за міжнародним гуманітарним пра-
вом, і за міжнародним правом прав людини. Міжнародне гуманітарне право 
покладає на державу-окупанта обов’язок забезпечити всі мінімальні гумані-
тарні потреби населення, його основні права, пов’язані із збереженням життя, 
здоров’я і гідності (з особливим наголосом на правах жінок і дітей), приватної 
власності, ефективний захист цих прав та захист від будь-якого незаконного 
насильства, збереження інфраструктури території. Державу-окупанта не може 
бути звільнено від відповідальності за серйозні порушення прав людини, зокрема 
воєнні злочини і злочини проти людяності. Рішення міжнародних судів однознач-
но поширюють ці зобов’язання, а також зобов’язання за міжнародним правом прав 
людини, на всі форми здійснення незаконного контролю території іншої держави.

Водночас Конституція і законодавство України не передбачають відмови 
держави від забезпечення і захисту прав людини на своїй території, навіть в 
умовах воєнного чи надзвичайного стану. Україна забезпечує реалізацію прав 
населення ОРДЛО на території інших регіонів України. Зокрема, це право на 
доступ до правосуддя (з 2014 р.), а також, здебільшого з 2018 р., низку соці-
альних прав, право на освіту (у пільговому режимі), набуття і припинення пра-
ва власності, спадкування, вільне волевиявлення під час виборів Президента 
України і народних депутатів України, всеукраїнського референдуму. 

Також Україна залишає за собою участь у захисті та відновленні прав лю-
дини на території ОРДЛО через: невизнання автоматичної зміни громадянства; 
постійний моніторинг і документування порушень; оприлюднення інформації 
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та надання її міжнародним організаціям у сфері захисту прав і свобод людини; 
звернення до цих організацій з метою відновлення своєї територіальної ціліс-
ності, захисту і відновлення прав людини на окупованих територіях; сприяння 
відшкодуванню Росією спричиненої матеріальної і нематеріальної шкоди; на-
дання правової та гуманітарної допомоги населенню.

1. Кресін О.В., Кресіна І.О. Кваліфікація статусу території ОРДЛО в міжнародно-
му праві. Право України. 2020. № 11. С. 49–64; Стойко О.М., Кресіна І.О., Кресін О.В.  
Відродження постконфліктних територій: світовий досвід і Україна: наукова записка. 
Київ : Норма права, 2020. 148 с. 2. Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War 
on Land. The Hague, 18 October 1907. URL : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/0/
1d1726425f6955aec125641e0038bfd6 3. Convention (IV) relative to the Protection of Civilian 
Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949. URL : https://ihldatabases.icrc.org/applic/
ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=AE2D398352C5B028C12563CD002D6B5C&action=ope
nDocument 4. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating 
to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). URL : https://treaties.
un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201125/volume-1125-I-17512-English.pdf#page=11 
5. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отно-
шений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций. Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 
24 октября 1970 г. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569#Text; Определение 
агрессии. Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 
1974 га. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-74#n25 6. Резолюция, приня-
тая Генеральной Ассамблеей 56/83. Ответственность государств за международно про-
тивоправные деяния. A/RES/56/83. URL : https://undocs.org/ru/A/RES/56/83 7. International 
Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International 
Humanitarian Law Committed in the Territory of The Former Yugoslavia since 1991. Case 
No. : IT-94-1-A. The Prosecutor v. Duško Tadić (Appeal Judgment). Date : 15 July 1999. URL : 
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf 8. European Court of Human 
Rights. Grand Chamber. Case Al-Skeini and Others v. The United Kingdom (Application 
no. 55721/07). Judgment. Strasbourg, 7 July 2011. URL : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%2
2itemid%22:[%22001-105606%22]} 9. Російська Федерація відповідальна за підтримку 
сепаратистського режиму – Європейський суд з прав людини. 07.09.2016. URL : https://
mtot.gov.ua/ua/rosijska-federatsiya-vidpovidalna-za-pidtrymku-separatystskogo-rezhymu-
yevropejskyj-sud-z-prav-lyudyny 10. Лисик В.М. Зобов’язання недержавних акторів до-
тримуватися норм про захист прав людини в умовах збройного конфлікту. Сучасні про-
блеми міжнародного права: liber amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського / за ред. 
В.М. Репецького, В.В. Гутника. Львів–Одеса: Фенікс, 2017. С. 546–559. 11. Резолюция, 
принятая Генеральной Ассамблеей 56/83… 12. Окупація та ефективний контроль: на-
ціональне сприйняття та міжнародно-правові реалії. 23.01.2017. URL : https://mtot.gov.
ua/ua/okupatsiya-ta-efektyvnyj-kontrol-natsionalne-spryjnyattya-ta-mizhnarodno-pravovi-re-
aliyi 13. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. 12 февраля 2015 г. URL : 
https://www.osce.org/files/f/documents/5/b/140221.pdf 14. Council of Europe. Parliamentary 
Assembly. Resolution 2133 (2016). Legal remedies for human rights violations on the 
Ukrainian territories outside the control of the Ukrainian authorities. URL : https://pace.coe.
int/pdf/20d22932f59d66ff5a2dd4340a35fd4b6e328f033326667a8259ffe25682ae848428fe-
ba12/resolution%202133.pdf 15. Council of Europe: Parliamentary Assembly. Committee on 
Legal Affairs and Human Rights. Legal remedies for human rights violations on the Ukrainian 
territories outside the control of the Ukrainian authorities. Report. Rapporteur: Ms Marieluise 
Beck. 26 September 2016. Doc. 14139. URL : https://www.refworld.org/docid/5836f4394.
html 16. Council of Europe. Parliamentary Assembly. Resolution 2198 (2018). Humanitarian 



РОЗДІЛ 8 • Проблеми міжнародного права 445

consequences of the war in Ukraine. 23 January 2018. URL : https://assembly.coe.int/nw/
xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24432&lang=en 17. Annex to Convention (IV) 
respecting the Laws and Customs of War on Land. Regulations concerning the Laws and 
Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907. URL : https://ihl-databases.icrc.org/
applic/ihl/ihl.nsf/0/1d1726425f6955aec125641e0038bfd6 18. Convention (IV) relative to 
the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949…; Jordash W., 
Aysev U.Y., Mykytenko A. Russia’s Humanitarian Law Obligations to Civilians in Occupied 
Ukrainian Territories in the Time of COVID-19. April 23, 2020. URL : https://www.justsecuri-
ty.org/69821/russias-humanitarian-law-obligations-to-civilians-in-occupied-ukrainian-territo-
ries-in-the-time-of-covid-19/; Задорожній О.В. Порушення агресивною війною Російської 
Федерації проти України основних принципів міжнародного права: монографія. Київ : 
К.І.С., 2015. С. 329, 338; Толстых В.Л. Курс международного права. Москва : Волтерс 
Клувер, 2010. С. 799–801. 19. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949… 20. Борисов Є.Є. Відступ держав від міжнародних зобов’язань у сфері прав лю-
дини: теорія та практика : автореф. дис. …канд. юрид. наук. Одеса, 2020. С. 10, 15.

References
1. Annex to Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land. 

Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907. 
URL : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/0/1d1726425f6955aec125641e0038bfd6 
2. Borysov Ye.Ye. Vidstup derzhav vid mizhnarodnyh zoboviazan u sferi prav liudyny: teoriya 
i praktyka : avtoreferat dys. … kand. iuryd. nauk. Odesa, 2020. 3. Convention (IV) relative to 
the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949. URL : https://
ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=AE2D398352C5B028C-
12563CD002D6B5C&action=openDocument 4. Convention (IV) respecting the Laws and 
Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907. URL : https://ihl-databases.icrc.org/
applic/ihl/ihl.nsf/0/1d1726425f6955aec125641e0038bfd6 5. Council of Europe. Parliamentary 
Assembly. Resolution 2133 (2016). Legal remedies for human rights violations on the 
Ukrainian territories outside the control of the Ukrainian authorities. URL : https://pace.coe.
int/pdf/20d22932f59d66ff5a2dd4340a35fd4b6e328f033326667a8259ffe25682ae848428fe-
ba12/resolution%202133.pdf 6. Council of Europe. Parliamentary Assembly. Resolution 2198 
(2018). Humanitarian consequences of the war in Ukraine. 23 January 2018. URL : https://as-
sembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24432&lang=en 7. Council of 
Europe: Parliamentary Assembly. Committee on Legal Affairs and Human Rights. Legal reme-
dies for human rights violations on the Ukrainian territories outside the control of the Ukrainian 
authorities. Report. Rapporteur : Ms Marieluise Beck. 26 September 2016. Doc. 14139. URL : 
https://www.refworld.org/docid/5836f4394.html 8. Deklaratsia o principah mezhdunarod-
nogo prava, kasayuschihsia druzhestvennyh otnosheniy i sotrudnichestva mezhdu gosudarst-
vami v sootvetstvii s Ustavom OON. Priniata rezoliutsiey 2625 (XXV) Generalnoi Assamblei 
OON ot 24 oktiabria 1970 g. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569#Text [rus]. 
9. European Court of Human Rights. Grand Chamber. Case Al-Skeini and Others v. The United 
Kingdom (Application no. 55721/07). Judgment. Strasbourg, 7 July 2011. URL : https://hudoc.
echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-105606%22]} 10. International Tribunal for the 
Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian 
Law Committed in the Territory of The Former Yugoslavia since 1991. Case No. : IT-94-1-A. 
The Prosecutor v. Duško Tadić (Appeal Judgment). Date : 15 July 1999. URL : https://www.
icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf 11. Jordash W., Aysev U.Y., Mykytenko A. 
Russia’s Humanitarian Law Obligations to Civilians in Occupied Ukrainian Territories in the 
Time of COVID-19. April 23, 2020. URL : https://www.justsecurity.org/69821/russias-human-
itarian-law-obligations-to-civilians-in-occupied-ukrainian-territories-in-the-time-of-covid-19/ 
12. Kompleks mer po vypolneniyu Minskih soglasheniy. 12 February 2015. URL : https://www.
osce.org/files/f/documents/5/b/140221.pdf [rus]. 13. Kresin O.V., Kresina I.O. Kvalifikatsia 



446 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

status ORDLO v mizhnarodnomu pravi. Pravo Ukrainy. 2020. No. 11. [ukr]. 14. Lysyk V.M. 
Zoboviazannia nederzhavnyh aktoriv dotrymuvatysia norm pro zahyst prav liudyny v umovah 
zbroinoho konfliktu. Suchasni problem mizhnarodnoho prava: liber amicorum do 60-richchia 
prof. M.V. Buromenskoho / za red. V.M. Repetskoho, V.V. Hutnyka. Lviv-Odesa : Fenix, 2017. 
[ukr]. 15. Okupatsia to efektyvnyi control: natsionalne spryiniattia ta mizhnarodno-pravovi realii. 
23.01.2017. URL : https://mtot.gov.ua/ua/okupatsiya-ta-efektyvnyj-kontrol-natsionalne-spry-
jnyattya-ta-mizhnarodno-pravovi-realiyi [ukr]. 16. Opredelenie agressii. Utverzhdeno rezoliuts-
iey 3314 (XXIX) Generalnoi Assamblei ot 14 dekabria 1974 g. URL : https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/995_001-74#n25 [rus]. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). 
URL : https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201125/volume-1125-I-17512-
English.pdf#page=11 17. Rezoliutsia, priniataia Generalnoi Assambleiei 56/83. Otvetstvennost 
gosudarstv za mezhdunarodnoprotivopravnye deiania. A/RES/56/83. URL : https://undocs.
org/ru/A/RES/56/83 [rus]. 18. Rosiyska Federatsia vidpovidalna za pidtrymku separatysts-
koho rezhymu – Yevropeyskyi sud z prav liudyny. 07.09.2016. URL : https://mtot.gov.ua/ua/
rosijska-federatsiya-vidpovidalna-za-pidtrymku-separatystskogo-rezhymu-yevropejskyj-sud-
z-prav-lyudyny [ukr]. 19. Vidrodzhennia postkonfliktnyh terytoriy: svitovyi dosvid i Ukraina : 
naukova zapyska / Stoyko O.M., Kresina I.O., Kresin O.V. Kyiv : Norma prava, 2020. [ukr]. 
20. Zadorozhniy O.V. Porushennia ahresyvnoyu vijnoyu Rosiyskoi Federatsii proty Ukrainy os-
novnyh pryntsypiv mizhnarodnoho prava: monohrafia. Kyiv : K.I.C., 2015. [ukr].

Kresin Oleksiy, Kresina Iryna. Features of the status and protection of the rights of 
persons living on the occupied territories

Based on the concluded study, the authors demonstrate that international law recognizes 
the unconditional responsibility of the power occupying or exercising effective (overall, gener-
al, de facto) control over the territory for the human rights of its population, and in particular 
the civilian population as protected persons. Such liability exists independently of the personal 
liability of the representatives (agents) of that State. In this case, the state, which exercises 
control over the territory, is automatically responsible for any actions of organizations under 
its control. At the same time, it is quite difficult to determine the share of responsibility of a 
sovereign state for the implementation of human rights on a territory over which that state does 
not exercise control. The legislation of Ukraine imposes responsibility for the protection and 
violations of human rights in the ORDLO on Russia under both international humanitarian 
law and international human rights law. International humanitarian law imposes on the oc-
cupying state the obligation to ensure all the minimum humanitarian needs of the population, 
its basic rights related to the preservation of life, health and dignity (with special emphasis 
on the rights of women and children), private property, effective protection of these rights and 
protection from any unlawful violence, preservation of the infrastructure of the territory. The oc-
cupying State cannot be absolved of responsibility for serious human rights violations, including 
war crimes and crimes against humanity. Decisions of international courts unequivocally extend 
these obligations, as well as obligations under international human rights law, to all forms of il-
legal control of the territory of another state. At the same time, the Constitution and legislation of 
Ukraine do not provide for the refusal of the state to ensure and protect human rights on its terri-
tory, even in conditions of state of emergency or war. Ukraine ensures the realization of the rights 
of the ORDLO population on the territory of other regions of Ukraine. Ukraine also protect and 
restore human rights in the territory of the ORDLO with the means provided by international law.

Key words: occupation, effective control, human rights, protection of human rights.



РОЗДІЛ 8 • Проблеми міжнародного права 447

DOI: 10.33663/0869-2491-2021-32-447-456
УДК 341.01

К. О. САВЧУК,
кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник*

ORCID: 0000-0001-6966-1139

ПИТАННЯ ЗАКОНІВ І ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ 
У ПРАЦЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ 

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ

У статті досліджується внесок вчених, наукова та викладацька діяльність яких 
була пов’язана з кафедрою міжнародного права Університету Святого Володимира 
у Києві, у розробку проблем права війни. Проаналізовано праці В. А. Незабитовського, 
О. О. Ейхельмана, Р. І . Базінера, М. К. Ренненкампфа, П. М. Богаєвського, присвячені за-
гальним питанням співвідношення війни і міжнародного права та праву морської вій-
ни, правовому статусу військовополонених, правам та обов’язкам окупуючої держави, 
правовим питанням діяльності Червоного Хреста, Женевській конвенції про поліпшення 
долі поранених на полі бою від 22 серпня 1864 р.

Ключові слова: історія науки міжнародного права, історія української науки між-
народного права, закони і звичаї війни, В. А. Незабитовський, О. О. Ейхельман, Р. І. Базінер, 
М. К. Ренненкампф, П. М. Богаєвський.

Савчук К. А. Вопросы законов и обычаев войны в работах представителей киев-
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В статье исследуется вклад ученых, научная и преподавательская деятельность кото-
рых была связана с кафедрой международного права Университета Святого Владимира в 
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Sachuk Kostyantyn. Questions of the laws and customs of war in the works of repre-
sentatives of the Kiev school of international law of the XIX – early XX centuries
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associated with the Department of International Law of the University of St. Volodymyr in Kiev, in the 
development of problems of the law of war. The works of V. Nezabitovskii, O. Eikhel’man, R. Baziner, 
N. Rennenkampf, P. Bogaevskii, devoted to general issues of the relationship between war and interna-
tional law, as well as the law of naval war, the legal status of prisoners of war, the rights and obliga-
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Вступ. Окремі юридичні норми, які регламентують правила ведення війни, 
є таким самим давнім явищем, як і сама війна. Починаючи з найдавніших  ча-
сів, практично всі цивілізації та релігійні системи намагалися тією чи іншою 
мірою пом’якшити жахи і страхіття війни. Проте, попри окремі спроби їхньої 
гуманізації, такі як, наприклад, Закони  Ману у Стародавній Індії чи поста-
нови Помісних і  Вселенських соборів католицької церкви у середньовічній 
Західній Європі, ці норми залишалися надзвичайно жорстокими і суворими й 
не складали якоїсь цілісної регламентації правил ведення воєнних дій. Лише у 
XVIII столітті з появою професійних армій, які формувалися шляхом рекрут-
ського набору, відбувається суттєве пом’якшення законів та звичаїв ведення 
війни, зокрема ставлення до поранених, військовополонених та цивільного на-
селення супротивної сторони. Революційне значення в цьому контексті мала 
так звана доктрина Руссо, згідно з якою «війна – це відношення  аж ніяк не 
людини до людини, але Держави до Держави, коли приватні особи стають во-
рогами лише випадково і зовсім не як люди і навіть не як громадяни, але як 
солдати; не як члени батьківщини, але тільки її захисники»1. У ХІХ столітті 
розпочинається процес кодифікації законів і звичаїв війни, яка здійснюється 
у двох напрямах – захист жертв війни (тобто право Женеви, початок розвитку 
якого був покладений Женевською конвенцією про поліпшення долі поранених 
на полі бою 1864 р.) та правове регулювання засобів і методів ведення воєнних 
дій (тобто право Гааги, початок якому був покладений такими документами, 
як Кодекс Лібера 1863 р., Санкт-Петербурзька декларація про скасування за-
стосування вибухових та запалювальних куль 1868 р. і проект Брюссельської 
декларації про закони та звичаї війни 1874 р.), що, врешті-решт, приводить 
до прийняття Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 рр. Тому не дивно, що міжна-
родно-правова доктрина XIX століття багатьох країн приділяла чималу увагу 
дослідженню проблематики, пов’язаної з законами та звичаями ведення вій-
ни.  Не були винятком і юристи-міжнародники, наукова діяльність яких була 
пов’язана з Університетом Святого Володимира в Києві, у стінах якого у XIX – 
на початку ХХ століття сформувалася одна з найбільш потужних у колишній 
Російській імперії наукових шкіл у сфері міжнародного права. 

Огляд літератури. Загалом розвиток науки міжнародного права в Університеті 
Святого Володимира був предметом наукових досліджень таких юристів-міжнарод-
ників, як В. Е. Грабар2, Д.Б. Левін3, Л.Г. Заблоцька4, Н.М. Ульянова та Ю.Я. Баскін5, 
О. О. Мережко6, О.В. Буткевич7, а також автора даної статті, який торкався даної 
проблематики як у власних публікаціях8, так і у співавторстві з В.Н. Денисовим9. 

Постановка проблеми. Потрібно тим не менш зазначити, що в наукових 
працях усіх названих авторів основна увага приділялася відтворенню основних 
подій наукової біографії та загальному аналізу міжнародно-правових поглядів 
представників київської школи міжнародного права, тоді як їхні погляди щодо 
розвитку правового регулювання законів та звичаїв війни, кодифікація яких і 
відбувалася значною мірою у той період, коли ці вчені активно займалися нау-
ково-викладацькою діяльністю, поки що не привертала належної уваги вітчиз-
няних та зарубіжних фахівців з історії міжнародного права. 

Мета та завдання дослідження. Отже, метою статті є аналіз внеску юрис-
тів-міжнародників, що працювали в Університеті Святого Володимира у Києві 
у XIX – на початку XX століття у дослідження законів і звичаїв війни. 
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Виклад основного матеріалу. Хоча Університет Святого Володимира був 
офіційно відкритий 15 липня 1834 р., а навчальний процес у ньому розпочався 
у 1834/1835 навчальному році, у перші роки існування Університету міжнарод-
не право не викладалося в ньому як окрема навчальна дисципліна, відповідно і 
серед професорсько-викладацького  складу не було фахівців, основною сферою 
наукових досліджень яких було міжнародне право. Річ у тому, що університет-
ський статут не містив положень щодо викладання на юридичному факультеті 
курсу природного і народного права, у рамках якого в тогочасних університе-
тах Російської імперії, як правило, розглядалися деякі питання міжнародного 
права. Проте ряд питань, безпосередньо пов’язаних з міжнародно-правовою 
проблематикою, були предметом наукових досліджень видатного фахівця в га-
лузі енциклопедії та історії права, члена-кореспондента Петербурзької академії 
наук, професора Костянтина Олексійовича Неволіна (1806–1855), який, хоча і 
не був юристом-міжнародником за фахом, однак заклав основні підвалини для 
подальшого розвитку київської школи міжнародного права. У опублікованій у 
1839–1840 рр. «Енциклопедії законознавства», що стала першим у дореволю-
ційній російській юридичній літературі комплексним викладом цієї дисципліни, 
чимало місця відводилося питанням міжнародного права, яке він називає зако-
нами союзу народів або правом народів (законами державними зовнішніми)10. 
Безпосередньо правового регулювання законів та звичаїв війни К.О. Неволін у 
цій праці не торкається, проте зауважує, що право народне поділяється на два 
розряди постанов: закони визначальні, або право народне під час миру, та за-
кони охоронні, або право народів під час війни. До останнього, за визначенням 
К.О. Неволіна, «належать постанови, за якими союз народів і права, що виника-
ють від нього, зберігаються у їхній дії заходами примусовими, і особливо вій-
ною»11. Навіть для сучасного читача безперечний інтерес викликають ті розділи 
другого тому «Енциклопедії законознавства», в яких автор розглядає правове регу-
лювання міжнародних відносин у законодавствах різних держав – як давніх, так і 
більш сучасних, а саме – Стародавнього Китаю, Індії, Єгипту, Фінікії, Юдеї, Греції, 
Риму, середньовічної Європи, Франції, Німеччини, Російської держави тощо.

Після утворення відповідно до університетського статуту 1842 р. окремої 
кафедри «загальнонародного права» тривалий час її не вдавалося замістити фа-
ховим юристом-міжнародником. Проте варто зауважити, що міжнародне пра-
во читали в Університеті Святого Володимира такі відомі вчені, як фахівець з 
римського права Олександр Олексійович Федотов-Чеховський (1806–1892) та 
історик російського права і компаративіст Микола Дмитрович Іванишев (1811–
1874). Певний час кафедра була заміщена талановитим молодим науковцем 
Платоном Лукичем Тутковським, але він, на жаль, помер у доволі молодому віці. 

Лише 1853 р. кафедру загальнонародного права обійняв Василь Андрійович 
Незабитовський (1824–1883), який, безумовно, має бути визнаний одним із най-
визначніших вітчизняних юристів-міжнародників. В історії науки міжнародного 
права йому належить почесне місце як фундатора сучасної концепції юридичної 
природи державної території12. Проблематика законів і звичаїв війни також при-
вертала увагу дослідника і цьому питанню він присвятив свою університетську 
промову від 30 серпня 1861 р. «Міжнародні звичаї під час війни»13. Ця невелика за 
обсягом (усього 15 сторінок), проте блискуча за змістом промова присвячена роз-
гляду ключового для міжнародного гуманітарного права, та й, ширше кажучи, для 
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науки міжнародного права в цілому питання: якою мірою право може пом’якшити 
війну і зробити її менш згубною для людства і чи можливо це взагалі. 

В. А. Незабитовський цілком справедливо звертає увагу на суперечливу тен-
денцію, яку можна спостерігати протягом всієї історії розвитку міждержавних від-
носин. З одного боку, сам характер ведення війни суттєво пом’якшується, і якщо 
війни, які вели між собою давні народи, характеризувалися надзвичайною жорсто-
кістю внаслідок того, що кожен з громадян воюючої держави вбачав у кожному 
громадянині супротивної держави свого особистого ворога, то «за нинішніми зви-
чаями, війна є відношенням держави до держави; окремих підданих вона не робить 
ворогами, і коли держави воюють, народи залишаються у мирі»14. Оскільки метою 
війни є перемога, а не фізичне знищення супротивника, то суттєво покращується 
ставлення до військовополонених, вбивство і пограбування цивільного населен-
ня починають визнаватися злочинними, приватна власність громадян супротивної 
держави користується повагою. З іншого боку, кількісний склад армій, що беруть 
участь у збройному протистоянні стає все більшим і більшим, зброя дедалі доско-
налішою і досконалішою, і відповідно, «попри відсутність особистої пристрасті у 
воюючих сторін, битви наші стали жорстокішими і кровопролитнішими»15. 

Оскільки метою війни є перемога, яка досягається перевагою сил, то кожна 
держава намагається досягти такої переваги шляхом збільшення кількості сво-
їх збройних сил та вдосконалення їх організації та озброєння. Це приводить до 
того, що В. А. Незабитовський називає «рухом у зачарованому колі, з якого не-
має виходу»16. Тобто збільшення кількості збройних сил і поява нових засобів 
ведення війни, по суті, не змінює самого співвідношення сил між ворогуючими 
державами, проте призводить до більш тривалих за часом і кровопролитніших 
за кількістю жертв війн. В. А. Незабитовський доволі послідовно виступає як 
прихильник поваги приватної власності індивіда під час війни; особливо його 
обурює свавілля морської війни, яку він влучно порівнює з наскоком норманів17. 
Основними шляхами, які, на думку вченого, можуть бути застосовані для того, 
щоб покласти певні кордони для війни, є зменшення кількості збройних сил 
та заборона морської блокади. Втім, досягти цього на практиці дуже складно, 
оскільки визначення кількості збройних сил є суверенним правом держави, яке 
вона всіляко захищатиме, а позбавити її цього права, по суті, означає позбавити 
її права вести війну, що поки що є малореальним. Так само і ідея скасування 
морської блокади, яка є найефективнішим засобом ведення морської війни, не-
минуче буде сприйнята вороже великими морськими державами, в першу чергу 
Великою Британією. Тобто, на думку В. А. Незабитовського, «війна завжди буде 
війною. Множення військ, успіхи техніки, потужний розвиток промисловості та 
торгівлі роблять лиха війни тільки більш відчутними». Але, робить висновок він, 
«якщо війна завжди залишатиметься війною, це ще не значить, що вона завжди 
залишатиметься»18. В. А. Незабитовський справедливо звертає увагу на те, що 
успіхи просвітництва та розвиток економіки неминуче призводять до солідар-
ності інтересів усього освіченого людства, що, своєю чергою, робить ідею досяг-
нення постійного миру все більш реальною. «Можливо, недалекий той час, коли 
і мрія постійного миру стане реальністю»19, – робить висновок він.

Якщо для В. А. Незабитовського питання війни та миру все ж таки не були 
основним предметом наукових досліджень, і в історію науки міжнародного права 
він увійшов, як згадувалося вище, головним чином як дослідник правових про-
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блем території, то його учень Роман Іванович Базінер (1841–?), який протягом 
1871–1880 рр. обіймав посаду приват-доцента Університету Святого Володимира, 
більшість своїх наукових праць присвятив питанням права війни. Зокрема, у 
своїй дисертації pro venia legendi (тобто на отримання права читати лекції) він 
здійснив комплексний історико-юридичний аналіз основних етапів становлен-
ня та розвитку принципу недоторканності приватної власності у морських вій-
нах20. Р. І. Базінер глибоко розкрив як розвиток норм позитивного міжнародного 
морського права стосовно правового статусу ворожої власності на нейтральному 
судні та нейтральної власності на ворожому судні, так і становлення доктриналь-
них підходів таких відомих представників доктрини міжнародного права XVIII–
XIX століть, як М. Гюбнер, К. Мартенс, Й.Л. Клюбер, Т. Ортолан, Л.Б. Готфель з 
досліджуваного питання. Так само як і В. А. Незабитовський, Р. Базінер скептич-
но ставився до можливості забезпечення у повному обсязі засади недоторкан-
ності приватної власності у війні на морі без розв’язання ключової проблеми 
всього міжнародного права – заборони війни як засобу розв’язання спорів між 
суверенними державами. Серед вчених Університету Святого Володимира, які 
досліджували проблематику правового регулювання війни на морі, варто згада-
ти ім’я професора енциклопедії права, ректора Університету Миколи Карловича 
Ренненкампфа (1832–1899), який у своїй магістерській дисертації21 звернувся до 
проблематики, пов’язаної з розвитком доктринальних уявлень щодо права ог-
ляду кораблів під час війни у науці міжнародного права. Основною ідеєю, яка 
червоною ниткою проходить через всю працю М. К. Ренненкампфа, є обмеження 
свавілля воюючих сторін щодо нейтральної торгівлі і відповідна юридична рег-
ламентація умов, за яких такий огляд може здійснюватися.

Помітний внесок у дослідження проблематики права війни зробив наступ-
ник В. А. Незабитовського по кафедрі міжнародного права Університету Святого 
Володимира професор Оттон Оттонович Ейхельман (1854–1943), хоча значення 
його творчості для розвитку науки міжнародного права цим далеко не вичерпу-
ється22. Більше того, ця проблематика явно домінувала на початковому етапі його 
науково-викладацької діяльності, а вже потім, коли О. О. Ейхельман остаточно 
здобув репутацію одного з провідних юристів-міжнародників Російської імпе-
рії і обійняв кафедру міжнародного права Університету Святого Володимира до 
сфери його наукових інтересів входить широке коло питань, пов’язаних з теорі-
єю і загальними проблемами міжнародного права, історії міжнародного права та 
дипломатії, права міжнародних договорів, консульського права, міжнародного 
приватного права, а згодом і конституційного та адміністративного права. 

Питанням правового регулювання законів і звичаїв війни в тогочасному 
міжнародному праві присвячені його магістерська та докторська дисертації. 
Його магістерська дисертація «Про військовий полон»23 містить ретельний 
аналіз як норм позитивного міжнародного права, що регламентували статус 
військовополонених, норм національного права Росії, Франції, Німеччини, 
Австрії та інших держав, так і доктринальних позицій таких вчених, як 
Г. Гроцій,  К. Бінкерсгук, Й. Мозер, Г. Вітон, Й.-К. Блюнчлі, Д. І. Каченовський, 
А. М. Стоянов, Ф. Ф. Мартенс та багатьох інших. 

Як послідовний і переконаний позитивіст О. О. Ейхельман сприймає вій-
ну як цілком правомірний, хоча й небажаний засіб розв’язання міждержавних 
суперечок. Він намагається тлумачити її саме як юридичний процес, аналог 
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судового процесу у внутрішньому праві. «Законна війна є юридичним проце-
сом. Незважаючи на  відсутність над нею об’єктивної третьої сили, вона не є 
так званим природним станом, а скоріше органічним суспільним, та особливо 
міжнародно-правовим поняттям, юридичним процесом»24, – переконаний він.  

Докторська дисертація О. О. Ейхельмана є найбільш комплексним дослі-
дженням інституту воєнної окупації в дореволюційній російській та україн-
ській юридичній науці. Він послідовно виступає за максимально можливу гу-
манізацію війни, її узгодження з вимогами цивілізації. Він вдало поєднує аналіз 
позитивних норм міжнародного права, зокрема Брюссельської декларації про 
закони і звичаї війни 1874 р., яка хоча й не була ратифікована державами, проте 
однозначно сприймалася в доктрині як виклад положень чинного на той час 
міжнародного права та міжнародно-правової доктрини.

О. О. Ейхельман дослідив сутність поняття воєнного заняття ворожої тери-
торії, повноваження влади держави-окупанта до державного життя на окупо-
ваній ним ворожій території, зокрема права окупанта щодо майна держави-су-
противника, а також обов’язки держави-окупанта. Цікаво, що, намагаючись 
ввести війну у відповідні правові рамки, він сприймає її як процесуально-пра-
вовий засіб25. Також заслуговує на увагу його позиція щодо правомірності пар-
тизанської боротьби на зайнятих ворожою армією територіях. Він, що є зовсім 
нетиповим для тогочасної міжнародно-правової доктрини, на що свого часу 
справедливо звертав увагу В. Е. Грабар26, виступає прихильником визнання за 
населенням окупованої території права на супротив окупанту. 

Останнім серед дореволюційних професорів міжнародного права Університету 
Святого Володимира був Петро Михайлович Богаєвський (1866–1929), найбільш 
відомий у дореволюційній науці міжнародного права дослідник правових проблем 
діяльності Червоного Хреста. Саме діяльності цієї міжнародної неурядової гумані-
тарної організації присвячено його магістерську та докторську дисертації. У захи-
щеній у 1905 р. магістерській дисертації27 П. М. Богаєвський зосередив свою увагу 
на дослідженні історії прийняття та юридичного змісту Женевської конвенції про 
поліпшення долі поранених на полі бою від 22 серпня 1864 р. – першого міжнарод-
но-правового документа договірного характеру, що мав своєю метою здійснювати 
захист жертв війни і поклав початок розвитку так званого права Женеви, а також 
діяльності національних товариств Червоного Хреста. 

Продовжуючи розробляти міжнародно-правову проблематику, пов’язану з 
діяльністю Червоного Хреста та його впливом на кодифікацію законів і зви-
чаїв війни, П. М. Богаєвський у 1913 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Червоний Хрест у розвитку міжнародного права. Міжнародний союз 
Червоного Хреста»28. У цій праці відображена діяльність Червоного Хреста у 
період між прийняттям Женевської конвенції про поліпшення долі поранених 
на полі бою від 22 серпня 1864 р. до її перегляду на дипломатичній конферен-
ції у Женеві 1906 р. При цьому особлива увага була приділена впливу фран-
ко-прусської війни 1870–1871 рр. на застосування положень конвенції та на 
міжнародно-правове становище Червоного Хреста.

Висновки. Отже, можна стверджувати, що проблематика законів і звича-
їв війни була одним з найбільш популярних напрямів наукових досліджень 
представників дореволюційної київської школи міжнародного права. Всі 
юристи-міжнародники, науково-викладацька діяльність яких пов’язана з кафе-
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дрою загальнонародного (згодом міжнародного) права Університету Святого 
Володимира, опублікували праці, присвячені загальним питанням співвідно-
шення війни та міжнародного права, або правовому регулюванню засобів і ме-
тодів ведення війни та захисту жертв війни. 

Ця тематика також домінує у їхніх дисертаційних дослідженнях. Зокрема, 
їй присвячена дисертація pro venia legendi Р. І. Базінера, магістерська дисертація 
М. К. Ренненкампфа, магістерські і докторські дисертації О. О. Ейхельмана та 
П. М. Богаєвського. Серед тематики, що була предметом наукових пошуків до-
революційних київських юристів-міжнародників, можна виокремити загальні 
питання співвідношення війни та міжнародного права (В. А. Незабитовський), 
право морської війни, зокрема недоторканність приватної власності під час мор-
ської війни (М. К. Ренненкампф, Р. І. Базінер), правовий статус військовополоне-
них (О. Ейхельман), права та обов’язки окупуючої держави (О. О. Ейхельман), 
правові питання діяльності Червоного Хреста (П. М. Богаєвський), юридичний 
зміст та історія прийняття Женевської конвенції про поліпшення долі поране-
них на полі бою від 22 серпня 1864 р. (П. М. Богаєвський).
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Sachuk Kostyantyn. Questions of the laws and customs of war in the works of repre-
sentatives of the Kiev school of international law of the XIX – early XX centuries)

This article explores the contribution of scientists, who’s scientific and teaching activities 
were associated with the Department of International Law of the University of St. Volodymyr 
in Kiev, in the development of problems of the law of war.

In the XIX century began the process of codification of laws and customs of war, which is car-
ried out in two directions – the protection of war victims (i.e., the Geneva law, which began with 
the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the 
Field 1864) and legal regulation of limits on methods and means of waging war (i.e. the Hague 
Law, which began with documents such as the Liber Code 1863, the St. Petersburg Declaration 
Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight 1868 
and the draft Brussels Declaration Concerning the Laws and Customs of War 1874), which 
eventually led to adoption of the Hague Conventions of 1899 and 1907. It is not surprising, there-
fore, that the international legal doctrine of the nineteenth century in many countries has paid 
considerable attention to the study of issues related to the laws and customs of war. International 
lawyers, whose scientific activity was connected with St. Volodymyr’s University in Kyiv, were 
no exception. All of them have published works on the general question of the relationship be-
tween war and international law, or the legal regulation of limits on methods and means of 
waging war and protecting the victims of war. This topic also dominates in their dissertation 
research, in particular the dissertation pro venia legendi by R. Baziner, master’s dissertation by 
N. Rennenkampf, master’s and doctoral dissertations by O. Eikhel’man and P Bogaevskii. Among 
the topics that were the subject of scientific research of pre-revolutionary Kyiv international 
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lawyers can be identified general issues of the relationship between war and international law 
(V.  Nezabitovskii), the law of naval warfare, in particular the inviolability of private property 
during naval war (N. Rennenkampf, R. Baziner), legal status of prisoners of war (O. Eichelman), 
rights and responsibilities of the occupying state (O. Eikhel’man), legal issues of the Red Cross 
(P. Bogaevskii), legal content and history of adoption Geneva Convention for the Amelioration of 
the Condition of the Wounded in Armies in the Field of August 22, 1864 (P. Bogaevskii).

Key words: history of science of international law, history of Ukrainian science of interna-
tional law, laws and customs of war, V. Nezabitovskii, O. Eikhel’man, R. Baziner, N. Rennenkampf, 
P. Bogaevskii.
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У статті приділяється увага питанню законодавчого регулювання правил дії між-
народного договору та міжнародного звичаю як джерел права України. Критично 
проаналізовано запропоновані новітньою судовою практикою способи врегулювання 
колізійних питань, що виникають при застосуванні міжнародних договорів в Україні. 
Наведено низку сучасних прикладів застосування міжнародного звичаю до регулювання 
суспільних відносин в Україні (а саме як підстави для порушення цивільного проваджен-
ня з розгляду позовів, поданих громадянами України до Російської Федерації; засто-
сування звичаїв міжнародного гуманітарного права військовослужбовцями України), 
зроблено наголос на нагальній потребі формулювання докладного законодавчого регу-
лювання питання дії в Україні міжнародного звичаю як джерела права.

Ключові слова: джерела права, джерела міжнародного права, міжнародний дого-
вір, міжнародний звичай.

Проценко И. Н. Современные проблемы применения международных догово-
ров и международных обычаев во внутреннем праве Украины

В статье уделяется внимание вопросу законодательного регулирования правил 
действия международного договора и международного обычая как источников права 
Украины. Критически проанализированы предложенные новейшей судебной практикой 
способы урегулирования коллизионных вопросов, которые возникают при применении 
международных договоров в Украине. Приведен ряд примеров применения междуна-
родного обычая к регулированию общественных отношений в Украине (в частности, 
как основания для возбуждения гражданского производства по рассмотрению исков, 
поданных гражданами Украины к Российской Федерации, применение обычаев между-
народного гуманитарного права военнослужащими Украины), акцентировано внимание 
на насущной необходимости подробного законодательного регулирования вопроса дей-
ствия в Украине международного обычая как источника права.

Ключевые слова: источники права, источники международного права, междуна-
родный договор, международный обычай.
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Protsenko Iryna. Contemporary problems of the application of international treaties 
and international customs in the domestic law of Ukraine

This article focuses on the issue of legislative regulation of the rules for the operation of 
an international treaty and international custom as sources of Ukrainian law. In particular, a 
critical analysis of the proposed by the latest judicial practice methods of settling those conflict 
issues that arise in the application of international treaties in Ukraine has been carried out. In 
addition, by highlighting a number of modern examples of the application of international cus-
tom to the regulation of public relations in Ukraine (in particular, as a basis for initiating civil 
proceedings to consider claims filed by citizens of Ukraine against the Russian Federation, 
the application of customs of international humanitarian law by the military personnel of 
Ukraine), emphasis is placed on the urgent need for detailed legislative regulation of the issue 
of action in Ukraine of international custom as a source of law.

Key words: sources of law, sources of international law, international treaty, interna-
tional custom

Вступ. Повне й послідовне правове врегулювання різноманітних суспіль-
них відносин є запорукою належного функціонування державного механізму 
в будь-якій країні світу. Як правило, тон у цій сфері задає Конституція, яка 
наділяється найвищою юридичною силою й закладає основоположні засади 
правового регулювання всіх сфер суспільних відносин. Недоліки Конституції є 
серйозною проблемою, оскільки вони можуть породжувати дисонанс подаль-
шого правового регулювання відносин у тій чи іншій сфері, що постійно при-
зводитиме й до проблем у правозастосовній практиці.

Постановка проблеми та мети дослідження. Конституція України 1996 р., 
на жаль, містить немало прикладів неповного регулювання суспільних відносин, 
і чи не найбільш відомим серед них є недостатнє регулювання питань, пов’я-
заних із дією різних джерел міжнародного права в Україні (зокрема, їх місця в 
системі права України, правил співвідношення з нормами національного законо-
давства тощо). Недоліки, що існують у цій сфері, почали висвітлюватися укра-
їнськими вченими-міжнародниками (О. Задорожній, В. Буткевич, О. Буткевич, 
О. Мережко, В. Денисов, А. Мельник, К. Савчук та ін.) чи не з моменту набуття 
Основним Законом чинності. Наприклад, О. Задорожній підкреслював, що «в 
Основному Законі необхідно закріпити чіткі та однозначні норми, які б регла-
ментували співвідношення між міжнародними договорами, загальновизнаними 
принципами і нормами міжнародного права та національним законодавством»1. 

Однак останнім часом виник ряд нових обставин, які актуалізували необхід-
ність розв’язання згаданої проблеми, й зумовлені вони, в тому числі, агресією 
Російської Федерації на сході України. Таким чином, метою цієї статті є аналіз 
новітньої практики застосування в Україні різних джерел міжнародного права в 
умовах відсутності належного законодавчого регулювання правил їх дії.

Викладення основного матеріалу. В контексті зазначеного передусім варто 
згадати про ст. 9 Конституції України2, яка присвячена такому надважливому пи-
танню, як питання дії міжнародних договорів України в системі її внутрішнього 
права. Щоправда, тут воно врегульовано тільки двома абзацами, причому один з 
них, а саме частина перша, створює правову колізію, оскільки визнає частиною на-
ціонального законодавства України тільки міжнародні договори, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою України, залишаючи тим самим поза 
увагою міжнародні договори України, що не потребують схвалення парламенту. 



458 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

Нагадаємо, що ця прогалина не була виправлена й Законом України «Про між-
народні договори України» 2004 р. (далі – Закон 2004 р.)3, у ст. 19 якого повто-
рено частину першу ст. 9 Конституції, доповнивши її тільки уточнюючим поло-
женням про те, що чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою, застосовуються в порядку, передбаченому для 
норм національного законодавства. 

Отже, місце в системі права України міжнародних міжурядових і міжвідом-
чих договорів (таких як, наприклад, Договір між Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в боротьбі з тероризмом, 
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів 
та організованою злочинністю 2000 р., що був схвалений постановою Кабінету 
Міністрів України 05.12.2007 р., чи Угода між Міністерством оборони України та 
Міністерством оборони Ісламської Республіки Афганістан про військове співро-
бітництво 2018 р.) нині на законодавчому рівні є неврегульованим.

Вищі органи судової влади, розуміючи глибину згаданої проблеми, зробили 
спробу її виправити. Так, у постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування судами 
міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя» від 19.12.2014 р. 
№ 134 (далі – Постанова № 13) було закріплено положення, що «чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України у фор-
мі ратифікації, та договори, які не потребують ратифікації й затверджені у формі 
указу Президента України або постанови Кабінету Міністрів України, є частиною 
національного законодавства України»5 (абз. 1 п. 2). Аргументовано цей висновок 
посиланнями на законодавство, а саме на: ч. 1 ст. 9 Конституції України, ч. 1 ст. 3, 
ст. 12, ст. 19 Закону 2004 р. Однак вище ми вже зазначали, що в ст. 9 Конституції та 
ч. 1 ст. 19 Закону 2004 р.** про чинні міжнародні договори України, які не потребу-
ють схвалення парламенту, не йдеться. Також ст. 3 і ст. 12 згаданого Закону ситуа-
цію не виправляють, оскільки перша з них визначає види міжнародних договорів 
України, інша – регулює процедуру затвердження міжнародних договорів. 

Отже, органом вищої судової влади України фактично було введено нове 
правове регулювання питання, що не охоплюється ні Законом 2004 р., ні 
Конституцією України. Цей приклад, можливо, є хорошим аргументом для 
прибічників введення в Україні судового прецеденту  як джерела права. Однак 
ми вбачаємо підстави для побоювань, що такі дії судової влади можуть сприяти 
розвитку правового нігілізму в державі, тому що не можна впроваджувати в су-
дову практику юридично значущі висновки, не обґрунтовані належним чином. 
Поряд з цим є недопустимим, щоб протягом двадцяти п’яти років у законодав-
стві існувала прогалина, яку законодавець навіть не намагався виправити.

Повертаючись до ст. 9 Конституції, варто згадати й про те, що ряд важли-
вих для належного застосування міжнародних договорів України питань вона не 
врегулювала взагалі. Передусім йдеться про питання співвідношення норм між-
народних договорів та національного законодавства України. Однак, на відміну 
від попереднього випадку, ця проблема доволі успішно виправлена в ч. 2 ст. 19 
Закону 2004 р., де закріплено правило примату норм чинного міжнародного до-
говору (незалежно від того, за допомогою якої внутрішньої національної проце-
дури держава висловила свою згоду на обов’язковість для неї договору) над нор-
мами акта законодавства України. Незважаючи на це, дане правило примату не 
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завжди адекватно закріплюється в інших нормативно-правових актах України. 
Ряд з них регулює питання співвідношення їх норм із нормами міжнародного 
договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою, надаючи пере-
вагу останнім (наприклад, ч. 2 ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України 
в ред. 2017 р.; ст. 3 Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 р. 
(далі – Закон 2005 р.); водночас ч. 4 ст. 39 та ч. 2 ст. 50 Господарського кодексу 
України передбачають примат норм міжнародного договору, згоду на обов’язко-
вість якого надано Верховною Радою, вже над нормами законодавства України 
про захист прав споживачів та про підприємництво в цілому). 

Звичайно, такі формулювання знову породжують питання про співвідно-
шення норм даних нормативних актів із міжнародними договорами, які не 
потребують схвалення парламентом. Поряд з цим вони викликають ще більш 
складне питання – співвідношення норм міжнародного міжурядового / міжна-
родного міжвідомчого договорів із нормами Закону України. Чи мають перші 
примат над другими? Відповісти на це питання надзвичайно складно, тому що, 
з одного боку, видається нонсенсом, що норми дрібного договору, укладеного 
між міністерствами кількох держав можуть замінити норми Закону України, од-
нак з другого боку ‒ основний принцип міжнародного права pacta sunt servanda 
змушує нас це робити. Та й, як слушно зазначається в науковій літературі, «з 
точки зору сучасного міжнародного права той факт, що та чи інша міжнародна 
угода не потребує ратифікації, не дає підстав стверджувати, що норми націо-
нального законодавства повинні мати пріоритет над положеннями цієї угоди»6.

Водночас варто зазначити, що Постанова № 13, здається, також пропонує 
власне вирішення згаданого питання, хоча робить це в доволі заплутаній формі. 
Зокрема, у ній зазначається, що «під час розгляду справ, вирішуючи (долаючи) 
колізію між нормою міжнародного договору, який набрав чинності для України 
не шляхом надання згоди Верховною Радою України на його обов’язковість у 
формі ратифікації, і нормою іншого акта законодавства України, слід врахову-
вати юридичну силу акта законодавства, яким було надано згоду на обов’язко-
вість міжнародного договору України… Норми такого міжнародного договору 
застосовуються в порядку, передбаченому для відповідного акта законодав-
ства України, з урахуванням співвідношення законодавчого акта і підзаконно-
го нормативно-правового акта»7 (в абз. 2 ч. 2). При аналізі даного положення 
спочатку здається, що воно було розроблене на розвиток думки, висловленої в 
абз. 1 ч. 2 Постанови № 13, й спрямоване на визначення місця в системі права 
України тих міжнародних договорів, які не потребують ратифікації парламентом. 
Однак початок абз. 2 ч. 2 цієї Постанови чітко пов’язує дане положення із пи-
танням співвідношення норм міжнародного договору із нормами законодавства 
України, у зв’язку з чим пропонується враховувати місце національно-правового 
акта, яким було дано згоду на обов’язковість міжнародного договору в системі 
джерел права України. Безумовно, таке неаргументоване, нечітко сформульоване 
й сумнівне з точки зору теорії міжнародного права положення не може застосо-
вуватися на практиці для розв’язання окреслених нами проблем. Воно тільки ще 
раз підкреслює потребу в чіткому та повному законодавчому врегулюванні всіх 
питань, пов’язаних із дією міжнародних договорів в Україні.

Однак, на нашу думку, найбільшою проблемою Конституції є те, що вона не 
регулює питання дії в Україні іншого основного джерела міжнародного права, 
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а саме міжнародного звичаю. Нині ж ряд обставин, зумовлених агресією Росії 
на сході України, як ніколи гостро вказують на нагальну необхідність доклад-
ного врегулювання цього питання. 

Першою серед цих обставин є звернення великої кількості громадян України 
до вітчизняних судів з позовами до Російської Федерації, в результаті чого, попри 
закріплений у ч. 1 ст. 79 Закону 2005 р.8 принцип державного юрисдикційного іму-
нітету, не лише порушується цивільне провадження, а й навіть задовольняються 
позовні вимоги9. Правовою підставою для цього слугує ряд рішень Європейського 
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ, Суд), зокрема рішення у справі «Олєйніков про-
ти Російської Федерації» від 14.03.2013 р. (скарга № 36703/04), в якому зазначено, 
що «можна стверджувати, що положення Проекту статей про юрисдикційні імуні-
тети держав та їх власності Комісії ООН з міжнародного права 1991 р. та Конвенції 
2004 р. застосовуються до держави-відповідача згідно із звичаєвим міжнародним 
правом… Теж саме стосується і Базельської конвенції…»10 (п. 68).

Отже, за умови відсутності законодавчого регулювання питання місця між-
народного звичаю в системі права України вітчизняні суди звертаються до ньо-
го на підставі рішень ЄСПЛ, які згідно зі ст. 17 Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 2006 р.11 
є джерелом права України. Й більше того, вітчизняні суди на цій же підставі 
розглядають міжнародне договірне регулювання (Конвенцію про юрисдикцій-
ний імунітет держав та їх власності 2004 р. та Європейську (Базельську) кон-
венцію про імунітет держав 1972 р.)  як міжнародний звичай. 

Однак ми хочемо звернути увагу на те, що суди, за відсутності законодав-
чого регулювання місця міжнародного звичаю в системі права України й, зо-
крема, питання, співвідношення його норм із нормами законодавства України, 
без відповідної законодавчої підстави надають перевагу нормам міжнародно-
го звичаю (Конвенції 2004 р.) над нормами Закону України (ч. 1 ст. 79 Закону 
2005 р.). Щоправда, в юридичній літературі висловлювалася думка, що «від-
сутність у Конституції України чіткого загальнотрансформаційного припису, 
який би санкціонував дію загальновизнаних міжнародно-правових норм у 
внутрішньому праві, на наш погляд, жодним чином не може стояти на заваді 
фактичному застосуванню норм міжнародного звичаєвого права. На користь 
цього свідчить як тенденція до поступового утвердження примату міжнародно-
го права, включаючи загальне зобов’язання держав приводити свій внутрішній 
правопорядок у відповідність до міжнародних зобов’язань, так, за незначним 
винятком, і практика переважної більшості держав»12. Проте наведені нами 
приклади подолання колізій, що виникають при застосуванні міжнародних 
договорів України, свідчать про необхідність докладного врегулювання місця 
міжнародних звичаїв у системі нашого законодавства.

Відсутність правил застосування в Україні міжнародних звичаїв може при-
звести до серйозних наслідків, таких, як, наприклад, порушення права на доступ 
до правосуддя, позбавлення волі військовослужбовця чи навіть виникнення за-
грози його життю. Останні два наслідки можуть настати, в тому числі, і у зв’язку 
з тим, що під час воєнних дій на Донбасі українські військовослужбовці повинні 
виконувати норми міжнародного гуманітарного права, основним джерелом якого 
є міжнародні звичаї. Причому в даному випадку правила їх дії певною мірою 
встановлюються підзаконним нормативно-правовим актом – Інструкцією про 
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порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах 
України, затвердженою Наказом Міністерства оборони України 23.03.2017 р. 
№ 164 (далі – Інструкція)13. Наприклад, в її абз. 2–3 п. 2 глави 1 розділу І зазна-
чається, що «обсяг зобов’язань сторони міжнародного збройного конфлікту (вій-
ни) визначається як нормами звичаєвого права, так і договірними нормами між-
народного гуманітарного права…, ратифікованими кожною стороною. Під час 
збройного конфлікту неміжнародного характеру обсяг зобов’язань з дотримання 
МГП для сторін – учасників конфлікту (держава та антиурядові сили) визнача-
ється спільною статтею 3 Женевських конвенцій 1949 року та ІІ Додатковим 
протоколом 1977 року, іншими конвенціями, що ратифіковані державою, а також 
нормами звичаєвого міжнародного гуманітарного права»14. 

Слід зазначити, що Інструкція імплементує основні звичаєві норми міжна-
родного гуманітарного права, що значно полегшує процедуру їх застосуван-
ня українськими військовослужбовцями. Однак проблеми можуть виникнути 
тоді, коли Інструкція не зовсім повно чи правильно відображає у своєму тексті 
певну звичаєву норму міжнародного гуманітарного права й військовослужбов-
ці, які спираються, передусім на її положення, можуть через це порушити нор-
ми міжнародного гуманітарного права.

Така ситуація може скластися, наприклад, у зв’язку із закріпленням в 
Інструкції правила про те, що зміна призначення об’єкта з мирного на воєнний 
(наприклад, коли в приміщенні школи розміщується воєнний штаб) призводить 
і до зміни його характеру та, відповідно, й правил поводження з ним супро-
тивника. Ж.-М. Хенкерст і Л. Досвальд-Бек відносять дане правило до звича-
євих норм міжнародного гуманітарного права, що застосовується як у міжна-
родних, так і неміжнародних збройних конфліктах, а також опосередковано 
виводять його з ч. 2 ст. 52 Протоколу I (містить визначення воєнних об’єктів) 
та пп. іі, п. b ч. 2 ст. 8 Статуту Міжнародного кримінального суду (стосується 
одного з видів воєнних злочинів)15.

Однак в Інструкції правило про зміну характеру об’єкта через його викори-
стання у воєнних цілях закріплено, на нашу думку, доволі абстрактно. Зокрема, 
воно звучить так: «Об’єкти, які зазвичай є цивільними, залежно від умов обста-
новки, можуть стати воєнними об’єктами»16 (абз. 2 п. 60, глави 2 розділу І). У цьому 
положенні першочергову увагу привертає до себе те, що зміна характеру цивільно-
го об’єкта ставиться в залежність від нечіткого критерію ‒ «умов обстановки», які 
невідомо хто, коли і як має оцінювати й порядок такої зміни також не врегульовано; 
не зроблено в Інструкції й наголосу на наслідках такої зміни. Водночас, наприклад, 
Ж.-М. Хенкерст і Л. Досвальд-Бек пропонують чіткіше формулювання даного пра-
вила із вказівкою на час, протягом якого характер об’єкта вважатиметься зміненим: 
«Цивільні об’єкти користуються захистом від нападу, за винятком випадків і того 
періоду часу, коли вони стають воєнними об’єктами»17.

Отже, в закріпленому у Інструкції положенні втрачена та суть, яка мала б бути 
обов’язково в ньому відображена, а саме те, що зміна характеру об’єкта й, відповідно, 
втрата ним захисту, зумовлюється зміною цілі його використання з мирної на воєнну, 
й це відбувається імперативно та триває протягом усього строку його використання 
в цих цілях. Це положення має бути посилом для протилежної сторони конфлікту: 
на цивільні об’єкти нападати заборонено, водночас щодо цивільних об’єктів, які ви-
користовуються в воєнних цілях, можна вчиняти необхідні воєнні дії. В Інструкції ж 
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закріплений швидше результат тлумачення зазначеного правила, важливий для тієї 
сторони конфлікту, на території якої цивільний об’єкт знаходиться й полягає він у 
дозволі змінювати характер об’єкта з цивільного на військовий. 

Однак у такому випадку виникає питання порядку здійснення такої зміни 
й компенсації власнику всіх витрат, пов’язаних із використанням об’єкта в во-
єнних цілях. Неврегулювання цих питань може призвести до того, що особи, 
причетні до зміни призначення та характеру об’єкта, можуть бути притягну-
ті до відповідальності за протизаконне відібрання майна під приводом воєн-
ної необхідності згідно зі ст. 433 Кримінального кодексу України (далі – КК). 
Більше того, школа чи лікарня, які використовуються для розміщення штабу чи 
інших воєнних цілей, становлять значну воєнну загрозу для протилежної сто-
рони конфлікту, й нерозуміння військовими цього аспекту може призвести до 
суттєвого тактичного програшу однієї із його сторін та навіть людських втрат.

Додатково підкреслимо, що відсутність законодавчого регулювання питань 
юридичної сили міжнародного звичаю може призвести й до неповного засто-
сування в Україні норм самого міжнародного гуманітарного права, адже, при-
міром, ст. 483 КК передбачає відповідальність тільки за порушення законів та 
звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною Радою, але не міжнародними звичаями.

Висновки. Отже, в Україні ряд відомих ще з часів прийняття Конституції 
колізійних питань дії міжнародного договору та міжнародного звичаю як дже-
рел права продовжують залишатися не врегульованими. Однак останнім часом 
виник ряд нових обставин, які актуалізують необхідність їх вирішення й, зо-
крема, закріплення на рівні Конституції чіткого регулювання правил дії міжна-
родного звичаю як джерела права. Йдеться, наприклад, про численні випадки 
звернення громадян України до вітчизняних судів з позовами до Російської 
Федерації, у результаті чого, попри закріплений законодавством України 
принцип державного юрисдикційного імунітету, порушується цивільне про-
вадження та навіть задовольняються позовні вимоги. Правовою підставою 
для цього слугує ряд рішень ЄСПЛ (наприклад, рішення у справі «Олєйніков 
проти Російської Федерації»), в яких говориться про те, що норми Конвенції 
про юрисдикційний імунітет держав та їх власності 2004 р. та Європейської 
(Базельської) конвенції про імунітет держав 1972 р. можна застосовувати як 
міжнародні звичаї. Отже, за умови відсутності законодавчого регулювання 
питання місця міжнародного звичаю в системі права України, вітчизняні суди 
звертаються до нього на підставі рішень ЄСПЛ, які згідно з законодавством 
України є джерелом права України.

Поряд з цим окремі правила дії звичаїв міжнародного гуманітарного права в 
Україні нині регулюються на рівні підзаконного нормативно-правового акта – спе-
ціальної Інструкції, затвердженої Міністерством оборони України. Прийнявши її, 
нормотворець імплементував норми, у тому числі  звичаєві, міжнародного гумані-
тарного права, що повинно полегшити процедуру їх застосування українськими 
військовослужбовцями. Однак певні звичаєві норми міжнародного гуманітарного 
права Інструкція відображає не зовсім правильно, що може викликати серйозні 
проблеми на практиці, оскільки військовослужбовці України у своїх діях керува-
тимуться передусім нормами Інструкції. Окрім цього, юридично не точно є сфор-
мульованою ст. 483 КК України 2001 р., яка встановлює відповідальність тільки за 
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порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, але не міжнарод-
ними звичаями, яких у цій сфері діє доволі багато.
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Protsenko Iryna. Contemporary problems of the application of international treaties 
and international customs in the domestic law of Ukraine

Almost twenty-five years have passed since the adoption of the Constitution of Ukraine, but dur-
ing this time the legislator has not made the necessary changes and additions to Article 9 of this reg-
ulatory legal act. This article of the Constitution regulates the issue of the place of an international 
treaty in the legal system of Ukraine, however, this regulation is imperfect and in practice gives rise 
to a number of conflicts. In particular, according to Article 9 of the Constitution of Ukraine, only 
those international treaties of Ukraine are recognized as part of the national legislation of Ukraine, 
the consent to the binding of which is provided by the Verkhovna Rada of Ukraine. Thus, the place 
of intergovernmental and interdepartmental international treaties in the system of sources of law of 
Ukraine is uncertain, and therefore the rules for their application are not regulated. In addition, the 
question of the ratio of the norms of the aforementioned international treaties with the norms of the 
Law of Ukraine remains unanswered. The supreme body of the judiciary of Ukraine proposed ways 
to overcome these problems, but they are not sufficiently reasoned.

Despite this, another long-standing problem of Ukrainian law is the problem of deter-
mining the rules for the operation of international customs in Ukraine. A number of modern 
examples of the application of international custom to the regulation of public relations in 
Ukraine demonstrate to us an urgent need to formulate a detailed legislative regulation of this 
issue. For example, we are talking about numerous cases of citizens of Ukraine appealing to 
domestic courts with claims against the Russian Federation, as a result of which, despite the 
principle of state jurisdictional immunity enshrined in Ukrainian legislation, not only civil 
proceedings begin, but even claims are satisfied. The basis for this is a number of decisions 
of the European Court of Human Rights (for example, the decision in the case “Oleinikov v. 
Russia”), which states that the provisions of the United Nations Convention on Jurisdictional 
Immunities of States and Their Property 2004 and the European (Basel) Convention on State 
Immunity 1972 can be applied as international custom. So, an interesting legal incident has 
developed in Ukraine: in the absence of legislative regulation of the issue of the place of inter-
national custom in the legal system of Ukraine, domestic courts turn to it on the basis of deci-
sions of the ECHR, which, according to Ukrainian legislation, is the source of Ukrainian law.

At the same time, individual rules for the operation of the customs of international hu-
manitarian law in Ukraine were regulated at the level of a subordinate normative legal act - a 
special Instruction approved by the Ministry of Defense of Ukraine. By adopting it, the legisla-
tor implemented the basic norms, including the usual ones, of international humanitarian law, 
which should have greatly facilitated the procedure for their application by Ukrainian military 
personnel. However, the Instruction does not reflect certain customary norms of international 
humanitarian law quite correctly, which can cause serious problems in practice. In addition, 
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the legally not precisely formulated Art. 483 of the 2001 Criminal Code of Ukraine, which pro-
vides for liability only for violation of the laws and customs of war stipulated by international 
treaties, the consent to be bound by which was provided by the Verkhovna Rada of Ukraine, but 
not by international customs, of which there are quite a few in this area.

Key words: sources of law, sources of international law, international treaty, interna-
tional custom.
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вового режима охраны окружающей среды во время вооруженных конфликтов. В ней 
проанализированы основные международные договоры и акты рекомендательного ха-
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Актуальність дослідження. Щороку 6 листопада увесь світ відзначає 
Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під 
час війни та збройних конфліктів, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 
5 листопада 2001 р. на підставі резолюції 56/411. Його заснування повʼязано 
насамперед з необхідністю звернення уваги до екологічних наслідків війни та 
потребою у відмові від застосування методів і засобів воєнних дій, які завда-
ють значної шкоди довкіллю. Людські втрати та знищення навколишнього се-
редовища є закономірним результатом збройних конфліктів, оскільки завдяки 
стрімкому розвитку науково-технічного прогресу у держав зʼявилася можли-
вість використовувати зброю масового знищення. У свою чергу, шкода, заподі-
яна довкіллю у звʼязку з воєнними діями, ставить під загрозу життя людей, їх 
матеріальне благополуччя та безпеку.

Постановка проблеми. ХХ і ХХІ століття характеризуються наявністю 
збройних конфліктів міжнародного та неміжнародного характеру, під час яких 
природні обʼєкти використовувалися у військових цілях для поразки супро-
тивника. Заради перемоги у війні засипалися колодязі, підпалювалися посіви, 
вирубувалися ліси, знищувалися угіддя та ін2. Міжнародні договори, які безпо-
середньо або опосередковано регулюють питання охорони довкілля у звʼязку 
зі збройними конфліктами, не можуть забезпечити його ефективний захист. 
Безумовно, міжнародно-правовий режим охорони навколишнього середови-
ща під час воєнних дій вимагає вдосконалення з метою збереження довкілля 
для теперішніх і майбутніх поколінь. Це дослідження є особливо актуальним у 
контексті збройної агресії РФ проти України. На сьогодні стан навколишнього 
середовища на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської об-
ластях набуває ознак екологічної катастрофи.

Мета і завдання дослідження. Мета наукового дослідження полягає у 
визначенні особливостей сучасного міжнародно-правового режиму охорони 
навколишнього середовища під час збройних конфліктів шляхом здійснення 
комплексного аналізу міжнародних договорів та актів рекомендаційного харак-
теру, які мають відношення до захисту довкілля під час воєнних дій. 

Огляд джерел і літератури. У цій статті проаналізовано основні міжнародні до-
говори, які спрямовані на охорону навколишнього середовища під час збройних кон-
фліктів, та акти рекомендаційного характеру, що відображають звʼязок між довкіл-
лям і воєнними діями. Серед українських вчених, праці яких присвячені відповідній 
проблематиці, варто назвати О. Задорожнього, І. Лукашука, О. Макаренко та ін. Такі 
науковці, як А. Блага, І. Личенко, О. Кравченко у своїх роботах приділили особливу 
увагу захисту довкілля на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської 
областей унаслідок збройної агресії РФ проти України. Крім того, доцільно вказа-
ти на публікації М. Брайдже, Г. Планта, Г. Кукушкіної, Р. Фалька, П. Флоренського, 
в яких зарубіжні вчені висловили різні точки зору щодо вдосконалення міжнарод-
но-правового режиму навколишнього середовища під час воєнних дій. 

Виклад основного матеріалу. 25 листопада 1992 р. Генеральна Асамблея 
ООН прийняла резолюцію 47/37 «Охорона навколишнього середовища в періоди 
збройних конфліктів», у якій визнано, що застосування певних засобів і методів 
ведення війни може мати катастрофічні наслідки для навколишнього середовища. 
У документі наголошується на тому, що руйнування довкілля, яке не виправдане 
воєнною необхідністю, суперечить міжнародному праву. Генеральна Асамблея 
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ООН звернулася у резолюції до держав вжити усіх заходів стосовно забезпечен-
ня дотримання положень міжнародного права, що застосовуються для охорони 
навколишнього середовища в періоди збройних конфліктів, а також розглянути 
питання про те, щоб стати учасниками відповідних міжнародних конвенцій і 
сприяти включенню цих положень до військових статутів національних зброй-
них сил3. Загалом, за роки своєї діяльності вона прийняла чимало резолюцій, які 
певним чином торкалися і природоохоронних аспектів під час конкретних воєн-
них дій. Більшість резолюцій Ради Безпеки ООН, що охоплюють опосередковано 
питання захисту довкілля та природних ресурсів під час збройних конфліктів, є 
підтвердженням наявності звʼязку між загрозою міжнародному миру та безпеці 
й охороною навколишнього середовища. Наприклад, у резолюції 540 «Ситуація 
у відносинах між Іраном та Іраком» від 31 жовтня 1983 р. Рада Безпеки ООН за-
кликала обидві сторони утримуватися від будь-яких дій, які можуть загрожувати 
миру та безпеці, а також життю у морському середовищі в районі Перської затоки 
(п. 5)4. До речі, постійний представник Кувейту при ООН у 2018 р. підкреслив, 
що прямі та побічні наслідки збройних конфліктів для довкілля, які можуть збе-
рігатися протягом тривалого часу після їх закінчення, створюють невідворотну 
загрозу для регіонального та міжнародного миру й безпеки5.

Варто зазначити, що 27 травня 2016 р. Асамблеєю ООН з навколишнього 
середовища була одностайно ухвалена резолюція 2/15 «Охорона довкілля в ра-
йонах, уражених збройними конфліктами», яка стала одним із найважливіших 
документів за останні 20 років. У ньому, насамперед, звернено увагу на необ-
хідність охорони довкілля у будь-які часи, особливо в періоди збройних кон-
фліктів, і його відновлення в постконфліктний період, включаючи ненавмисні 
побічні наслідки переміщення людей унаслідок воєнних дій (п. 1). Крім того, 
Асамблея ООН з навколишнього середовища рекомендувала державам вжити 
всіх належних заходів для забезпечення дотримання міжнародних зобовʼязань 
у рамках міжнародного гуманітарного права щодо охорони навколишнього се-
редовища під час воєнних дій (п. 3)6. 

У звʼязку з цим доцільно проаналізувати основні міжнародні акти рекомен-
даційного характеру в сфері охорони довкілля, які відображають суттєвий звʼя-
зок між навколишнім середовищем та воєнними діями. 

Декларація Конференції ООН з проблем оточуючого людину середовища, при-
йнята 16 червня 1972 р., закріпила принцип 26, який має сприяти захисту людини 
та довкілля від негативних наслідків застосування зброї масового ураження. Згідно 
ним людина і навколишнє середовище повинні бути позбавлені наслідків застосу-
вання ядерної та інших видів зброї масового ураження. Держави мають прагнути 
до якнайшвидшого досягнення домовленості у відповідних міжнародних органах 
про ліквідацію і повне знищення таких видів зброї7. Слід зазначити, що у цьому 
положенні зроблено акцент не тільки на охороні довкілля від шкоди, якої може 
завдати ядерна та інші види зброї масового знищення, а й людини. 

Всесвітня хартія природи від 28 жовтня 1982 р. закликає навчитися жити в 
мирі та відмовитися від війни і виробництва зброї для збереження природи та 
природних ресурсів. Серед загальних принципів збереження природного сере-
довища заслуговує на увагу принцип захисту природи від розграбування внас-
лідок війни або інших ворожих дій (п. 5). До того ж, згідно з п. 20 Хартії 1982 р. 
держави мають утримуватися від воєнних дій, що завдають шкоди природі8. 
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Зокрема, Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та 
розвитку від 14 червня 1992 р. містить принципи, які свідчать про необхідність 
захисту довкілля в умовах воєнних дій. По-перше, це принцип 23, відповідно до 
якого навколишнє середовище та природні ресурси народів, що живуть в умо-
вах гноблення, панування і окупації, повинні бути захищені. По-друге, принцип 
24 передбачає, що, оскільки війна справляє руйнівний вплив на процес сталого 
розвитку, держави мають поважати міжнародне право, яке забезпечує захист на-
вколишнього середовища під час збройних конфліктів, і співпрацювати у разі 
потреби для його подальшого розвитку. По-третє, принцип 25 підтверджує взає-
мозалежність та неподільність миру, розвитку й охорони довкілля9. 

У Порядку денному на ХХІ століття, прийнятому Генеральною Асамблеєю 
ООН на Конференції ООН зі сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 р., ра-
зом ії вищезазначеною декларацією у п. 39.6 вказано, що доречно розглянути 
питання щодо відповідності нормам міжнародного права заходів із запобігання 
великомасштабного руйнування навколишнього середовища під час збройного 
конфлікту, яке не може бути виправдане з точки зору міжнародного права10.

У 70-х роках ХХ ст. міжнародне співтовариство почало приділяти більшу увагу 
охороні довкілля в цілому та вдосконаленню правового режиму захисту жертв зброй-
них конфліктів зокрема. Насамперед, це повʼязано з шокуючими наслідками війни 
у Вʼєтнамі для цивільного населення і навколишнього середовища. Застосування 
токсичного гербіциду «Агент Оранж» призвело до знищення лісів, забруднення зе-
мель та виникнення невиліковних захворювань у місцевих жителів11.

Серед міжнародно-правових актів, які містять норми, присвячені безпосе-
редньо охороні довкілля під час воєнних дій, варто назвати Додатковий прото-
кол до чотирьох Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р., що сто-
сується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 р. 
(далі – Додатковий протокол І 1977 р.) та Конвенцію про заборону військового 
або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне се-
редовище від 10 грудня 1976 р. 

Додатковий протокол І 1977 р. закріпив окремі положення, які спрямовані 
на захист навколишнього середовища під час збройних конфліктів. Згідно з п. 1 
ст. 35 у разі будь-якого збройного конфлікту право сторін, що перебувають у 
конфлікті, обирати методи або засоби ведення війни не є необмеженим. Якщо 
п. 2 ст. 35 забороняє застосовувати зброю, снаряди, речовини та методи ведення 
воєнних дій, які здатні завдати надмірних пошкоджень або надмірних страж-
дань, то п. 3 ‒ застосовувати методи або засоби ведення воєнних дій, що мають 
на меті заподіяти або, як можна очікувати, заподіють широку, довгострокову і 
серйозну шкоду природному середовищу. У ст. 55, яка має назву «Захист при-
родного середовища», зазначено, що під час ведення воєнних дій повинна бути 
виявлена турбота про захист навколишнього середовища від широкої, довго-
строкової і серйозної шкоди. Такий захист включає заборону використання 
методів або засобів ведення війни, які мають на меті завдати або, як можна очі-
кувати, завдадуть такої шкоди природному середовищу й тим самим завдадуть 
шкоди здоровʼю або виживанню населення. Крім того, ця стаття забороняє за-
подіяння шкоди природному середовищу в якості репресалій12. 

На думку О. Задорожнього, між ст. 35 і ст. 55 є суттєва відмінність. По-
перше, ст. 35 встановлює заборону на навмисне застосування методів і засобів 
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воєнних дій, які можуть завдати шкоди довкіллю, а ст. 55 покладає на держа-
ви обовʼязок виявляти турботу та «належну обачність» з метою охорони на-
вколишнього середовища під час збройних конфліктів. По-друге, якщо ст. 35 
спрямована на охорону окремого обʼєкта ‒ навколишнього середовища з точки 
зору його значення та власної цінності, то ст. 55 спрямована на охорону довкіл-
ля з метою захисту жертв війни ‒ цивільного населення13. Невипадково ст. 55 
міститься в частині ІV («Цивільне населення») міжнародного договору, у розді-
лі I, який стосується загального захисту від наслідків воєнних дій та в главі ІІІ, 
що регулює питання захисту цивільних обʼєктів.

Ще одним важливим міжнародним договором, який регулює відносини дер-
жав щодо охорони довкілля під час збройних конфліктів, є Конвенція про забо-
рону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу 
на природне середовище 1976 р. Згідно з п. 1 ст. 1 держави-учасниці конвенції 
зобовʼязуються не вдаватися до військового або будь-якого іншого ворожого 
використання засобів впливу на природне середовище, які мають широкі, дов-
гострокові або серйозні наслідки, як способи руйнування, завдання збитків або 
заподіяння шкоди іншій державі-учасниці. Доцільно підкреслити, що у ст. 2 роз-
крито зміст поняття «засоби впливу на природне середовище», під яким слід ро-
зуміти такі засоби, які слугують змінам ‒ шляхом навмисного управління при-
родними процесами ‒ динаміки, складу або структури Землі, включаючи її біоту, 
літосферу, гідросферу та атмосферу, або космічного простору14. На переконання 
І. Лукашука, недоліком вищевказаного міжнародного договору є те, що він забо-
ронив застосування геофізичних методів і засобів війни, але не закріпив загаль-
ної норми, яка б заборонила заподіяння екологічної шкоди під час воєнних дій15.

Ще одним міжнародним договором, який містить норми, безпосередньо 
присвячені охороні довкілля в умовах збройного конфлікту, є Римський статут 
Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року. У п. 2 (b)(iv) ст. 8 по-
няття «воєнні злочини» охоплює серйозні порушення законів і звичаїв, які засто-
совуються в міжнародних збройних конфліктах, що включають умисне вчинення 
нападу, коли відомо, що такий напад стане причиною випадкової загибелі або ка-
ліцтва цивільних осіб, або шкоди цивільним об’єктам або широкої, довгострокової 
і серйозної шкоди навколишньому середовищу, яка буде явно не співрозмірною з 
конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою16.

Також значна кількість міжнародних договорів у сфері обмеження або забо-
рони використання окремих засобів ведення війни опосередковано стосуються 
захисту навколишнього середовища під час воєнних дій. До них варто віднести 
такі: Женевський протокол про заборону використання на війні задушливих, 
отруйних чи інших подібних газів і бактеріологічних засобів від 17 червня 
1925 р.; Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів 
бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення від 10 квіт-
ня 1972 р.; Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних 
видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні по-
шкодження або мають невибіркову дію від 10 жовтня 1980 р., з поправкою до 
неї від 21 грудня 2001 р.; пʼять протоколів до Конвенції 1980 р. (Протокол про 
осколки, які не визначаються від 10 жовтня 1980 р.; Протокол про заборону 
або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв від 10 жовтня 
1980 р., з поправками, внесеними 3 травня 1996 р.; Протокол про заборону або 
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обмеження використання запалювальної зброї від 10 жовтня 1980 р.; Протокол 
про засліплюючу лазерну зброю від 13 жовтня 1995 р.; Протокол про вибухонебез-
печні пережитки війни від 28 листопада 2003 р.; Конвенція про заборону розроб-
ки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення від 
13 січня 1993 р.; Оттавська конвенція про заборону застосування, накопичення за-
пасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення від 18 вересня 
1997 р.; Конвенція про касетні боєприпаси від 30 травня 2008 р. та ін. 

Навколишнє середовище є основою існування та виживання кожної люди-
ни. Саме тому міжнародне гуманітарне право ставить собі за мету захистити 
не тільки довкілля, а й жертв війни від негативних наслідків його руйнування 
та знищення. Заподіяння значної шкоди навколишньому середовищу під час 
збройних конфліктів може призвести до екологічної катастрофи, а це, у свою 
чергу, означає, що під загрозою може опинитися життя та здоровʼя людини. 
Загалом, навколишнє середовище слід розглядати як цивільний обʼєкт, який 
підпадає під дію принципів і норм, що захищають інші цивільні обʼєкти, зокре-
ма, принципів розрізнення та пропорційності, а також вимоги вживати запобіж-
них заходів при нападі. Воно не може бути обʼєктом нападу, крім тих випадків, 
коли його частини перетворюються на військовий обʼєкт. Забороняється здійс-
нювати напад на військовий обʼєкт, якщо він може завдати шкоду довкіллю, 
яка буде надмірною щодо конкретної та безпосередньої військової переваги17.

На сьогоднішній день існують різні точки зору щодо вдосконалення міжна-
родно-правового режиму охорони навколишнього середовища під час зброй-
них конфліктів. У наукових колах поширеною є ідея стосовно розробки спе-
ціального міжнародного договору, який би забезпечив ефективні механізми 
охорони довкілля під час воєнних дій і жертв війни від негативних наслідків 
його знищення або руйнування. Наприклад, Г. Плант пропонує прийняти пʼяту 
Женевську конвенцію про захист навколишнього середовища під час збройно-
го конфлікту18. У свою черу, Р. Фальк вважає, що необхідно прийняти міжна-
родну конвенцію про відповідальність за злочин екоциду19. 

До речі, П. Флоренський висунув ідею щодо розробки угоди про охорону 
Всесвітньої природної спадщини, беручи за основу положення Пакту Реріха, 
більш відомого як Договір про захист художніх і наукових закладів та історичних 
памʼяток від 15 квітня 1935 р. На його переконання, новий міжнародний договір 
матиме назву «Пакт Вернадського – Флоренського» та буде спрямований на охо-
рону унікальних природних територій, які не повинні бути обʼєктом воєнних дій20. 
Зокрема, М. Брайдже запропонував прийняти третій Протокол до Конвенції про 
захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 р., який врегу-
льовуватиме відносини держав у сфері охорони Всесвітньої природної спадщини 
під час воєнних дій. Разом з тим він вважає, що для забезпечення дотримання дер-
жавами міжнародних зобовʼязань з охорони довкілля у звʼязку зі збройними кон-
фліктами доцільно прийняти окремий протокол до Женевських конвенцій 1949 р.21

У рамках досліджуваної проблеми слід приділити увагу наслідкам воєн-
них дій для довкілля на сході України. У результаті збройної агресії РФ проти 
нашої держави на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 
областей було завдано значну шкоду навколишньому середовищу, масштаби 
якої складно обʼєктивно оцінити. Воєнні дії на Сході України призвели до за-
бруднення атмосферного повітря, річкових басейнів і басейнів підземних вод, 
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руйнування природних ландшафтів та пошкодження великої кількості об’єктів 
інфраструктури, що загрожує не тільки екологічній безпеці, а й національній 
безпеці в цілому. Безумовно, наша держава має проводити комплексну еколо-
гічну політику, в якій окреме місце повинно бути відведене забезпеченню на 
законодавчому рівні права кожної людини на безпечне навколишнє середовище 
в умовах збройного конфлікту, а також закріпленню заходів протидії негатив-
ним наслідкам для довкілля під час воєнних дій. 

З точки зору І. Личенка, українська влада має прийняти комплексну про-
граму подолання наслідків бойових дій на сході України, яка має передбачати 
створення: кадастру територій потенційно небезпечних об’єктів, що зазнали 
руйнувань внаслідок воєнних дій, тих територій та об’єктів, що не підлягають 
відновленню, та тих, що потенційно можна відновити; єдиного центру із мо-
ніторингу забруднення навколишнього середовища; структурного підрозділу в 
рамках Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, який би 
займався розробкою системи заходів протидії екологічним загрозам військо-
вих дій на тимчасово окупованих територіях. Крім того, він радить поруши-
ти питання щодо погодження спеціальної екологічної місії у складі ООН або 
ОБСЄ та звернутися до провідних держав світу за допомогою щодо створення 
міжнародного фонду для відновлення східного регіону України з урахуванням 
економічних, соціальних та екологічних проблем22. 

На думку А. Блага, для стягнення з РФ компенсації за шкоду, завдану нашій дер-
жаві, включаючи шкоду, заподіяну навколишньому середовищу внаслідок агресії 
РФ проти України, доцільно створити спеціальну комісію в рамках ООН, беручи 
за зразок Комісію ООН з компенсацій. До того ж, науковці вважають за потрібне 
прийняти такі два закони, як «Про відшкодування шкоди, заподіяної Україні агресі-
єю Російської Федерації» та «Про кримінальне покарання фізичних осіб за злочин 
агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні під час агресії Російської 
Федерації проти України», ідея розробки яких належить проф. В. Василенку23. 

Висновки. Таким чином, сучасний міжнародно-правовий режим охорони 
навколишнього середовища під час збройних конфліктів має як переваги, так і 
недоліки. Насамперед, він визначається переважно міжнародними договорами 
в сфері міжнародного гуманітарного права, що безпосередньо або опосередко-
вано стосуються захисту довкілля у звʼязку з воєнними діями, норми яких, на 
жаль, не є досконалими. З метою забезпечення ефективних механізмів охорони 
навколишнього середовища під час збройних конфліктів необхідно розробити та 
прийняти міжнародний договір універсального характеру, який би врегулював 
усі спірні питання в цій сфері й встановив міжнародно-правову відповідальність 
за злочин екоциду. З нашої точки зору, на сьогоднішній день для України голов-
ним завданням є притягнення РФ та її посадовців до відповідальності за завдану 
шкоду довкіллю з початку здійснення збройної агресії проти нашої держави і 
відновлення постраждалих регіонів за підтримки європейських держав.
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Pavko Yana. Contemporary International Legal Regime For Environmental 
Protection During Armed Conflicts

Introduction. The article is devoted to defining the features of the contemporary 
international legal regime for environmental protection during armed conflicts. It analyzes 
the main international treaties and acts of a recommendatory nature related to the protection 
of the environment from its destruction during hostilities. Based on the views of domestic and 
foreign scientists, the author made proposals to improve the international legal regime for 
environmental protection in relation to armed conflicts. 

The aim of the article. The purpose of scientific research is to determine the features of the 
contemporary international legal regime for environmental protection during armed conflicts 
by conducting a comprehensive analysis of international treaties and acts of a recommendatory 
nature relevant to the protection of the environment during hostilities.

Results. International treaties that directly or indirectly regulate environmental issues in 
relation to armed conflicts canʼt ensure its effective protection. Of course, the international legal 
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regime for the protection of the environment during hostilities requires improvement in order to 
preserve the environment for present and future generations. This study is especially relevant 
in the context of Russian military aggression against Ukraine. There is a looming threat of a 
ecological disaster on the temporarily occupied territories of Donetsk and Luhansk regions. 

Conclusions. The contemporary international legal regime for environmental protection 
during armed conflicts has both advantages and disadvantages. In order to ensure effective 
mechanisms for environmental protection during armed conflicts, itʼs necessary to develop 
and adopt an universal international treaty that would resolve all disputes in this area and 
establish international legal responsibility for the crime of ecocide. From our point of view, 
the main task for Ukraine is to bring Russia and its officials to justice for the damage caused 
to the environment since the beginning of the military aggression against our state and restore 
the affected regions with the support of European states. 

Key words: armed conflict, іnternational humanitarian law, international legal regime, 
environmental protection, civilian object. 
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сти: теория, методология, практика

В статье акцентируется внимание на взаимосвязанности политической и правовой 
сфер общества на практике, что соответственно обусловливает их комплексное рассмо-
трение в теории. Раскрывается теоретический, методологический и практический потен-
циал социального конструктивизма для изучения и изменения политико-правовой реально-
сти в Украине. Отмечается особенная роль ученых в конструировании политико-правовой 
реальности, в частности, касательно необходимости распространения ими научно обосно-
ванного понимания политики и права и обоснование надлежащей взаимосвязи между ними.
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theory, methodology, practice

The article states the interconnectedness of the political and legal spheres of society in 
practice, and as a consequence the need for their comprehensive consideration in theory. The 
theoretical, methodological and practical potential of social constructivism for studying and 
changing the political and legal reality in Ukraine is revealed. The special role of scientists in 
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the construction of political and legal reality is emphasized, as there is a need to spread the sci-
ence-based knowledge about policy and law and to promote proper interconnection between them.

Key words: political and legal reality, interaction between policy and law, social construc-
tivism, construction of reality, discourse.

Вступ. 30 років незалежності України – період достатній для висновків 
щодо переваг і недоліків будівництва держави. Написано чимало наукових 
праць, у яких ґрунтовно розкрито способи проведення ефективних реформ у 
більшості важливих сфер суспільного життя, однак на практиці результати ре-
формування є зовсім іншими або й прямо протилежними. Відтак однією з най-
більших проблем є суттєва відмінність між теорією і практикою державотво-
рення. Серед численних підходів і методів дослідження реальності, здатністю 
наблизити практику до теоретичних настанов володіє соціальний конструкти-
візм. Проте в дослідженнях українських політологів і юристів його суть роз-
кривається не часто, тож актуальним питанням, на нашу думку, є привернення 
уваги до потенціалу цього дослідницького напряму.

Огляд літератури. Найвідомішою працею, в якій містяться основні по-
ложення соціального конструктивізму, вважається «Соціальне конструювання 
реальності» (1966) Т. Лукмана і П. Бергера. В українській науковій літературі 
є небагато праць, присвячених конструюванню політичної і правової реально-
сті. Серед них дослідження: С. Максимова «Правова реальність: досвід філо-
софського осмислення» (2002), в якому сформульовано філософсько-правову 
концепцію правової реальності; О. Павлишина «Політико-правові феномени як 
об’єкти філософсько-правової рефлексії (семіотичний підхід)» (2015) – розкрито 
зміст поняття «політико-правова реальність»; І. Мацишиної «Конструювання по-
літичної реальності України» (2019) – показано специфіку дискурсних практик 
у конструюванні політичної реальності України; «Правова політологія: пробле-
ми концептуалізації та інституціоналізації» (2019) – обґрунтовується системний 
підхід до вивчення політико-правового простору; О. Кукуруз «Взаємодія політи-
ки і права у процесі суспільної трансформації в Україні та Республіці Польща» 
(2020) – комплексно розглянуто політику і право на двох рівнях – теоретичному 
(взаємодія сутностей) і практичному (взаємодія у конкретних процесах на прак-
тиці) – в напрямі виконання ними спільних функцій і завдань у суспільстві. У за-
значених працях недостатньо акцентується увага на можливостях конструкти-
вістського підходу в дослідженні політико-правової реальності.

Постановка проблеми дослідження. Політична і правова сфери суспіль-
ства тривалий час вивчаються відокремлено в межах двох наук – політичної і пра-
вової. В реальності вони тісно взаємопов’язані, відтак задля об’єктивності й досто-
вірності висновків досліджень, особливо прикладних, ці дві сфери слід розглядати 
комплексно. Необхідність збільшення впливу наукових розробок на зміну практи-
ки державотворення в заданому напрямі – утвердження демократичної і правової 
держави – потребує вивчення реальних зв’язків між політичною і правовою сфе-
рами суспільства, розгляду політико-правової реальності як єдиного цілого та про-
пагування дослідницьких підходів, які здатні посилити роль науковців на практиці.

Мета та завдання дослідження. Метою цієї статті є прагнення розкрити 
роль теоретичного, методологічного і практичного потенціалу соціального кон-
структивізму в процесі зміни політико-правової реальності, зокрема в Україні. 
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Завдання полягають: у з’ясуванні розуміння політичної і правової реальності; у 
розгляді основних постулатів соціального конструктивізму; у визначенні впли-
ву різних суб’єктів на конструювання політико-правової реальності в Україні.

Виклад основного матеріалу. Політико-правова реальність є категорією, 
яка, з одного боку, є цілком зрозумілою як для фахівців у сфері політики і пра-
ва, так і для молодих дослідників, а з другого – вкрай рідко чітко визначається 
в науковій і навчальній літературі. Це пояснюється тим, що комплексних між-
дисциплінарних досліджень, у яких поєднуються політична і правова сфери, 
ще не так багато в українській науці. Тож спочатку розглянемо розуміння полі-
тичної і правової реальності в межах різних наук.

Політичну реальність І. Мацишина розуміє як конструйований суспіль-
ний текст, що є сукупністю дискурсів (знаково-символічних інтеракцій). 
Конструювання політичної реальності, на думку дослідниці, – це «багатовимірне 
явище, що створює за допомогою учасників політичної комунікації інтерпрета-
ційне поле, де через вироблення норм та знаків символічна структура дискурсів 
формує політичний текст суспільства, в центрі якого встановлюються ціннісні 
установки, що наділяють смислом політичну реальність»1. Дослідниця виділила 
чотири дискурси, що формували політичну реальність в Україні: «романтична 
демократія» (1991–1994 рр.); «кланова демократія» (1994–2004 рр.); «імітаційна 
демократія» (2005–2010 рр.); «цинічна демократія» (2010–2014 рр.). На її думку, 
політичні дискурси формували такі суб’єкти, як політична еліта, інститути, кон-
треліта, фінансово-промислові групи та громадські інститути.

Правову реальність С. Максимов розуміє як суперечливу єдність усіх сто-
рін права, які можна побачити за допомогою різних підходів до цього явища. 
Правовий позитивізм: право – це сукупність норм та інститутів на встановлен-
ня й функціонування яких значний вплив має держава. Правовий об’єктивізм: 
право – це соціальне явище, що проявляється через суспільні відносини, які зу-
мовлені низкою інших відносин (економічних, соціальних, політичних та ін.). 
Правовий суб’єктивізм: право – це ідея, система апріорних принципів справед-
ливості, які існують у свідомості суб’єкта. Правова інтерсуб’єктивність: право – 
це взаємодія між суб’єктами, а точніше – правовідносини.

Правова реальність, за С. Максимовим, є «категорією для позначення осо-
бливого відносно автономного світу права, багаторівневої системи правових 
феноменів, логіку яких слід враховувати в процесі перетворювальної діяльності 
людини»2. Елементами правової реальності вчений називає: природне і позитив-
не право як його сутність й існування (статичний аспект); ідею права, закон і 
правове життя як абстрактні й конкретні форми буття права (динамічний аспект).

Із проаналізованих праць щодо політичної і правової реальності випливає, 
що у них обов’язково інтерпретується розуміння ключових явищ – політики 
і права, показується їх сприйняття різними суб’єктами. Аналіз ґрунтовних 
праць щодо політичної і правової реальності показує, що існуючі відокремлені 
дослідження не дають можливості поєднати ці реальності, усвідомити їх як 
єдине ціле. Причини полягають у тому, що автори в межах різних дисциплін об-
ґрунтовано застосовують різні підходи до реальності та її видів. Наприклад, в одних 
дослідженнях домінують онтологічний, антропологічний, аксіологічний підходи, а в 
інших  – семіотичний, структурно-функціональний, герменевтичний та ін. Поєднати 
два суспільні явища в одне ціле можна за допомогою одного або декількох підходів, 
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що застосовуються до двох явищ одночасно. Ключовими категоріями такого дослі-
дження повинні бути політика і право або одразу конкретне політико-правове явище.

На взаємопов’язаність політики і права вказує О. Павлишин та визначає 
низку понять, що демонструють взаємодію між цими феноменами. Серед них: 
політико-правова комунікація; політико-правова міфологія; політико-правова 
реальність; політико-правовий універсум. Категорія «політико-правова реаль-
ність», на думку дослідника, позначає «цілісність світу політики та права, дає 
змогу розглядати його як автономну сферу буття – політико-правовий універ-
сум, який має власну логіку та специфічні закономірності існування»3. Ця кате-
горія розуміється дослідником як узагальнене визначення різних аспектів буття 
політики та права, що має евристичний потенціал. Вона, наприклад, здійснює 
інтеграцію політико-правових ідей, цінностей, актів соціальної взаємодії та ві-
дображає цілісність і взаємопроникнення політичного та правового буття.

Поєднанням політичної і правової сфер суспільства в одне ціле на науковому 
рівні займається правова політологія. В її межах політика і право вивчаються в ор-
ганічній єдності, взаємній опосередкованості4. Практика розроблення і реалізації 
політики та права значною мірою залежить від розуміння цих явищ суб’єктами, що 
причетні до прийняття і втілення в реальності політичних рішень і правових норм. 
Окремі прояви практичної взаємодії політики і права (політична імітація, політична 
доцільність, політична інструменталізація права, уявний конституціоналізм, право-
вий фетишизм, інфляція права та ін.)5 є наслідком неналежного зв’язку між теорією і 
практикою та незначним впливом науковців на конструювання реальності.

Вибір підходу до поєднання двох сфер в одне ціле завжди буде зумовлений 
метою дослідження. У контексті даної статті – це необхідність змінювати практику 
за допомогою теорії. Як зазначалося, такою здатністю наділений конструктивіст-
ський підхід до суспільства та суспільних явищ. Пропагувати його почали ще у 
60-х роках ХХ століття, але в українській політичній і юридичній науках він досі 
використовується вкрай рідко. Це нова парадигма, постнекласична теорія пізнання, 
що розглядає суспільні явища з іншої точки зору, ніж за позитивістського підходу. 
Останній спрямований на розуміння суспільних явищ як об’єктивної реальності, 
що не залежить від людини, її розуміння та висловлювань, а існує у вигляді фактів. 
Конструктивістський підхід пропонує розглядати суспільні явища як конструкції, 
які формуються суб’єктами і відповідно ними ж можуть бути змінені.

Теорію соціального конструювання реальності сформулювали П. Бергер і 
Т. Лукман. Суспільство, на думку вчених, – це безперервний діалектичний про-
цес, який включає три моменти: екстерналізацію, об’єктивацію і інтерналізацію6. 
Людина проєктує свої власні значення на реальність, згодом ці значення стають 
об’єктивною реальністю, а тоді об’єктивована реальність впливає на свідомість 
людини. Суспільство, за Т. Лукманом і П. Бергером, складається з об’єктивної 
фактичності й суб’єктивних значень. Соціальна реальність конструюється у про-
цесі взаємодії суб’єктів у повсякденному житті за допомогою мови і знань.

До основних тез теорії соціального конструювання П. Бергера і Т. Лукмана вчені 
відносять такі: реальність конструюється не індивідом, а суспільством; будь-які соці-
альні феномени (конструкції) є продуктом комунікації та спільної діяльності людей; 
інституціалізуючись як правила та традиції, вони регулюють соціальні взаємодії; 
соціально сконструйована реальність є динамічним процесом, знаходиться у постій-
ному розвитку через інтерпретації її індивідами та відтворюється у нових знаннях7.
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Виходячи з розуміння реальності як якості, що притаманна феноменам, мати 
буття, незалежне від нашої волі й бажань8, але яку можна конструювати, роз-
глянемо політико-правову реальність в Україні. Як відомо, в Україні розуміння 
політики та її втілення на практиці здебільшого реалізовується політиками, по-
літтехнологами, бюрократами, бізнесменами. Їх бачення цього явища в основ-
ному зводиться до політики як боротьби за владу (англ. politics), бо їх метою 
є забезпечення партикулярних або корпоративних інтересів. Натомість усвідом-
лення політики як стратегічної програми розвитку суспільства (англ. policy) зде-
більшого належить таким суб’єктам, як науковці, політологи (не ототожнювати 
з політтехнологами), юристи-теоретики, які, проте, мають незначний вплив на 
практику державотворення в Україні. Домінування позитивістського підходу до 
права, що зосереджений на його формальних ознаках, а не на його реальному 
функціонуванні в суспільстві, також не сприяє адекватному розумінню і призна-
ченню цього явища в суспільстві. Крім того, в багатьох сучасних політологічних 
і юридичних дослідженнях не звертається увага на взаємозумовленість, взаємо-
зв’язок та взаємодію політики і права. Хоча в дійсності політика і право є тісно 
пов’язаними суспільними явищами, що є доведеним фактом.

Зважаючи на нагальну потребу впровадження в Україні комплексного під-
ходу до державотворчої діяльності, розгляду політики і права як складних 
системних утворень в органічній єдності та взаємній опосередкованості їх 
змістових характеристик, подолання практики використання політики і права 
в популістських, егоїстичних цілях окремих суб’єктів, важливою проблемою є 
визначення основних напрямів конструювання вітчизняної політико-правової 
реальності. До цих напрямів, на нашу думку, слід віднести такі.

1. Формування оптимальної моделі політико-правового розвитку, що вклю-
чає підвищення рівня життя, впровадження стандартів прогресивного соціаль-
ного розвитку, застосування сучасних технологій на благо людини, подолан-
ня кризи в розподілі матеріальних благ, визначення того, які цілі найбільшою 
мірою відповідають інтересам суспільства на даному етапі соціального роз-
витку. В основу такої моделі має бути покладено принцип справедливості, що 
передбачає: розширення міжсуб’єктної основи демократичної правосвідомості 
й політико-правової культури; подолання суб’єктивізму в ухваленні соціально 
важливих рішень; удосконалення ціннісної основи державно-суспільного роз-
витку на основі консенсуального розуміння справедливості.

2. Забезпечення ефективності політико-правової діяльності, що означає гар-
монійне співвідношення людських, організаційних, часових, науково-технічних, 
матеріальних та інших ресурсів. Оскільки життєздатність певної системи перед-
бачає її безперервну саморефлексію, наукові дослідження повинні розглядатися 
як неодмінна складова, що передбачає розробку оптимальних стратегії і тактики. 
В сучасній управлінській практиці розвинених країн дослідницька діяльність 
становить не менше 30% робочого часу й передбачає залучення наукових уста-
нов і окремих фахівців. Відповідно від функціональної спроможності політики і 
права на теоретичному і практичному рівнях залежить якість людського життя.

3. Подолання уявного конституціоналізму, що означає розрив між бажани-
ми, конституційно визначеними змінами й суспільно-політичною реальністю. 
Це явище зумовлюють такі чинники: наявність у попередньому історичному 
розвитку системи соціалізації населення, орієнтованої на формальний характер 
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існування конституції, а також значного розриву між конституційними норма-
ми і реально діючими інститутами; відсутність необхідної кількості активних 
суб’єктів політико-правового реформування, здатних не тільки підтримувати, 
а й проводити демократичні перетворення; неоднозначне сприйняття значною 
частиною суб’єктів політики і права принципових положень і окремих статей 
конституції. Подолання цього негативного явища означатиме реалізацію мети 
реорганізації національної політико-правової системи, що включає формування 
демократичного правопорядку на основі відповідних процедур і принципів та 
налагодження чіткого механізму взаємодії держави і громадянського суспільства.

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Таким чи-
ном, застосування конструктивістського підходу до дослідження політико-право-
вої реальності та можливостей її зміни вказує на те, що в суспільстві необхідно 
формувати дискурс, що засновується на таких важливих постулатах: між політи-
кою і правом існує тісний зв’язок; у позитивному праві відображається державна 
стратегічна політика, а не поточна політика як боротьба за владу; політика розро-
бляється на основі позитивного права, а не на основі політичної доцільності. 

Знаково-символічні інтеракції повинні бути спрямовані на конструювання 
політико-правової реальності, в якій метою політичних рішень і правових норм 
вважається забезпечення суспільно корисних інтересів, розробляються спосо-
би усунення суспільно шкідливих явищ (правовий фетишизм, уявний консти-
туціоналізм, інфляція права та ін.), існує повага до наукових знань.

Подальшого дослідження потребують механізми посилення впливу на-
уковців, особливо їх комплексних досліджень, на конструювання політи-
ко-правової реальності в Україні.
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Gorbatenko Volodymyr, Kukuruz Oksana. Construction of political and legal reality: 
theory, methodology, practice

The political and legal spheres of society have long been studied separately within polit-
ical science and legal science. In reality, they are closely interrelated, so for the sake of ob-
jectivity and reliability of research results, especially applied ones, these two areas should be 
considered comprehensively. The need to increase the influence of scientific developments on 
changing the practice of state formation in a given direction – the establishment of a democrat-
ic and legal state – requires the study of real connections between political and legal spheres 
of society, consideration of political and legal reality as a whole and promotion of research 
approaches that can strengthen the role of scientists in practice.

The aim of this article is to reveal the role of theoretical, methodological and practical potential 
of social constructivism in the process of changing the political and legal reality, in particular in 
Ukraine. To achieve this aim, the method of system analysis, observation, modeling method was used.

The application of a constructivist approach to the study of political and legal reality and the 
possibilities of its change indicates that in society it is necessary to form a discourse based on the 
following important postulates: there is a close connection between policy and law; positive law 
reflects the state’s strategic policy, not current policy as a struggle for power; policy is formed on 
the basis of positive law, not on the basis of political expediency.

Sign-symbolic interactions should be aimed at constructing political and legal reality, 
in which the aim of political decisions and legal norms is to ensure socially useful interests, 
develop ways to eliminate socially harmful phenomena (legal fetishism, imaginary constitu-
tionalism, inflation of law, etc.), there is respect to scientific knowledge.

Key words: political and legal reality, interaction between policy and law, social construc-
tivism, construction of reality, discourse.
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Стойко Е. М. Научная политика государства: дирижизм или либерализм
На историческом опыте Великобритании, Германии, США и Франции проанализи-

рована выбранная ими научная политика, которая сводится к дирижистской или ли-
беральной модели. Либеральная модель практиковалась с определенными исключения-
ми в Великобритании и США, добившихся мирового лидерства. Дирижистская модель 
(Германия, Франция) более последовательна в интерпретации науки как общественного 
блага и демонстрирует хорошие показатели производительности научных учреждений.

Ключевые слова: наука и технологии, общественное благо, академия, фундамен-
тальная наука.

Stoyko Olena. Science policy of the state: dirigismе or liberalism 
Based on the historical experience of Great Britain, Germany, the United States and 

France, the scientific policy is analyzed, which is reduced to a dirigist or liberal model. The 
liberal model has been practiced with certain exceptions in the UK and the US, which have 
achieved the world leadership. The dirigisme model (Germany, France) is more consistent 
in interpreting science as a public good and demonstrates good performance indicators of 
scientific institutions.

Key words: research and development, public good, academy, fundamental science.

Актуальність дослідження. Починаючи з епохи Просвітництва, теза про 
провідну роль науки для соціально-економічного розвитку держави, покращен-
ня добробуту людини, забезпечення стійкого економічного розвитку та прогре-
су людства загалом майже ніким не ставиться під сумнів. Понад те, побудова 
економіки знань є одним з пріоритетів у більшості країн світу. Однак досі три-
вають дискусії щодо методів стимулювання наукових розвідок і фундаменталь-
них досліджень, зокрема, щодо ролі у цьому процесі держави та її впливу на 
отримані наукові результати. 

Огляд літератури. Пошуком оптимальних моделей і з’ясуванням ефек-
тивності різних підходів до фінансування як теоретичних, так і прикладних 
наукових досліджень займалися економісти1 або ж спеціальні органи2. Однак 
історичні передумови вибору певної моделі наукової політики держави в кон-
тексті ідеологічних засад залишаються малодослідженими. 

Мета статті. Очевидно, що для здійснення своїх досліджень науковці зму-
шені орієнтуватися на потреби та інтереси своїх спонсорів – держави або при-
ватного сектору, що має свої позитивні та негативні наслідки. Тому завданням 
цієї статті є аналіз двох підходів до наукової політики держави – дирижистсько-
го та ліберального, до яких вдавалися країни Заходу протягом останніх століть, 
з використанням порівняльно-історичного методу. 

Виклад основного матеріалу. Ф. Бекон був не лише великим філософом 
науки, який заявив, що знання – це сила (scientia potentia est), а й розглядав на-
уку як публічне благо, що потребує державного фінансування. На його думку, 
наука – це універсалія, що приносить вигоду усьому людству, але не конкрет-
ному індивіду, що можна вважати традиційними ознаками суспільного бла-
га – «блага, вигода від використання якого нероздільно розподілена по всьому 
суспільству незалежно від того, хочуть чи ні окремі його представники купу-
вати це благо... Споживання такого блага кожним індивідуумом не применшує 
його споживання будь-яким іншим індивідуумом»3. 

Цю тезу оспорив А. Сміт, який визнавав, що природа публічного блага про-
являється у тому, що прибуток ніколи не може покрити затрати окремої людини 
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чи невеликої групи осіб. Водночас промислова технологія не підпадає під цю 
категорію і прибуток від продажу технологічного продукту справді покриває 
затрати індивідів. 

Ф. Бекон також припустив, що «промислова» наука виникла з академічної 
науки і в праці «Про переваги і примноження науки» запропонував так звану 
лінійну модель фінансування науки (рис. 1). 

Рис. 1. Лінійна модель фінансування науки Ф. Бекона

З нею не погодився А. Сміт, який вважав, що на практиці саме досягнення 
у сфері виробничих технологій стимулювали наукові розвідки, оскільки жоден 
університет того часу не запропонував жодного винаходу для підвищення про-
дуктивності праці (рис. 2). 

Рис. 2. Фінансування науки за А. Смітом 

При цьому А. Сміт не заперечував, що наука може сприяти розвитку нових 
технологій, зазначаючи, що «багато удосконалень були зроблені завдяки вина-
хідливості машинобудівників, виробництво машин стало особливою галуззю 
промисловості, а деякі – тими, кого називають вченими або теоретиками, про-
фесія яких полягає не у виготовлені яких-небудь предметів, а у спостереженні 
оточення і які через це здатні комбінувати сили найбільш віддалених один від 
одного і несхожих предметів. З прогресом суспільства наука стає … головною 
або єдиною професією і справою особливого класу громадян»4. 

На перший погляд, деякі сучасні дослідження підтверджують думку 
А. Сміта, зокрема, що навіть сучасна наука має лише маргінальне значення для 
розвитку виробництва. Так, у 1991 р. Е. Менсфілд дослідив 76 основних амери-
канських фірм, на які припадала третина продаж у семи основних виробничих 
галузях і з’ясував, що лише 10 % їх нововведень з’явилися на основі останніх 
академічних досліджень і на них припадало лише 3 % продаж та 1 % економії 
чи прибутку галузі від впровадження інновації5. 
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Докази на підтримку такого розуміння можна знайти й в історичному експе-
рименті, який протягом XVIII–XIX ст. проводив Захід щодо моделей фінансу-
вання наукових досліджень. Так, Велика Британія та США у науковій політиці 
дотримувалася моделі А. Сміта – вільного розвитку науки, позбавленої дер-
жавної підтримки, тоді як тогочасні автократичні уряди Франції та Німеччини 
дотримувалися моделі наукового дирижизму Ф. Бекона. 

Уряд Великої Британії фінансував тематичні дослідження або цільові 
проєкти, що підтримували геополітичні амбіції імперії – володарки морів. 
Класичним прикладом є підтримка пошуку точного методу визначення геогра-
фічної довготи після катастрофи Королівського флоту 1707 р. поблизу острова 
Сицилія. Але британський уряд зазвичай не фінансував досліджень, які б мали 
значний вплив на розвиток суспільних відносин, збільшення публічного блага, 
що зазвичай ігнорується вільними силами ринку. 

Однак саме таким шляхом пішов уряд Франції, який також з-поміж інших 
фінансував: Королівський сад (Jardin du Roi, 1626, для вирощування лікар-
ських рослин та виготовлення ліків); Академію наук (Académie des sciences, 
1666, а Лондонське королівське товариство Royal Society in London, засноване 
в 1660–1662 рр., не отримало жодної державної підтримки); журнал Journal 
des sçavans; Римську школу (Ecole de Rome, 1666, мистецтво, архітектура і ди-
зайн), Королівську академію архітектури (Académie royale d’architecture, 1671); 
Школу мостів і доріг (Ecole des ponts et chaussées, 1716, цивільне будівництво); 
Королівську інженерну школу (Ecole royale du génie, 1748, військова інжене-
рія); Школу безкоштовного малювання (Ecole gratuite de dessin, 1767, малю-
вання і дизайн); Школу гірничої справи (Ecole des mines, 1778); Політехнічний 
університет (Ecole polytechnique, 1794) та три хімічні дослідницькі лаборато-
рії (у Королівській бібліотеці, Луврі та Обсерваторії). Німецька держава теж 
спонсорувала свої університети та технічні інститути. Водночас, як слушно 
зазначають критики державного фінансування науки, індустріальна революція 
відбулася у Великій Британії, а не Франції чи Німеччині6. 

Слід зазначити, що уряд Великої Британії все-таки фінансував деякі фунда-
ментальні дослідження. Так, протягом 10 років (з 1803 по 1813 рр.) він фінансував 
щорічний курс лекцій з агрохімії, який викладався Х. Деві і не викликав особливо-
го зацікавлення у студентів. Протягом 1820-х років Велика Британія фінансувала 
комп’ютерні експерименти Ч. Беббіджа, хоча вони виявилися невдалими. Своєю 
чергою уряд Шотландії підтримував свої університети, хоча і не повною мірою. 

До останнього часу США були країною, що переважно фінансувала лише 
тематичні дослідження та цільові проєкти, хоча в історії країни були періоди 
безпосереднього фінансування державою фундаментальної науки. Зазвичай 
це відбувалося досить недовго, а саме у період ведення війни. Так, у часи 
Громадянської війни, а саме Законом про інкорпорацію від 03 березня 1863 р., 
була створена Національна академія наук, що мала на вимогу уряду досліджу-
вати, тестувати, експериментувати та звітувати з будь-якого предмета чи галузі 
мистецтва, вирішувати проблеми карбування монет, точного зважування і вимі-
рювання, виготовлення залізних корпусів кораблів та міцності віскі7. 

Під час Першої світової війни, у 1916 р., було створено Національну дослід-
ницьку раду (National Research Council), що мала стимулювати і заохочувати 
широке використання наукових досліджень у розвитку національної промис-
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ловості, застосування наукових методів для зміцнення національної оборони, 
а також у будь-який інший спосіб використовувати свої здобутки заради поси-
лення національної безпеки й добробуту. В 1918 р. указом В. Вільсона було ви-
значено, що її функціями є: «Стимулювання досліджень у сфері математичних, 
фізичних і біологічних наук, та застосування цих наук в інженерії, сільському 
господарстві, медицині та інших корисних мистецтвах з метою збільшення 
знання, зміцнення національної оборони та іншими способами сприяти сус-
пільному добробуту»8. У 2015 р. після об’єднання з Національною академі-
єю наук створено Національні академії науки, інженерії та медицини (National 
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, NASEM).

На початку Другої світової війни, в 1941 р., було створено Департамент 
наукових досліджень і розвитку (Office of Scientific Research and Development) 
для координації наукових досліджень з військовими цілями (виробництво ви-
сокоточних бомб, надійних детонаторів, радарів, систем раннього оповіщен-
ня, легшої і більш точної стрілецької зброї, надання ефективної медичної до-
помоги, створення універсальних автомобілів), який згодом став основою для 
Мангеттенського проєкту з розробки ядерної зброї. Він отримав необмежений 
доступ до фінансування і ресурсів, а його керівник підпорядковувався лише 
безпосередньо президенту США. Однак, оскільки ці наукові організації ство-
рювалися насамперед під завдання воєнного часу, їх фінансування державою 
припинялося після встановлення миру. 

В історії фінансування американських довоєнних наукових досліджень за 
кошти приватного сектору було лише два винятки. Першим був цільовий про-
єкт для концептуалізації державної політики у різних сферах суспільних від-
носин. Протягом десятиліть федеральний уряд створював та збільшував кіль-
кість інститутів для подальших цільових досліджень, включаючи Бібліотеку 
Конгресу (1800) та Національну гідрографічну службу (1807, U.S. National 
Geodetic Survey, раніше: Coast Survey (1807–1836), United States Coast Survey 
(1836–1878), United States Coast and Geodetic Survey (1878–1970)), від яких ви-
магалося проведення фундаментальних досліджень. Національний інститут 
охорони здоров’я США (National Institutes of Health, 1887) був створений на 
основі Служби морської лікарні (Marine Hospital, 1798). Однак вони створюва-
лися під конкретні цілі і не відповідали концепції Ф. Бекона. 

Другим винятком були так звані «земельні» коледжі (land-grant colleges), 
які створювалися штатами на основі законів Моррілля 1862 р. та 1890 р. 
Перший закон Моррілля, підписаний президентом А. Лінкольном, відкрив 
можливості для створення освітньої системи шляхом передачі штатам феде-
ральних земель (300 тис. акрів на кожного члена Конгресу) з правом її прода-
жу, а отримані кошти мали спрямуватись на створення та фінансування освіт-
ніх закладів. Їх основним завданням було навчання практичному сільському 
господарству, науці, військовій справі та інженерії (без обов’язкової відмови 
від класичних предметів) як відповідь на промислову революцію та зміни у 
соціальному устрої суспільства. З часом найбільші «земельні» коледжі ста-
ли великими державними університетами, що сьогодні пропонують повний 
спектр можливостей для освіти. Однак деякі з них стали приватними заклада-
ми освіти, зокрема Корнелльський університет та Массачусетський техноло-
гічний інститут та університет Таскігі. 
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Проте ще в 1940 р. федеральний уряд та штати фінансували лише 23% до-
сліджень і розробок у США, при цьому майже жодного напряму фундамен-
тальної науки. Федеральне фінансування спрямовувалося на два основних на-
прями – оборона та сільське господарство9. 

Однак до 1890 р. США обігнали Велику Британію за показником ВВП на 
душу населення, таким чином дві провідні світові держави разом – Велика 
Британія ХІХ ст. та США ХХ ст. досягли лідерських позицій завдяки дослі-
дженням в умовах ринку (без державного фінансування). При цьому США, 
що обрали ліберальну модель наукової політики, обігнали Велику Британію, 
а Франція та Німеччина в ХІХ ст. навіть не могли наблизитися до показників 
Великої Британії ВВП на душу населення. До 1913 р. у США ВВП на душу на-
селення було на 14% більшим, ніж у Великій Британії, а у Франції та Німеччині 
ВВП на душу населення було на 12% менше10. 

Однак якщо відмовитися від суто економічних показників, на які впливає не 
тільки рівень технологічного розвитку, а й соціально-політична ситуація (війни, 
природні катаклізми, соціальні процеси: міграції, старіння тощо), і взяти за осно-
ву продуктивність науково-дослідних установ, то результати не можна однозначно 
трактувати на користь ліберального підходу. Згідно з даними Nature Index, який ви-
мірює кількість статей, опублікованих вченими певної країни у 82 індексованих на-
укових журналах з природничих наук11, хоча США і лідирують у цьому списку, од-
нак  є і країни, де держава фінансує наукові дослідження (ті ж Німеччина і Франція), 
а Китай демонструє недосяжні для західних країн темпи зростання 15,4%, які ста-
нуть основою для якісного прогресу технологічного розвитку країни (табл. 1). 

Таблиця 1 
Кількість публікацій у наукових журналах у 2019 р.

Країна (провідні установи) Кількість 
публікацій

Зміна, 
%

1. США (Гарвардський університет, Стенфордський університет, 
МІТ, Університет Таскігі)

28403 -4,2

2. Китай (Китайська академія наук, Університет науки і технології 
Китаю, Пекінський університет

18026 15,4

3. Німеччина (Товариство ім. Макса Планка, Товариство 
імені Гельмгольца, Товариство імені Лейбніца)

8770 -4,1

4. Велика Британія (Оксфордський університет, Кембриджський 
університет, Королівський коледж Лондона)

7837 -2,7

5. Франція (Національний центр наукових досліджень, Сорбонна, 
Національний інститут здоров’я та медичних досліджень) 

5054 -5,1

6. Японія (Токійський університет, Кіотський університет, 
Університет Осаки)

4905 -1,6

7. Канада (Університет Торонто, Університет Макгілла) 3408 -4,4

8. Швейцарія (Цюрихський федеральний технологічний 
інститут, Федеральна політехнічна школа Лозанни) 

3270 1,2

9. Південна Корея (Сеульський національний університет, 
Корейський провідний науково-технічний інститут)

2419 2,8
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10. Австралія (Квінслендський університет, Університет Монаша) 2986 -2,8
24. Польща (Польська академія наук, Варшавський університет, 

Ягеллонський університет)
827 2,4

25. Чехія (Чеська академія наук, Карлов університет) 721 12,7
46. Україна (Національна академія наук, Національний 

університет імені Тараса Шевченка)
233 3,2

Джерело: Nature Index 2020

Висновки. Отже, відмінності між британсько-американським та європей-
ським (німецьким, французьким) підходами до науки зводилися до розбіж-
ностей між моделями А. Сміта (відмова від державної підтримки наукових 
досліджень) та Ф. Бекона (участь держави у фінансуванні науки для мінімі-
зації недоліків ринкової економіки, утвердження науки як суспільного блага). 
Державне фінансування гарантує стабільність і можливість займатися фунда-
ментальними дослідженнями, які через десятиліття знайдуть своє застосування 
у повсякденному житті громадян. З іншого боку, залежність від держави змушує 
вчених дотримуватися продержавних позицій, підтримувати діяльність органів 
державної влади. Фінансування технологічних розробок приватним сектором 
дає змогу зосередити значні ресурси для досягнення практичних результатів 
у стислі терміни: для виведення продукту в масове виробництво, завоювання 
нових ринків тощо. Водночас бізнес не зацікавлений вкладати кошти у ті галузі 
науки, які не можуть генерувати прибуток, але важливі для суспільного роз-
витку (гуманітарні студії) та поглиблення знань про фізичний світ. Як свідчить 
показник продуктивності діяльності науково-дослідних установ, кожен підхід 
до наукової політики держави, хоча ніколи повністю не дотримувався, має свої 
переваги і недоліки, що підтверджує тезу про необхідність пошуку балансу, 
який найкраще відповідає контексту ситуації та довгостроковим пріоритетам 
державного розвитку. 
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Stoyko Olena. Science policy of the state: dirigismе or liberalism
The two approaches to science policy – the British-American and European (German, 

French) – are analyzed. They present liberal model, proposed by Adam Smith (no state 
support for research) and dirigisme model, proposed by Francis Bacon (state participation 
in funding science to minimize the shortcomings of a market economy, the establishment of 
science as public good). State funding guarantees stability and the ability to engage in basic 
research, which in decades will find its application in the daily lives of citizens. On the other 
hand, dependence on the state forces scientists to adhere to pro-state positions, to support 
the activities of public authorities. The financing the research and development (R&D) by 
the private sector makes it possible to concentrate significant resources to achieve practical 
results in a short time: to bring the product into mass production, to conquer new markets, 
and so on. At the same time, business is not interested in investing in those areas of science 
that cannot generate profit, but are important for social development (humanities) and the 
deepening of knowledge about the physical world. According to the performance of research 
institutions, each approach to the state’s scientific policy, although never fully followed, has 
its advantages and disadvantages. So science policy should be the result of a balance between 
national context and long-term priorities of state development.

Key words: research and development, public good, academy, fundamental science.
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СИСТЕМА: 
СТРУКТУРА, КОМПОНЕНТИ, ФУНКЦІЇ

Вперше на основі вивчення взаємодії політичної і правової систем здійснюється 
структурування політико-правової системи, обґрунтовується її структура, виокрем-
люються компоненти і функції. Політико-правова система – це методологічний інстру-
ментарій, покликаний полегшити вивчення та розуміння взаємозумовленості політики 
і права. Політична та правова системи раніше вивчалися окремо в межах двох наук – 
політології і правознавства. Обидві системи виявилися розділеними на теоретичному 
рівні, хоча на практиці є взаємозалежними.

Ключові слова: політико-правова система, право, політика, правова політологія.

Явир В. А. Политико-правовая система: структура, компоненты и функции
Впервые на основе изучения взаимодействия политической и правовой систем про-

изведено структурирование политико-правовой системы, обоснована ее структура, 
выделены компоненты и функции. Политико-правовая система – это методологиче-
ский инструментарий, предназначенный для того, чтобы облегчить изучение и понима-
ние взаимообусловленности политики и права. Политическая и правовая системы ранее 
изучались разобщенно в пределах политологии и правоведения. Обе системы оказались 
разделенными на теоретическом уровне, хотя на практике они взаимосвязаны.

Ключевые слова: политико-правовая система, право, политика, правовая политология.

Yavir Vira. Politicо-legal system: structure, components and functions
For the first time, based on the study of the interaction of political and legal systems, the 

politicо-legal system is structured, its structure, components and functions are identified. The 
politicо-legal system is a methodological tool designed to facilitate the study and understand-
ing of the interdependence of policy and law. The politicо-legal system previously have been 
studied separately within two sciences - political science and jurisprudence. Both systems 
turned out to be separated on a theoretical level, although in practice they are interconnected.

Key words: politicо-legal system, law, politics, legal political science.

Вступ (актуальність теми). Поза межами правової політології структуруван-
ня політико-правової системи шляхом об’єднання політичної і правової підсистем 
відсутнє. Політична та правова системи тривалий час вивчалися окремо в межах 
двох наук – політології і правознавства. Обидві системи виявилися розділеними на 
теоретичному рівні, хоча на практиці є взаємозалежними – постійно взаємодіють, 
перетинаються, взаємозумовлюють та впливають одна на одну1. Ігнорування цього 
взаємозв’язку на науковому рівні негативно відбивається на якості та ефективності 
регулювання суспільних відносин. Успішне функціонування будь-якої країни як 
правової держави неможливе без гармонійного поєднання, узгодженої взаємодії 
політики і права в управлінні державою і суспільством. Право реалізується через 
політику, а політика формується на засадах права, справедливості.

*Yavir Vіra, Doctor of Political Sciences
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Постановка проблеми. Структурування політико-правової системи не-
можливе без розуміння політичної та правової систем у їх взаємодії. Політична 
і правова системи є різновидами соціальних систем, частинами суспільної сис-
теми, які взаємодіють з іншими системами. Суспільство (суспільну систему) 
розглядають як макросистему, яка містить низку підсистем (економічну, пра-
вову, політичну, екологічну та ін.). У межах холізму (філософії та методології 
цілісності) суспільство розглядається як цілісний, єдиний феномен, що скла-
дається із взаємопов’язаних і взаємозалежних складових, серед яких – право 
і політика. Будь-яка з перелічених соціальних систем, у тому числі політи-
ко-правова, є складним, організованим, цілісним конструктом, упорядкованим 
і пов’язаним сукупністю взаємодетермінованих зв’язків між його елемента-
ми-складовими і потребує детального вивчення. 

Відтак метою дослідження є структурування політико-правової системи та 
виокремлення її компонентів, з’ясування функцій. 

Огляд літератури. Окремо взяті політична та правова системи в межах 
політичної та правової наук характеризуються надзвичайно високим рівнем 
розробки, починаючи з середини ХХ ст. Політична і правова системи – це 
методологічний інструментарій, уявний конструкт, покликаний полегшити 
вивчення та розуміння феноменів політики і права, який необхідно просте-
жувати в реальності. Натомість політико-правова система лише побіжно згаду-
ється в працях кількох українських вчених, зокрема А. Білоуса2, О. Безрукової, 
Г. Давлетової, Н. Рєзанової, В. Орлянського3. Попри те, що навіть цілі праці фі-
гурують під назвою «політико-правова система», вони не містять теорії політи-
ко-правової системи як такої, зосереджуючись на описі реалій функціонування 
політико-правових систем – України або інших держав. Це вказує на цілу низку 
невирішених проблем з цієї тематики та насамперед на необхідність напрацю-
вання теорії політико-правової системи. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки в межах правової політології стриж-
невим визнається системний підхід до вивчення політики і права, дослідження 
цих соціальних феноменів неможливе без аналізу взаємодії політичної і право-
вої систем. Основними ознаками як політичної, так і правової підсистем є: орга-
нічний взаємозв’язок між складовими всередині системи; внутрішня взаємодія 
всіх її елементів; ієрархічність складових системи; утворення складовими певної 
цілісності, що і дає підстави виокремлювати політичну і правову підсистеми; 
здатність взаємодіяти з іншими системами та бути складовими системи вищого 
рівня (політико-правової системи); прагнення до самозбереження, стабільності 
та водночас еволюція, розвиток системи; закритість чи відкритість до інкорпора-
ції нових елементів на певних етапах розвитку.

У науці зустрічається амбівалентне розуміння системного підходу: з одного 
боку, це аналіз існуючих систем, з іншого – створення, конструювання, синтез но-
вих систем для досягнення наукових та практичних цілей. Для побудови політи-
ко-правової системи скористаємося інструментарієм системотехніки (англ. Systems 
Engineering) – напрямом науки, який охоплює планування, проектування, кон-
струювання і функціонування (експлуатацію) складних систем, зокрема соціально-
го характеру, з метою отримання найбільшого соціального ефекту. Системотехніка 
використовує як кількісні, так і якісні оцінки; для реалізації поставлених завдань 
послуговується низкою методів (аналіз, планування, управління та ін.), проте ос-
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новним є моделювання. У випадку структурування політико-правової системи 
ефект полягає в тому, що саме в межах моделі політико-правової системи можливе 
комплексне розв’язання політико-правових проблем і соціальних питань політи-
ко-правового простору, з вирішенням яких не можуть впоратися окремо ні правоз-
навство, ні політологія, без об’єднання науково-методологічних зусиль, розрізнено 
вивчаючи право та політику в межах правової та політичної систем відповідно.

Системотехніка інтегрує окремі галузі знань у єдиний комплекс знань – по-
літології та правознавства у правовій політології. Концепція системотехніки по-
лягає в розгляді реальних (що існують) або уявних (що створюються) складних 
систем за допомогою спрощених моделей, що відображають найбільш важливі 
грані складної системи, і в дослідженні таких моделей. Головне завдання зво-
диться до виявлення та аналізу складності політико-правової системи, обґрун-
тування додаткових (нових) зв’язків політичних і правових явищ, які при  роз-
гляді крізь призму цієї складної системи мають забезпечити керованість нової 
політико-правової системи при збереженні сфер самостійності політики і пра-
ва, що в цілому повинно сприяти підвищенню ефективності політико-правової 
системи порівняно з політичною та правовою системами. Нові зв’язки системи 
мають посилити її сприятливі й послабити несприятливі тенденції поведінки 
і розвитку, зберігши і зміцнивши при цьому її цілеспрямованість. У межах по-
літико-правової системи це дасть змогу виявляти та розв’язувати проблеми та 
питання, вирішення яких сприятиме оптимізації, підвищенню ефективності 
політико-правових процесів у державі, вдосконаленню законодавства, забез-
печенню стабільності державотворення, розвитку політико-правової практики, 
успішній реалізації реформ у політико-правовій сфері держави.

Підвищення якості та ефективності політико-правової системи порівняно з 
правовою та політичною підсистемами відбувається за рахунок ефекту синергії. 
Цей ефект проявляється в тому, що результат функціонування цієї системи в ці-
лому вищий, ніж сума результатів функціонування окремих елементів (політики і 
права). Політико-правова система належить до складних систем, що характеризу-
ється великою кількістю елементів та взаємозв’язків між ними. Складність полі-
тико-правової системи визначається видом взаємозв’язків основних елементів під-
систем – політики і права, властивостями цілеспрямованості, цілісності (сутність 
зв’язаного простору), подільності, ієрархічності, багатоаспектності. Останнім ча-
сом у багатьох галузях науки більш важливе місце посідають проблеми вивчення 
організації та функціонування складних об’єктів – систем, які еволюціонують, роз-
виваються, межі й склад яких не очевидні й потребують спеціального дослідження 
в кожному окремому випадку4, як із політико-правовою системою.

Дослідження таких багаторівневих, ієрархічних і взаємопов’язаних фено-
менів, зв’язок між якими ігнорувався впродовж тривалого часу, вимагає розгляду 
цих об’єктів як складних систем. Потреба в інтеграції правового та політичного 
знання з метою осмислення співвідношення політики і права для пошуку опти-
мальних шляхів їх взаємодії у конкретній країні, підвищення їх ефективності в 
управлінні та регулюванні суспільних відносин назріла вже давно, однак її реалі-
зації на теоретико-науковому рівні перешкоджала виразна спеціалізація політичної 
і правової наук. Внаслідок глибокої диференціації та вузької спеціалізації політич-
ної і правової сфер у науці поступово було втрачено розуміння єдності політики 
і права, а політична і правова системи розглядалися окремо, не об’єднуючись у 
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надсистему вищого рівня. Надсистемою вважається та, в якій певна система є під-
системою, складовою надсистеми, системою нижчого рівня. В досліджуваному 
випадку надсистема – це політико-правова система. Підсистемою (політичною 
або правовою) вважається частина, складова системи вищого рівня (надсисте-
ми), яка має властивості системи.

Політико-правова система – це складна надсистема, в якій взаємодіють 
політична і правова системи. Це багаторівнева, комплексна, взаємопов’язана 
сукупність взаємодій і взаємозв’язків політико-правових інститутів і право-
вих засобів, покликаних регулювати політико-правові відносини, та політи-
ко-правових явищ, що виникають внаслідок цього регулювання, яка забезпечує 
стабільність і розвиток політико-правової сфери. 

Дослідження взаємодії політики і права в межах політико-правової си-сте-
ми як методологічної моделі спрощує пошук точок дотику та взає-мозв’язків 
між ними. Без звернення до цієї моделі взаємодія політики і права в межах 
держави нагадувала задачу трьох тіл в астрономії, яка досі не має вирішен-
ня5, позаяк визначити рух трьох тіл, що взаємодіють між собою, за законом 
тяжіння Ньютона неможливо. Вирішення зводилося до задачі двох тіл, як це і 
відбувалося в політології та правознавстві, які окремо встановлювали взаємо-
зв’язок політики і держави, права і держави, але практично ніколи – комплек-
сний взаємозв’язок всіх трьох об’єктів: політики, права і держави, над яким 
нині активно працює правова політологія. Політико-правова система об’єднує 
право і політику в постійній взаємодії, взаємозв’язку навколо основного полі-
тико-правового інституту – держави, яка є похідною політико-правової сфери 
і водночас її формує, задає напрям її розвитку. Раніше взаємовплив політики і 
права розглядався лише на практиці – в конкретних спорадичних випадках, але 
не комплексно в межах моделі єдиної політико-правової системи.

Структура політико-правової системи характеризує її внутрішню організа-
цію, порядок і побудову. Це сукупність елементів політичної й правової систем 
і співвідношення (зв’язки) між ними. Структура характеризує рівень організації 
будь-якої системи, стійку впорядкованість її елементів і зв’язків. Структура як вну-
трішня організація системи, відображення її внутрішнього змісту проявляється в 
упорядкованості взаємозв’язків її частин. Функціонування політико-правової сис-
теми задається саме її структурою, яка повністю визначає спосіб функціонування.

Політико-правова система – це об’єктивно, історично зумовлений фе-номен, 
який містить взаємозв’язані, взаємозумовлені компоненти, що вза-ємодіють між 
собою. Саме встановлення взаємозв’язку між елементами політичної і правової 
систем дає підстави виокремити цілу низку нових політико-правових феноменів 
та явищ, які з огляду на таку взаємозумов-леність не повинні розглядатися як суто 
правові або суто політичні явища. З урахуванням вищезгаданої взаємодії політич-
ної і правової складових вони вже демонструють нову якість.

Структуру політико-правової системи формують такі основні компоненти. 
Політико-правові відносини – взаємини суб’єктів політики і суб’єктів права, які 
виникають і здійснюються на основі норм права і політичних норм, учасники яких 
взаємопов’язані суб’єктивними правами та юридичними обов’язками, зокрема з 
приводу здобуття та здійснення влади. Політико-правова система є матрицею без-
перервного процесу продукування та відтворення політико-правових відносин, що 
виникають з приводу задоволення тих чи інших суспільних інтересів.
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Політико-правова організація – сукупність політико-правових інститутів, 
які формують, задають розвиток політико-правової сфери суспільства, відтво-
рюють її – суб’єкти політики і суб’єкти права (індивідуальні та колективні), зо-
крема: держава, політичні партії, політичні рухи, групи політичних інтересів, 
інститути права, що утворюють нормативну складову, правові установи, що 
забезпечують організаційну складову – здійснюють правову політику держави 
та правозастосовну практику. 

Політичні, правові норми та принципи – сукупність норм та принципів, 
що регулюють політико-правові відносини, впливають на політико-правову 
поведінку та свідомість людини відповідно до цілей і завдань політико-пра-
вової системи. Політико-правова свідомість – сукупність політико-правових 
поглядів, ідей, концепцій, які набувають відображення у політико-правових 
документах, програмах партій, у політичних рішеннях і правових нормах. Це 
форма суспільної свідомості, яка відображає ставлення соціальних суб’єктів до 
політики та права, а також політико-правових явищ.  

Політико-правова культура – сукупність стійких уявлень про різні аспекти 
політико-правового життя, цінностей, сформованих у сфері політики і права, 
що стосуються політичної і правової реальності певного суспільства та рівень 
опанування політико-правовими процесами. Політико-правова культура охо-
плює рівень знань і уявлень про політику та право, емоційне ставлення до цих 
явищ, особливостей їх взаємозв’язку та взаємодії, що мотивує політико-пра-
вову поведінку. Поєднує в собі ідеали, цінності та політико-правову практику. 

Правова політика – політика держави, заснована на праві. У вузькому 
розумінні правова політика означає державну політику в правовій сфері сус-
пільного життя, метою якої є побудова громадянського суспільства і правової 
держави. Це особлива форма державної політики, засіб юридичної легітимації, 
закріплення і здійснення політичного курсу країни, реформування різних галу-
зей суспільного життя6. Правова політика спрямована на створення ефектив-
ного механізму правового регулювання суспільних відносин, найбільш повне 
забезпечення прав і свобод людини та громадянина, зміцнення дисципліни, за-
конності й правопорядку, формування політико-правової свідомості та політи-
ко-правової культури населення. Це безперервний процес формування і здійс-
нення за допомогою правових засобів, заснованих на праві ідей, принципів, 
програм, заходів щодо реалізації державної влади у різних сферах суспільства. 
Правова політика за своєю суттю є концентрованим вираженням взаємодії, по-
єднання політики і права у регулюванні, управлінні державою та суспільними 
відносинами. Позаяк будь-яка неправова політика втрачає легітимність.

Вищезгадані компоненти не вичерпують перелік політико-правових явищ 
політико-правової системи, який може бути доповнений, оскільки політи-
ко-правова система не є статичною, а перебуває в постійному русі, розвитку, 
ускладнюється, що позначається на політико-правових процесах. Окреслені 
вище компоненти у структурі політико-правової системи суспільства завжди 
присутні і є основою політико-правової системи суспільства. 

У політико-правовій, як і у всіх складних системах, структура відображає 
не всі елементи та зв’язки між ними, а лише найістотніші, що мало змінюються 
при звичайному функціонуванні системи й забезпечують існування системи та 
її основних властивостей. Політико-правова система – це система, яка постійно 
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розвивається, безперервно вдосконалюється, трансформується та змінюється в 
процесі історичного розвитку під дією внутрішніх та зовнішніх чинників. 

Структура і функціонування політико-правової системи суспільства підпо-
рядковані її призначенню. Основні напрями діяльності політико-правової систе-
ми у своїй сукупності задають її функції, які визначають структуру та процес дії 
системи, – інтегративна, регулятивно-управлінська, охоронна і комунікативна7.

Політико-правова система здійснює інтеграцію всіх елементів суспільства 
навколо єдиних соціально-політичних цілей і цінностей, наприклад, побудови 
демократичної, соціальної, правової держави. Для забезпечення цілісності та 
єдності суспільства, стабільності й розвитку політико-правової системи вона, 
враховуючи інтереси всіх учасників суспільного життя, створює умови для опти-
мального їх узгодження, координуючи зусилля всіх суб’єктів та політико-право-
вих інститутів. У такий спосіб політико-правова система покликана інтегрувати 
різноманітні суспільні інтереси і забезпечувати цілісність і єдність суспільства, 
його мобілізацію на досягнення суспільно важливої мети. Інтегративна функція 
забезпечує об’єднання всіх політико-правових інститутів системи в єдине ціле, 
їх взаємодію з іншими соціальними інститутами, що і сприяє цілісності соціуму. 
Взаємодією з іншими соціальними системами політико-правова система сприяє 
досягненню національної і соціальної злагоди та забезпечення інтересів людини 
і всього суспільства. У цьому набуває відображення її функція політико-правової 
інтеграції суспільства. Роль цієї функції постійно зростає в умовах трансформації 
суспільства, поєднання розвитку демократії з зовнішньополітичної інтеграцією.

Важливе значення має регулятивно-управлінська функція політико-право-
вої системи, що пов’язана з упорядкуванням і регламентацією політико-пра-
вової поведінки та політико-правових відносин, управлінням суспільством, 
утвердженням таких способів поведінки і діяльності індивідів, суб’єктів полі-
тики і суб’єктів права, форм їхніх взаємовідносин, які забезпечували б дотри-
мання спільних інтересів і стабільність суспільних відносин. Здійснюється на 
основі політичних і правових норм, принципів, що регулюють політико-право-
ві відносини між суб’єктами права і суб’єктами політики, впроваджують іде-
али і цінності, стимули і мотиви політико-правової поведінки, сприяють вирі-
шенню конфліктів та досягненню злагоди. Регулятивно-управлінська функція 
політико-правової системи набуває відображення у формуванні нормативної 
основи та особливої підсистеми політичних норм, імплементації їх положень 
у політико-правову поведінку. Безпосередньо управлінська діяльність здійсню-
ється як спеціалізованими державними органами, установами й посадовими 
особами, так і недержавними політичними інститутами. Реалізація цієї функ-
ції передбачає не лише вплив, а й моделювання політико-правових відносин у 
процесі управління суспільством. Щодо суспільства політико-правова система 
є регулятивною, управлінською і водночас контрольною. 

Охоронна функція політико-правової системи полягає в охороні загальнозна-
чущих, соціально важливих політичних, економічних, культурних, національних, 
особистих та інших відносин, витісненні деструктивних явищ із суспільних від-
носин. Охоронна функція здійснюється за допомогою таких правових засобів, як 
встановлення заборони на дії, що порушують права громадян, громадських орга-
нізацій, держави, встановлення санкцій, профілактика протиправних дій. Однак 
охоронна функція політико-правової системи розглядається в найширшому розу-
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мінні, до неї належить також легітимізація, під якою розуміють приведення політи-
ко-правової реальності у відповідність до офіційних політичних і правових норм.

Комунікативна функція політико-правової системи означає забезпечення кому-
нікації між усіма її компонентами. Комунікативна функція забезпечує одержання 
учасниками політико-правових відносин необхідної для адекватної діяльності в 
системі інформації. Щодо інших функцій політико-правової системи висловлю-
ються надто різні точки зору щодо кількості та змісту цих функцій, що зрештою 
зумовлюється масштабністю і багатоаспектністю політико-правової системи.

Висновки. Вивчення структури, компонентів, функцій політико-правової 
системи дає змогу зрозуміти її сутність, що проявляється у взаємодії права і 
політики, особливостях впливу на суспільство, взаємозв’язку з внутрішнім і 
зовнішнім середовищем. Політико-правова система – це методологічний ін-
струментарій, покликаний полегшити вивчення та розуміння взаємозумовле-
ності політики і права. Перспективи подальших розвідок у заданому напрямі 
невичерпні, позаяк теорія політико-правової системи тільки починає формува-
тися в межах міждисциплінарної науки – правової політології. 
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Yavir Vira. Politicо-legal system: structure, components and functions
Іntroduction . For the first time, based on the study of the interaction of political and legal 

systems, the politicо-legal system is structured, its structure, components and functions are iden-
tified. The politicо-legal system is a methodological tool designed to facilitate the study and un-
derstanding of the interdependence of policy and law. The politicо-legal system previously have 
been studied separately within two sciences - political science and jurisprudence. Both systems 
turned out to be separated on a theoretical level, although in practice they are interconnected.

Paying no attention to this interconnection at the scientific level has a negative impact on the 
quality and effectiveness of the regulation of public relations. The successful functioning of any 
state governed by the rule of law is impossible without a harmonious combination, coordinated 
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interaction of politics and law in the management of the state and society. Therefore, the aim of the 
article is to structure the politicо-legal system and identify its components, to clarify the functions.

The study of such multilevel, hierarchical and interconnected phenomena, the con-nection be-
tween which has been ignored for a long time, requires the consideration of these objects as complex 
systems.  With the help of this method the following definition of the politicо-legal system is proposed 
in article. The politicо-legal system is a complex supersystem in which political and legal systems in-
teract. It is a multilevel, complex, in-terconnected set of interactions and interrelations of politicо-legal 
institutions and legal means designed to regulate politicо-legal relations, and politicо-legal phenom-
ena arising from this regulation, which ensures the stability and development of politicо-legal sphere.

Conclusions. The study of the structure, components, functions of the politicо-legal system system 
makes it possible to understand its essence, which is manifested in the interaction of law and politics, 
the peculiarities of the impact on society, the relationship with the internal and external environment. 
Prospects for further research in this area are inexhaustible, since the theory of political and legal sys-
tem is just beginning to get scientific shape within the interdisciplinary science - legal political science.

Key words: politicо-legal system, law, politics, legal political science.
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Актуальність теми. Правова політика як засіб упорядкування політи-
ко-правової сфери життя суспільства є передумовою оптимізації політичних, 
економічних, соціальних та інших відносин у суспільстві. Політика на сучас-
ному етапі розглядається крізь призму її управлінської функції, а право, своєю 
чергою, є засобом унормування та управління суспільними відносинами. За 
такого підходу правова політика є стратегічним засобом перетворення суспіль-
ства, що регулює складні відносини між суспільством і державою та забезпе-
чує при цьому права і свободи людини і громадянина.

Огляд літератури. Дослідження правової політики є предметом наукового 
інтересу багатьох вітчизняних правознавців. Кількість публікацій з питань, 
пов’язаних із феноменом правової політики, постійно зростає. Проводяться 
відповідні наукові заходи. У грудні 2012 р. в Національному інституті страте-
гічних досліджень спільно з Національною академією правових наук України 
було проведено науково-практичну конференцію на тему «Правова політика 
України: концептуальні засади та механізми формування», під час якої була 
представлена аналітична доповідь, виголошені виступи науковців, юрис-
тів-практиків, представників органів державної влади. Конференція була при-
свячена обговоренню питання концептуалізації та підвищення ефективності 
правової політики в Україні, основних напрямів формування і розвитку пра-
вової політики тощо1.

У жовтні 2014 р. Національна академія прокуратури України провела між-
народну науково-практичну конференцію «Правова політика в Україні: пробле-
ми теорії і практики», у процесі якої була зроблена спроба розгляду питань 
правової політики в різних галузях права2. Різні аспекти правової політики 
аналізують В. Береза3, М. Кравчук та В. Матола4, О. Минькович-Слободяник5, 6, 
А. Онупрієнко7, В. Селіванов8 та ін.

Питанням взаємозв’язку правової політики і законотворчості присвятив 
дисертаційне дослідження А. Лопушанський9. О. Руданецька у дисертаційній 
роботі розглядала правову політику в умовах трансформації суспільства10. 
Певним узагальнюючим підсумком щодо дослідження правової політики є 
стаття Ю. Шемшученка11 в Юридичній енциклопедії.

Постановка проблеми. Зазначені дослідження розкривають різні аспекти 
та прояви правової політики, проте концентрують увагу насамперед навколо 
теоретичних засад цього явища. Нині відчувається певний брак прикладних 
досліджень правової політики, її розгляду в практичному аспекті як сукупності 
управлінських завдань та політико-правових рішень, що правовими засобами 
унормовують різноманітні суспільні відносини. Певні спроби в цьому контек-
сті (насамперед щодо здійснення правової політики законодавчим органом 
держави) здійснені Р. Стефанчуком12, 13. Ми ж спробуємо розглянути прикладні 
аспекти правової політики, проблеми її формування та втілення на сучасному 
етапі розвитку української держави, що є метою нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. У західних країнах термін «правова політи-
ка» (legal policy) використовується насамперед у його прикладному значенні. 
Так, у структурі Міністерства юстиції США існує управління правової полі-
тики, яке зосереджує свою діяльність передусім на питаннях призначення фе-
деральних суддів. В аналогічному розумінні цей термін використовується і в 
науковій літературі, зокрема в роботі Френсіса Бенніона14.
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Інший підхід до використання терміна «правова політика» демонструється 
в Російській Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 3 грудня 
1994 р. було затверджено Положення про забезпечення діяльності Інституту 
держави і права Російської академії наук в якості аналітичного центру з пра-
вової політики Президента Російської Федерації15. О. Малько, М. Матузовим 
та іншими науковцями було розроблено проєкт Концепції правової політики 
Російської Федерації до 2020 р. Відповідно до цього проєкту правова політи-
ка – це цілеспрямована планомірна діяльність держави у сфері правового регу-
лювання соціальних відносин, сутність якої полягає у виробленні і практичній 
реалізації правових ідей та цілей стратегічного характеру16.

Попри певний гносеологічний інтерес, концепція правової політики, що 
базується, як пишуть її автори, на «вченні про правову політику», не містить 
зрозумілих та дієвих механізмів її практичного втілення і тому не справляє на-
лежного впливу на розвиток російського суспільства.

Іншим прикладом планомірного та цілеспрямованого розвитку вітчизняно-
го законодавства є здійснення правової політики в Республіці Казахстан. Іще 
в 1994 р. тут була прийнята Державна програма правової реформи. У 2002 р. 
Указом Президента Республіки Казахстан прийнята Концепція правової полі-
тики до 2010 р. У 2009 р. затверджено оновлений варіант Концепції на період 
з 2010 до 2020 року17. За повідомленнями місцевих засобів масової інформації, 
на розгляді казахського парламенту нині перебуває розроблений Міністерством 
юстиції проект Концепції правової реформи на 2021–2030 роки.

Нормативна основа правової політики України складається з таких еле-
ментів. Відповідно до ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної 
Ради Украйни серед іншого належить: внесення змін до Конституції України; 
прийняття законів; визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики. 
Відповідно до ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України забез-
печує здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання 
Конституції і законів України, актів Президента України; забезпечує прове-
дення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики 
у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і 
культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування. 

Відповідно до преамбули до Закону України «Про засади внутрішньої і зовніш-
ньої політики» цим Законом визначаються засади внутрішньої політики України у 
сферах розбудови державності, розвитку місцевого самоврядування та стимулюван-
ня розвитку регіонів, формування інститутів громадянського суспільства, національ-
ної безпеки і оборони, в економічній, соціальній і гуманітарній сферах, в екологічній 
сфері та сфері техногенної безпеки, а також засади зовнішньої політики України.

Ще одним важливим елементом нормативного забезпечення здійснення 
правової політики в Україні є процедура обов’язкового проходження норма-
тивно-правовими актами міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади процедури державної реєстрації, що є відповідним конституційним 
приписом (ст. 117 Конституції України). Цей механізм передбачає проведення 
правової експертизи нормативно-правового акта, тобто визначення відповідно-
сті останнього Конституції та чинному законодавству України зі складанням, 
погодженням, затвердженням уповноваженими посадовими особами органів 
юстиції відповідного висновку та підписання наказу, а також занесення зазна-
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ченого нормативно-правового акта до державного реєстру та Єдиного держав-
ного реєстру нормативно-правових актів18.

До останнього часу зазначеними нормативними документами вичерпувався 
перелік правових засобів регламентації здійснення правової політики. Однак на-
разі спостерігаємо значний прогрес у розробленні та впровадженні механізмів 
здійснення правової політики в Україні. Підставою та рушійною силою цього 
прогресу став процес європейської інтеграції України і пов’язана з ним адаптація 
українського законодавства до законодавства Європейського Союзу19. 

Угода про асоціацію не тільки ґрунтується на таких цінностях, як дотримання 
демократичних принципів, верховенство права, належне урядування тощо, вона та-
кож містить перелік конкретних завдань і засобів щодо перетворення суспільного 
життя в Україні і його наближення до європейських стандартів20. Одними з таких 
стандартів є стандарти належного адміністрування з питань трансформації системи 
органів державного управління. У ст. 3 Угоди про асоціацію належне врядування ви-
значається як один з основних принципів для посилення відносин між сторонами.

Європейські стандарти належного адміністрування в тісній співпраці з 
Європейською Комісією сформульовані в документі SIGMA «Принципи дер-
жавного управління», який містить систему принципів і критеріїв оцінки дер-
жавного управління та визначає основні вимоги до системи органів державного 
управління. Принципи державного управління сформульовані на основі міжна-
родних стандартів і вимог, а також належних практик держав – членів ЄС та/
або держав Організації економічного співробітництва та розвитку. Принципи 
державного управління визнані деякими державами як перелік стандартів 
та система принципів і критеріїв для проведення оцінки реформ державного 
управління. Серед основних принципів можемо назвати такі21:
- центральні органи виконавчої влади виконують всі критично важливі 

завдання для функціонування добре організованої, послідовної і компетент-
ної системи формування політики;

- гармонізоване середньострокове планування політики з чіткими загальнодер-
жавними цілями запроваджено та приведено у відповідність до фінансового ста-
новища держави; галузеві стратегії відповідають цілям уряду та узгоджуються з 
середньостроковими бюджетними планами;

- підготовка рішень уряду відбувається у прозорий спосіб на основі професій-
них знань керівництва; забезпечується відповідність рішень закону;

- організаційна структура, процедури і склад кадрів у міністерствах забезпечу-
ють можливість впровадження розроблених стратегій і нормативних актів та 
відповідають цілям уряду;

- процедури та інституційна структура європейської інтеграції складають невід’ємну 
частину процесу розробки політики і забезпечують систематичне і своєчасне пере-
несення нормативної бази Європейського Союзу до внутрішнього законодавства;

- процес розробки політики і законодавства є фактологічно обґрунтованим, всі 
міністерства послідовно здійснюють оцінку результатів;

- політика і законодавство розробляються інклюзивно, що забезпечує активну 
участь суспільства і дає змогу узгоджувати різні погляди всередині уряду;

- законодавство є однорідним за структурою, стилістикою і мовою; вимоги 
щодо розробки законодавства послідовно застосовуються всіма міністерства-
ми; нормативні акти оприлюднюються.
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На розвиток цих положень Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію 
реформування державного управління України на 2016–2020 р.22 На цей час 
у Секретаріаті Кабінету Міністрів України розпочали проведення онлайн-кон-
сультацій із зацікавленими сторонами щодо перегляду Стратегії реформуван-
ня державного управління на період до 2025 р. Процес перегляду включатиме 
оновлення цілей, заходів та показників результативності Стратегії23. 

Ефективна реалізація реформи державного управління, підвищення інсти-
туційної спроможності відповідних органів передбачає оновлення та посилення 
кадрового потенціалу державних органів, суттєве збільшення ефективності їх 
роботи з підготовки та реалізації ключових національних реформ. З цією метою 
Уряд ухвалив рішення щодо запровадження посад фахівців із питань реформ24. У 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України та міністерствах, які здійснюють підго-
товку та реалізацію ключових національних реформ, було створено нові структур-
ні підрозділи – директорати та запроваджено посади фахівців із питань реформ.

Відповідно до п. 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 р. № 228, 
Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної правової політики. Зокрема, серед голов-
них завдань Міністерства юстиції України визначено «забезпечення формуван-
ня та реалізація державної правової політики, політики з питань банкрутства».

Таким чином, Міністерство юстиції є головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної правової політики. 
З цією метою в структурі Міністерства було створено департаменти публічного та 
приватного права, а також департамент з питань правосуддя та національної безпеки, 
що серед іншого зосереджувались на законопроектній роботі. Зокрема, відповідно 
до Положень про ці структурні підрозділи визначено, що вони здійснюють правову 
експертизу та розробляють нормативно-правові акти у відповідних сферах.

Водночас на виконання Концепції запровадження посад фахівців із питань 
реформ у структурі Міністерства юстиції у 2017 р. було утворено чотири ди-
ректорати – Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції, 
до основних обов’язків якого віднесено стратегічне планування та координація 
роботи із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції 
Міністерства, Директорат правової політики у сфері судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів, Директорат із прав людини, доступу до правосуд-
дя та правової обізнаності та Директорат із питань адміністративної політики. 

Однак через брак фахових кадрів, що були готові переходити на державну 
службу, Директорат із питань адміністративної політики не вдалось сформу-
вати взагалі, а Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та право-
вої обізнаності у 2019 р. було розформовано. Згодом також проявилась інша 
проблема – дублювання функцій департаментів і директоратів. Наприклад, до 
основних завдань Департаменту з питань правосуддя і національної безпеки 
було віднесено розроблення нормативно-правових актів у сфері судоустрою, 
судочинства та суміжних із правосуддям правових інститутів, що є складовою 
формування правової політики у цих сферах, а Директорат правової політики 
у сфері судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів був упов-
новажений на здійснення моніторингу в цих сферах і розроблення концепцій 
розвʼязання виявлених проблем. Для розвʼязання цієї проблеми постановою 
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Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1034 було внесено зміни до 
постанови Уряду від 12.03.2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апа-
рату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та 
місцевих державних адміністрацій», які передбачали, що до складу директора-
ту входять експертні групи, які складаються з державних експертів (фахівців із 
питань реформ), та в разі потреби – головні управління, до складу яких входять 
провідні й головні спеціалісти (звичайні держслужбовці департаменту). 

Таким чином, у державі поступово забезпечується інституційна можливість 
формування правової політики, яка передбачає розроблення нормативно-пра-
вових актів. Ефективний центр формування державної правової політики по-
винен працювати як система, що складається з елементів (етапів), які циклічно 
повторюються. До таких елементів (етапів) належать: 1) аналіз стану справ у 
сфері правового регулювання, що здійснюється шляхом проведення моніто-
рингу; 2) формування на основі пропозицій за результатами проведеного мо-
ніторингу плану роботи Міністерства юстиції і надання пропозицій до плану 
законопроектних робіт Верховної Ради України; 3) виконання плану роботи 
Міністерства юстиції на відповідний рік.

Першим елементом цієї системи є здійснення моніторингу, який на сьогодні ре-
алізовано Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юсти-
ції. Після створення Директорату 24 лютого 2020 р. наказом Міністерства юстиції 
України № 666/5 було затверджено Порядок моніторингу впровадження та аналізу 
ефективності прийнятих нормативно-правових актів у сферах правового регулю-
вання банкрутства, виконання судових рішень та рішень інших органів (посадо-
вих осіб), судово-експертної діяльності, судоустрою та судочинства, кримінальної 
юстиції, адвокатури та адвокатської діяльності, безоплатної правової допомоги25. 

Моніторинг послідовно включає наступні етапи: збір інформації про стан пра-
вового регулювання; виокремлення найважливіших проблем; обговорення цих 
проблем і шляхів їх вирішення в експертному середовищі; проведення опитуван-
ня щодо варіантів розвʼязання проблем; узагальнення отриманої інформації та її 
аналіз з урахуванням: практики застосування нормативно-правових актів у сферах 
правового регулювання; науково-дослідних матеріалів; стану нормативного вре-
гулювання; міжнародного досвіду; статистичних даних; підготовку пропозицій і 
концепцій законів та інших нормативно-правових актів.

Як свідчить Моніторинговий звіт за 2020 р., у цьому напрямі була прове-
дена масштабна робота і сам звіт містить 541 сторінку звітної інформації26. 
Запровадження моніторингу дає змогу вирішити питання ефективності законо-
давства в Україні, під якою слід розуміти співвідношення реальних результатів 
реалізації закону з його метою. 

Наступною складовою дієвої правової політики є планування законодав-
чої діяльності та визначення законодавчих пріоритетів. Раніше лише у 1997 і 
1999 рр. українським парламентом було схвалено постанови про загальний план 
законодавчих робіт на ці роки, а також у 2006 р. затверджено Перспективний 
план законодавчих робіт Верховної Ради України п’ятого скликання для запро-
вадження спланованої та послідовної нормопроєктної діяльності27. 

У жовтні 2019 р. Закон України «Про регламент Верховної Ради України» 
було доповнено статтею 19-1 «План законопроєктної роботи Верховної Ради», від-
повідно до якої Верховна Рада щорічно на початку чергової сесії за поданням Голови 
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Верховної Ради України затверджує план законопроєктної роботи Верховної Ради. 
План законопроєктної роботи Верховної Ради має містити перелік питань, які потре-
бують законодавчого врегулювання, обґрунтування необхідності розроблення зако-
нопроєкту, орієнтовні назву законопроєкту та строки його подання, відповідальних 
за розроблення законопроєкту, інформацію про пріоритетність внесення та розгляду 
законопроєктів. На виконання цього положення Верховною Радою України прийма-
лися відповідні Постанови щодо плану законопроектної роботи на 202028 та 2021 р.29

Наступним етапом у цьому напрямі є запровадження правил законотвор-
чості, розробка нормативного акта, яким були б регламентовані питання щодо 
змісту, структури, процесу прийняття нормативно-правових документів, що 
свідчить про відсутність концептуального підходу до системного регулювання 
законотворчості з боку держави.

Висновки. Таким чином, процес європейської інтеграції України стимулює 
розвиток цивілізованої правової політики, що на сучасному етапі включає форму-
вання інституційного механізму її запровадження та здійснення. В основі механіз-
му – діяльність Міністерства юстиції України як єдиного загальнонаціонального 
центру формування державної правової політики, інтеграція до нього структурних 
підрозділів інших центральних органів виконавчої влади. Наступним етапом ре-
форми правової політики України повинно стати її змістове наповнення, яке також 
здійснюватиметься в контексті виконання Україною зобов’язань, взятих під час 
підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
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Khodakivskyi Mykhailo. The formation of legal policy of Ukraine at the present stage
Introduction. Legal policy as a means of regulating the political and legal sphere of so-

ciety is a prerequisite for optimizing political, economic, social and other relations in society. 
At the present stage, politics is considered through the prism of its governance function, and in 
turn, law is a means of normalizing and governing public relations. 

In this approach, legal policy is a strategic means of transforming society, which regulates 
the complex relationship between society and the state and ensures human and civil rights and 
freedoms. Most domestic research papers on legal policy cover some of its various aspects and 
expressions, but focus primarily on its theoretical foundations.
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The aim of the article. Today there is a certain lack of applied research in legal policy. 
We shall try to consider the applied aspects of legal policy at the present stage of development 
of Ukraine, regarding it as a set of governance tasks and political and legal decisions that 
regulate various social relations by legal means.

Results. The process of Ukrainian eurointegration stimulates the development of a civilized legal 
policy. Its basic characteristics are laid down in the Association Agreement between the European 
Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and 
Ukraine, of the other part. The institutional basis of this policy is the Ministry of Justice of Ukraine, 
which is becoming a national center for the formation of state legal policy. Further steps in this direc-
tion include the reorganization of its structure in such a way as to provide an institutional opportunity 
for the formation of state legal policy in all public spheres, which should be regulated by legal means.

Conclusions. The key means of transforming legal policy at the present stage is the com-
mitment made by Ukraine during the signing of the Association Agreement with the European 
Union. Ukrainian modern legal policy is based on such values as democratic principles, the 
rule of law, good governance, and so on. The structural elements of modern legal policy are the 
proper institutional basis for its making and the necessary content of social transformations. 
At the present stage, the institutional mechanism of introducing and making legal policy is 
being formed, based on the activity of the Ministry of Justice of Ukraine as the single national 
center for forming state legal policy, integrating structural subdivisions of other central execu-
tive bodies. The next stage of the reform of Ukrainian legal policy should be its content, which 
will also be carried out in the context of Ukrainian eurointegration. 

Key words: legal policy, governance, eurointegration.
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СТРАТЕГЕМИ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ АКТУАЛІЗАЦІЇ І НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ

Досліджуються причини, чинники і процеси, що призвели до затяжного перебуван-
ня України під впливом олігархічного капіталу. Розглядаються передумови консервації 
еліт, що гальмували демократичний розвиток Української держави. Проаналізовано 
ініціативи, що мають стратегічне значення для забезпечення суверенітету й суб’єк-
тності України, розвитку ключових сфер державотворення: освіти і науки, національ-
ної безпеки і оборони, інформаційної політики. 

Ключові слова: деолігархізація, корупція, громадянське суспільство, стратегія полі-
тико-правового розвитку, державотворення. 

Тарасюк В. Н. Стратегемы политико-правового развития Украины: проблемы 
актуализации и научного осмысления

Исследуются причины, факторы и процессы, которые привели к затяжному пре-
быванию Украины под влиянием олигархического капитала. Рассматриваются пред-
посылки консервации элит, тормозившие демократическое развитие Украинского 
государства. Проанализированы инициативы, имеющие стратегическое значение для 
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обеспечения суверенитета и субъектности Украины, развития ключевых сфер разви-
тия государства: образования и науки, национальной безопасности и обороны, инфор-
мационной политики.

Ключевые слова: деолигархизация, коррупция, гражданское общество, стратегия 
политико-правового развития, развитие государства.

Tarasyuk Volodymyr. Elements of Political-Legal Development of Ukraine Strategy: 
Aspects of Actualization and Scholarly Comprehension

The causes, factors and processes that led to the protracted stay of the Ukrainian under the 
influence of oligarchic capital are studied. The preconditions for the conservation of the elites 
that hampered the democracy development of the Ukrainian state are considered. Initiatives 
that are of strategic importance for preserving the sovereignty and subjectivity of Ukraine, 
the development of key areas of state formation: education and science, national security and 
defense, information policy are analyzed.

Key words: deoligarchization, corruption, civil society, political and law strategy, state formation.

Розбалансований державний апарат в умовах бездіяльності правоохоронної 
системи й хаотичність дій влади, спрямованих на подолання кризових явищ, по-
роджених спротивом олігархічного капіталу, красномовно свідчать про необхід-
ність системного наукового осмислення проблем політико-правової модернізації 
держави та вироблення відповідних стратегічних орієнтирів у цій сфері. 

Децентралізація влади й певна автономність регіональних еліт призвели до 
ослаблення ролі й дискредитації центральних органів влади; втрати контролю 
за стратегічними галузями економіки, монополізованих олігархами. Це вима-
гає від влади постійного пошуку компромісу між інтересами держави й апети-
тами корупційного капіталу. Відсутність загальнонаціональних довгостроко-
вих програм і стратегії розвитку освіти й науки, сфери національної безпеки і 
оборони, інформаційної політики призвела до некритичного запозичення зару-
біжних стандартів і концепцій, подекуди застарілих, а інколи й нерелевантних 
до сучасних українських реалій (наприклад, запровадження обмежувальних 
інструментів економічного характеру сприяють руйнації країн, не здатних за-
безпечити свої потреби власними ресурсами). 

Постійне скорочення фінансових, природних, людських ресурсів при-
звело до зростання суспільного невдоволення олігархами, які «колонізували 
Україну» наприкінці 1990 – на початку 2000-х років, та залежності від росій-
ських ринків – енергетичного, промислового, продовольчого. 

Розглядаючи процеси зміни еліт, варто відзначити, що цю проблематику 
досліджували В. Андрущенко1, М. Головатий2, Д. Горбач3, І. Бережна4, О. Корні-
євський5, Л. Кочубей6, В. Фесенко7, М. Шульга8 та ін. 

Зміна еліт постає однією з найбільш нагальних проблем, пов’язаних із від-
новленням суб’єктності в Українській державі. Жоден із попередніх масових 
протестів – Помаранчева революція та Революція Гідності – не привели до зміни 
еліт. Інклюзивність політики й монополізація економіки не сприяють відновлен-
ню довіри громадян до влади. Вітчизняні еліти тісно пов’язані з олігархічним ка-
піталом – фінансовим, політичним, медійним. Українські еліти впевнено можна 
назвати проолігархічними, а олігархів – представниками вітчизняних еліт. 

Суспільний запит на деелітизацію олігархів за певних обставин може тран-
сформуватися в чергові масові протести. В Україні за тридцять років незалеж-
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ності не створено жодних умов для професійної реалізації освітян, науковців, 
лікарів, журналістів, інженерів тощо. Усі так звані некомерційні професії пере-
живають глибокий занепад. Ринкові відносини поступово трансформувалися в 
ринкове мислення – ліберальна економіка перетворює суспільство на ринкове 
середовище. Проте цілком очевидно, що здоров’я, політика, дружба чи сімей-
ні відносини не можуть бути ринковими за визначенням. Єдиним критерієм 
успіху людини стає розмір її статків. Якщо заможний, то успішний (і навпаки), 
до того ж для більшості не має значення, яким чином ці статки накопичені. 
Через це досі існує висока толерантність до корупції – чи не єдиного способу 
швидкого збагачення й визнання; а щоб долучитися до корупційної ренти, слід 
стати чиновником та/або політиком. Такі антицінності утвердилися в суспіль-
ній свідомості й вихованні. Відтак олігархічне правління шкодить не лише 
економічному розвитку, а й руйнує систему ціннісних орієнтирів суспільства. 
У результаті впровадження європейських цінностей демократії й народовладдя 
на тлі глибокої аксіологічної кризи стає складно вирішуваною проблемою. 

Одночасна реалізація державних програм (стратегічних ініціатив) у сфері 
освіти і науки, безпеки і оборони, інформаційної політики дасть можливість за-
класти фундамент для наступних змін, оновлення вітчизняних еліт і формуван-
ня зрілого громадянського суспільства, здатного захищати національні іденти-
фікатори. Без інвестицій в освіту і науку, без цілеспрямованої інформаційної 
політики не можна позбутися взаємної стигматизації Заходу і Сходу, правих і 
лівих сил, приватизації окремими політичними партіями патріотизму й прагма-
тичного використання національних ідей заради політичних дивідендів. 

Розглянемо кожен з напрямів й спробуємо окреслити ініціативи, що мають 
стратегічне значення для українського державотворення. Освіта і наука, наці-
ональна безпека і оборона, інформаційна політика безпосередньо пов’язані із 
формуванням людського капіталу, інтелектуального потенціалу держави. Тож 
відповідні міністерства і відомства не можуть за визначенням працювати в 
режимі «пожежної команди», кожен їх недалекоглядний крок може негативно 
вплинути в подальшому як на суб’єктність Української держави, так і її могут-
ність, обороноздатність, суверенітет. 

Відновлення інтелектуального потенціалу України можливе через впрова-
дження ефективних й виважених змін у системі освіти і науки. Освітні ініціа-
тиви слід розділити на три умовні рівні: дошкільне виховання, середня освіта 
й університетські програми. Окремої уваги потребує академічне середовище: 
крім відновлення наукових шкіл, необхідно на основі всебічного експертного 
аналізу (і ситуації в країні, й порівняльних досліджень зарубіжного досвіду 
підтримки і мотивації науковців і наукових шкіл) формувати систему держав-
них замовлень на проведення досліджень (насамперед суспільно-гуманітар-
них, де ефект не завжди очевидний, проте доленосний, позаяк створює заса-
ди суверенітету, безпеки, національної консолідації). Дошкільну освіту слід 
розглядати під кутом зору низки актуальних викликів, які постали нині перед 
людством: зростаюча зайнятість населення, цифровізація всіх сфер суспільного 
життя, зменшення демографічних показників, руйнування інституту сім’ї, втрата 
культури виховання тощо. Держава повинна створювати сприятливі умови для 
подальшого народження і виховання майбутніх громадян України (платників 
податків, військових, правоохоронців, лікарів, вчителів, інженерів). Це вимагає 
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значного підвищення рівня послуг і доступності до дитячої медицини / до-
шкільної освіти й посилення ролі держави у вихованні дітей. Дитсадки повинні 
стати центрами первинного пізнання соціального життя, де є місце як для осо-
бистості, так і для суспільних відносин. Усвідомлення власного «я» та практи-
ка застосування спільного «ми», де кожен має власний погляд на окремі явища, 
але при цьому здатен взаємодіяти з іншими індивідами, бути лідером і вміти 
співпрацювати з людьми, підкорятися й переконувати, – шлях до формування 
цілісного громадянського суспільства й сильної держави. Тому дитсадок – це 
перший крок до зрілого громадянства, центр громадянської культури й патрі-
отичного виховання. Народні / релігійні, національні свята та знаменні дати 
в історії України, державна символіка, історія та географія України повинні 
займати почесне місце в програмі дошкільного виховання. 

Обов’язковим елементом середньої (шкільної) освіти, крім вже звичних 
предметів, повинно стати естетичне виховання. Гра на музичних інструментах, 
образотворче мистецтво, театр, шахи, командні види спорту сприяють гармо-
нійному розвитку юних українців, здатних до творчого мислення, до творіння 
прекрасного – в житті, у людських стосунках, запобігають агресивним настро-
ям і настановам, що, на жаль, спостерігаємо нині у школярів (булінг, суїцид 
тощо). Міжшкільні дебати старшокласників з актуальних суспільних питань 
сприятимуть зацікавленості випускників шкіл суспільними процесами та під-
готовці майбутніх виборців до реалізації громадянських прав і обов’язків. 

Знання іноземної мови (бажано не однієї) має забезпечити вільне володін-
ня й спілкування, можливість не тільки користуватися гаджетами, а й писати 
твори, читати й аналізувати зарубіжну літературу в оригіналі, брати участь у 
міжнародних шкільних олімпіадах, виступати з доповідями перед зарубіжною 
аудиторією тощо. Цифрова та медіаграмотність давно повинні посісти чільне 
місце в шкільній програмі. Адже сучасні діти стають дедалі вразливішими пе-
ред викликами інтернетизованого суспільства. 

Повернення до 10-річного терміну середньої освіти дасть змогу уникнути в май-
бутньому не лише демографічної кризи, а й запобігти дефіциту ВВП у найближчі 
роки. Наразі держава щонайменше на 5 років продовжила термін перебування дітей 
під опікою батьків (12 замість 10 років – школа, 6 замість 5 –університет, 4 замість 
2 – аспірантура, що чомусь вважається рівнем освіти, а не науковою діяльністю), що 
незабаром відгукнеться і соціальним розбалансуванням, і недоотриманням податків 
і зборів, і нівелюванням інституту сім’ї, збільшенням пенсійного віку тощо. 

З огляду на втрату інтересу дітей до процесів пізнання варто перегляну-
ти концепцію шкільної освіти й зменшити чисельність класів до 12 учнів, що 
дасть змогу педагогам більш якісно працювати й оцінювати рівень знань шко-
лярів. Базові предмети мають забезпечувати належний рівень знань, щоб у ви-
щому закладі освіти не треба було знову вивчати історію, а студентам дорікати 
за незнання української чи іноземної мови. Й такі умови потребують не ско-
рочення кількості шкіл (як це відбувається зараз), а будівництва нових, більш 
комфортних класів, театральних студій, спортивних арен тощо. Якщо державі 
потрібні талановиті й вмотивовані громадяни, то вже зараз слід подбати про 
створення умов для виховання інтелектуально потужної нації. 

Університетська освіта також повинна містити елементи громадянського 
виховання. Участь у студентських і міжуніверситетських дебатах, конферен-



РОЗДІЛ 9 • Проблеми правової політології 509

ціях, публічні доповіді та командні змагання з професійної вправності залуча-
тимуть молодих громадян до суспільних процесів, сприятимуть формуванню 
зрілого громадянського суспільства. У вишах мають вивчатися ті дисципліни сус-
пільно-гуманітарного комплексу, які не повторюють шкільну програму, – політо-
логія, соціологія, соціальна психологія, правознавство, іноземна мова (у прив’язці 
до майбутнього фаху з відповідними навичками – перекладу іноземних текстів з 
відповідної фаху тематики, політичної і правової культури, управління персона-
лом, менеджменту організацій тощо). При цьому має збільшуватися вага дисци-
плін, які викладаються паралельно й одночасно державною й іноземною мовами.

Залучення студентства до дослідницької діяльності дасть змогу забезпе-
чити відбір і безперервне поповнення наукових кадрів та висококонкурентне 
наукове середовище. Загалом перехід від індивідуальної до масової освіти не-
гативно вплинув на якість останньої 9. Тому варто більше уваги приділяти не 
звичному продажу місць в аудиторії (навчання за дороговартісними контракта-
ми), а відбирати найбільш здібних і талановитих абітурієнтів, здатних до опа-
нування академічних дисциплін. Відповідно слід відійти від монополії ЗНО і 
дати можливість вишам проводити конкурсні іспити абітурієнтів. 

Окремо слід зосередитися на професійному відборі та підготовці співро-
бітників спеціальних служб / правоохоронних органів. На початку 2000-х, внас-
лідок руйнівної політики керівництва держави, доступ до цих професійних 
середовищ був наданий випадковим, невмотивованим курсантам, які вступили 
до спеціальних закладів освіти з метою подальшої монетизації своїх посад та 
професійних повноважень. Значна частина абітурієнтів була зарахована «на 
прохання», а не за покликом серця. Саме в цей період спеціалізовані виші ста-
ли широкодоступними для олігархічного капіталу. Тіньові підприємці, ділки 
й корумповані чиновники добре усвідомлювали важливість інтеграції «своїх 
людей» у правоохоронну систему. Відтоді ситуація у сфері національної безпе-
ки лише погіршується, тогочасні студенти сьогодні займають посади керівни-
ків управлінь, департаментів, підрозділів у правоохоронних органах та судах. 
Відповідно такі кадри зацікавлені у гальмуванні будь-яких змін і реформ, від-
мові від самоочищення, саботуванні розпоряджень керівництва держави. 

Інтелектуальний потенціал людського капіталу є основним багатством 
будь-якої держави. Наукове співтовариство покликане нарощувати його, аку-
мулювати знання, застосовувати результати досліджень на користь держави. 
На відміну від технологічних засобів імітації людської діяльності наукове знан-
ня має стати основою управління суспільними процесами, забезпечення інфор-
маційної безпеки і оборони, зовнішньої та внутрішньої політики, виховання, 
освіти, впровадження ціннісних засад та орієнтирів. 

Ефективне управління державою вимагає наукового, кваліфікованого ін-
формативного, експертного і правового забезпечення. Прийняття важливих 
рішень потребує ґрунтовного дослідження відповідних процесів та можливих 
наслідків. Цінність сучасної науки полягає у здатності передбачати, прогнозу-
вати й пояснювати причини виникнення тих чи інших явищ і закономірностей. 

Зростання наукового потенціалу неможливе без відновлення неправомірно 
втрачених внаслідок «горе-реформ» (бюрократизація і корумпованість систе-
ми атестації наукових кадрів, відсутність академічної свободи науковця внаслі-
док примушення до «прилучення» до фейкових дороговартісних публікацій у 
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«певних» наукометричних базах даних, створення абсолютно зайвих структур 
у системі середньої і вищої освіти для «забезпечення якості» тощо) й створення 
наукових шкіл, відродження традицій, без забезпечення державними замовлен-
нями науково-дослідних інститутів, без залучення наукового співтовариства до 
пошуку шляхів вирішення актуальних суспільних проблем, аналізу й спільної 
генерації державно важливих і суспільно значущих рішень. 

Наука – це інтелектуальна потуга держави, що забезпечує здатність до вирі-
шення найскладніших завдань. Рівень науки безпосередньо впливає на рівень 
освіти, політики, економіки, медицини, спорту, літератури, технічного прогресу 
й навіть мови. Не кожен здатен займатися науковою діяльністю, як і не кожен 
здатен досягти значних показників у спорті чи мистецтві. Тому для більшості 
пересічних громадян академічний світ є чимось відірваним від реальності, не 
зрозумілим, не цінним. Але державні діячі (які вважають себе елітою) зобов’яза-
ні усвідомлювати важливість і цінність наукового знання, яке забезпечує силу й 
суверенність держави, її сталий розвиток і перспективи в глобалізованому світі. 

Інформаційна політика держави наразі майже повністю залежить від влас-
ників медіахолдингів, яких у нас, з легкої руки Бориса Нємцова, називають 
олігархами. Український олігархат – це не просто великий капітал і не бізнес 
у звичному розумінні, це поєднання монополій у стратегічних галузях еконо-
міки, медіа і політики. Олігархи виступають ляльководами переважної біль-
шості політичних сил. Медіаресурси та значний корупційний капітал дають 
можливість впливати на прийняття стратегічних державних рішень, признача-
ти лояльних людей на ключові державні посади, просувати або дискредитувати 
тих чи інших політичних акторів у результаті інформаційних кампаній з метою 
формування у суспільній свідомості симпатій / антипатій до певних політиків, 
чиновників, громадських діячів чи організацій. 

Деелітизація олігархів, або ж деолігархізація української політики і еконо-
міки, ускладнюється впливом останніх на редакційну політику суб’єктів ін-
формаційного ринку. Будь-які наступальні дії держави на олігархічний капітал 
завжди потерпали (і потерпатимуть) від інформаційних атак, спровокованих 
медіакомпаніями, де домінує телебачення – найпотужніший інструмент одно-
часного охоплення багатомільйонної аудиторії. Олігархічний капітал інвестує 
в медіабізнес чималі кошти з метою захисту монополізованих активів – ос-
новних джерел збагачення. Медіа – це парасолька, під якою ховаються бенефі-
ціари української корупції від закону та суспільного осуду. Тож перший крок 
до деелітизації олігархів – це позбавлення останніх впливу на редакційну полі-
тику підконтрольних ЗМІ. Реалізація цих заходів потребує не лише політичної 
волі керівництва держави та усвідомлення суспільством крайньої необхідності 
цих дій, а й синхронної роботи усіх відповідних державних інституцій. 

Розглянемо низку ініціатив, які, на нашу думку, призведуть до втрати ін-
тересу олігархічного капіталу до медіабізнесу. Політичну капіталізацію ЗМІ 
формують політичні ток-шоу, політична реклама / агітація й смисли, що за-
кладаються редакціями під час подачі новин чи журналістських розслідувань. 
Від того, як виглядає той чи інший політик на ТБ, залежать його рейтинги і попу-
лярність серед виборців. Жоден ЗМІ не здатен охоплювати таку чисельну ауди-
торію, як телебачення. Відповідно основними інструментами політичного впливу 
є політичні ток-шоу й політична реклама та агітація (особливо під час виборчих 
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перегонів). Позбавивши приватні телеканали права на політичне просування, дер-
жава змусить приватний медіасектор, який поки що контролюється олігархами, 
поступово зосередитися на поширенні інформаційно-розважального контенту, а 
єдиний допустимий вид політичної агітації – політичні дебати – слід проводити 
на майданчиках Суспільного мовлення, яке в Україні поки що відсутнє (органі-
заційно-правова форма власності «UA: Суспільне мовлення» свідчить, що т. зв. 
Суспільне телебачення де-факто є державним, а не суспільним – АТ «Національна 
суспільна телерадіокомпанія України», зареєстрована 20.02.1995 р., форма власно-
сті: державна; засновник: держава в особі КМУ). Таким чином, однією з переду-
мов деолігархізації інформаційного середовища повинно стати створення дійсно 
суспільного мовлення, яке б фінансувалося виключно коштом телеглядачів й ре-
кламодавців, а участь держави полягала б лише у зборі «податку на телебачення» 
й перерахуванні коштів на рахунок суспільного мовника. 

Запровадження т. зв. податку на телебачення, на кшталт військового збору 
й пільгового оподаткування реклами на суспільному телебаченні, дадуть змогу 
залучити достатні кошти для створення конкурентоспроможної телерадіоком-
панії, не заангажованої ні зв’язками з корупційним капіталом, ні залежністю 
від держави. Одночасно важливо відновити незалежні джерела фінансування 
ЗМІ: дозволити друкованим і ефірним медіа рекламувати алкогольну й тютю-
нову продукцію. З часу заборони рекламування цих товарів рівень споживан-
ня тютюну і алкоголю зріс у кілька разів замість очікуваного зниження. Сліпе 
слідування стандартам ЄС у сфері регулювання реклами призвело до глибоких 
кризових явищ у медіагалузі. Молода держава, намагаючись відповідати де-
мократичним канонам, демонструвати лояльність до західних стандартів, була 
змушена заборонити рекламу цих виробів у ЗМІ. В той же час такі розвинуті 
країни, як Німеччина, Японія, Нідерланди та інші, оцінюючи співмірність су-
спільних наслідків від реклами тютюну і алкоголю та втрат основного джерела 
доходу ЗМІ, а разом із цим і незалежності їх редакційної політики, відмовилися 
від запровадження таких обмежень, пояснюючи свою позицію суспільною до-
цільністю забезпечення незалежності ЗМІ від фінансово-промислових груп чи 
політичних партій. Ці держави не лише зберегли культуру друкованих медіа, а 
й запобігли скороченню кількості видань, забезпечивши економічні свободи та 
рівність медіабізнесу з іншими суб’єктами ринку. Українська влада, приймаючи 
обмежувально-заборонні юридичні конструкції, спровокувала кризовий стан на 
ринку друкованих медіа, більшість з яких припинили своє існування, а части-
на була змушена увійти до складу олігархічних медіахолдингів, втративши не 
лише незалежність, а й принципи професійної журналістської етики. При цьому 
жодних обмежень не зазнала реклама цукру і цукровмісних продуктів харчу-
вання, хоча шкода для організму людини від їх споживання не менша. Також 
законодавець не обмежує виробництво м’яса із застосуванням консервантів-кі-
лерів, що мають вкрай негативний вплив на здоров’я людини. Такий підхід до 
регулювання реклами є популістським і руйнівним. Упереджене слідування 
усім нормам ЄС ставить у несправедливе, неконкурентне становище вітчизняні 
ринки. Поточний стан нашої економіки не дозволяє впроваджувати обмеження, 
релевантні до країн із високорозвинутою економікою, а наслідки олігархізації 
медіа є більш карколомними для суспільства, ніж реклама тютюну і алкоголю на 
шпальтах газет. Досвід економічної кризи 1998–1999 рр. продемонстрував, що 
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медіа, яким довіряє читач, здатні самостійно впоратися з фінансовими трудно-
щами, якщо штучно не обмежувати їх інструментарій продажу реклами. 

Наступною передумовою звільнення інформаційного простору від мані-
пулятивних забаганок олігархів повинна стати заборона фінансування ЗМІ 
з-за кордону: жодних офшорів чи зарубіжних кредитів, закордонних влас-
ників чи інвесторів. Джерела фінансування ЗМІ повинні бути прозорими 
і вітчизняними, принаймні на період зовнішньої агресії / анексії / окупації 
українських територій. Допоки країна перебуває у стані війни – нехтування 
вимогами інформаційної безпеки є злочинним. 

Окремої уваги заслуговує питання встановлення ефірних квот для освіт-
нього, просвітницького, дитячого та соціального контенту шляхом зміни лі-
цензійних умов. При цьому держава може замовляти створення відповідних 
передач на каналах-трансляторах, а медійники отримають додаткове, неза-
лежне від олігархів джерело фінансування. 

Післяреволюційні зміни законодавства про кінематографію, телебачення та ра-
діомовлення у 2014–2015 рр. підштовхнули олігархів до пошуку нових шляхів для 
продовження співпраці із суб’єктами господарювання держави-агресора. З’явилися 
такі поняття, як спільне (російсько-українське) виробництво, частину контенту росі-
яни почали створювати безпосередньо в Україні й так само продовжувати продавати 
вітчизняним телеканалам низькоякісні аудіовізуальні продукти, сповнені ностальгії 
за радянським періодом. Необхідно переглянути нормативне регулювання господар-
ської діяльності з суб’єктами господарювання РФ. Бартер, кооперацію, співробітни-
цтво, продаж чи купівлю контенту з Росії слід суворо заборонити. 

Це ж стосується будь-яких контактів офіційних осіб нашої держави з пред-
ставниками влади РФ, що використовуються останньою для посилення позицій 
впливу у вітчизняній політико-правовій системі. Заборона має діяти до повної 
деокупації Донбасу та АРК. Для цього слід внести відповідні зміни до ст. 111 
Кримінального кодексу України. Як відзначається у Стратегії національної без-
пеки України (2020), державний суверенітет, територіальна цілісність, демо-
кратичний конституційний лад та інші життєво важливі національні інтереси 
мають бути захищені також від невоєнних загроз з боку Російської Федерації та 
інших держав, зокрема, спроб спровокувати внутрішні конфлікти10. 

Органи національної безпеки і оборони багато років є об’єктами розвіду-
вальних операцій Кремля. Переформатування апарату, формування інформа-
ційної прозорості влади й подолання тотальної корупції вимагають віднов-
лення дієздатності спецслужб та правоохоронної системи. Довіра суспільства 
до law enforcements institutions вимірюється рівнем захищеності громадян й 
загальної безпеки в країні. «Не красти, не брехати й забезпечити усім рівні 
можливості» – реалізація цих вимог українських громадян до влади вимагає 
невідкладного усунення перешкод на шляху до відновлення ефективності ві-
тчизняних спецслужб. Саме СБУ повинна стати тією інституцією, яка розпочне 
наступ на суб’єктів політичної корупції, виявить і оприлюднить факти зради 
національних інтересів, сприятиме формуванню принципів доброчесності 
органів державної влади. Виконання щойно прийнятого закону України щодо 
реформування СБУ має багато в чому забезпечити реалізацію цих принципів. 

Щодо органів правопорядку: назріла потреба у створенні муніципальної 
поліції на місцях й впровадженні демократичних процедур призначення на ке-
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рівні посади в правоохоронних і судових органах. Виборність керівника міс-
цевої поліції, прокурора та суддів сприятиме відновленню довіри суспільства 
до держави, посилить відповідальність чиновників перед виборцями й закладе 
фундамент для формування компетентної, ефективної влади. 

Зазначені ініціативи сприятимуть оновленню інститутів державної влади, 
ефективному захисту населення, цінностей, інтересів, ресурсів та суверенітету 
Української держави. 
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Tarasyuk Volodymyr. Elements of Political-Legal Development of Ukraine Strategy: 
Aspects of Actualization and Scholarly Comprehension

The unbalanced state apparatus in the conditions of the law enforcement system inaction 
and the chaotic actions of the authorities aimed at overcoming the crisis caused by the resis-
tance of oligarchic capital eloquently testify to the need to implement systematic programs to 
restore and develop strategic directions of the state.

Strengthening and separating regional elites from the center weakens the role and discredits 
central governments; the loss of control over the strategic sectors of the economy monopolized by 
the oligarchs requires the government to constantly seek a compromise between the interests of the 
state and meet the needs of corrupt capital; lack of own (national) programs for the development of 
education and science, national security and defense, information policy – led to the introduction 
of foreign ideas and concepts, sometimes outdated and sometimes irrelevant to modern Ukrainian 
conditions (for example, the introduction of restrictive economic instruments contribute to the de-
struction of countries, unable to provide their needs with their own resources at least 90%).

The constant reduction of financial, natural, and human resources has led to growing public 
discontent with the oligarchs who «colonized Ukraine» in the late 1990s and early 2000s and, 
depending on Russian markets, pursue their own mercantile interests contrary to state interests. 

Elite change is one of the most pressing and painful issues related to the restoration of sub-
jectivity and statehood in the Ukrainian state. None of the previous mass protests, the Orange 
Revolution and the Revolution of Dignity, led to a change of elites as the primary, basic cause 
of mass discontent. Policy inclusiveness and economic monopolization do not help restore 
public confidence in government actions and decisions. Domestic elites are in one way or 
another closely connected (dependent) with oligarchic capital – whether financial, political or 
media. Thus, Ukrainian elites can be confidently called pro-oligarchic, and oligarchs – repre-
sentatives of domestic elites.

The public demand for the de-elitization of the oligarchs has every reason to grow into 
another Maidan. In Ukraine, during the thirty years of independence, no conditions have been 
created for the professional realization of educators, scientists, doctors, journalists, engineers, 
etc. All so-called non-profit professions are in deep decline. Market relations have gradually 
transformed into market thinking – a liberal economy turns us into a market society. When 
measuring education, medicine, politics, friendship or family relations according to the stan-
dards of market thinking – the market suffers, and public relations, and education, medicine, 
science, politics, etc. – none of these categories can be market by definition.

Key words: deoligarchization, corruption, civil society, state development strategy, educa-
tion and science, national security and defense, information policy, state formation.
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СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ 
ЯК ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ

Стаття присвячена проблемі визначення поняття системи електронних плате-
жів як об’єкта, на який спрямовується кримінальне правопорушення. Запропоновано 
уточнене визначення загальноюридичного поняття системи електронних платежів. 
На його основі встановлено, що система електронних платежів як об’єкт злочинного 
посягання – це врегульований нормами права порядок суспільних відносин щодо переказу 
грошових коштів між учасниками платіжної системи за допомогою особливого пла-
тіжного механізму, який є сукупністю способів, інструментів, методів, що дають змо-
гу здійснювати розрахунки, вчинювані з метою ефективного і безпечного переміщення 
коштів від платника до отримувача у часі і у просторі та регламентовані спеціальним 
законом та платіжними правилами, реалізуються на підставі договору, проти якого 
спрямоване злочинне посягання.

Ключові слова: система електронних платежів, платіжна система, об’єкт зло-
чинного посягання, електронні гроші, платіжні засоби.

Василенко А. В. Система электронных платежей как объект преступного по-
сягательства

Статья посвящена проблеме определения понятия системы электронных плате-
жей как объекта, на который направляется уголовное преступление. Предложено 
уточненное определение общеюридических понятие системы электронных платежей. 
На его основе установлено, что система электронных платежей как объект преступ-
ного посягательства - это урегулированный нормами права порядок общественных 
отношений по переводу денежных средств между участниками платежной системы 
с помощью особого платежного механизма, который представляет собой совокуп-
ность способов, инструментов, методов, позволяющих осуществлять расчеты, совер-
шаемые с целью эффективного и безопасного перемещения средств от плательщика к 
получателю во времени и в пространстве и регламентированы специальным законом и 
платежными правилам, реализуются на основании договора, против которого направ-
лено преступное посягательство.

Ключевые слова: система электронных платежей, платежная система, объект 
преступного посягательства, электронные деньги, платежные средства. 
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Vasylenko Oleksandr. Electronic payment system as an object of criminal encroachment
The article is devoted to the problem of defining the concept of electronic payment system 

as an object to which a criminal offense is directed. A revised definition of the general legal 
concept of electronic payment system was proposed. Based on it, it was established that the 
system of electronic payments as an object of criminal encroachment – is regulated by law 
the order of public relations for transfers of funds between participants in the payment system 
through a special payment mechanism, which is a set of methods, tools, methods to settlements, 
made for the purpose of efficient and safe transfer of funds from the payer to the payee in time 
and space and regulated by a special law and payment rules, are implemented on the basis of 
the contract, against which the criminal encroachment is directed.

Key words: electronic payment system, payment system, object of criminal encroachment, 
electronic money, means of payment.

Вступ. Стрімкий розвиток інформаційних технологій і новітніх засобів пе-
редачі різноманітної інформації зумовив докорінні зміни практично у всіх сфе-
рах суспільного життя. Це, своєю чергою, неминуче призвело до збільшення 
кількості правопорушень у сфері обігу інформації.

Одним із нововведень стало створення і розвиток системи електронних пла-
тежів, яка наразі міцно ввійшла у економічне життя нашої держави. За останні 
роки кількість платіжних операцій, які здійснюються за допомогою електронних 
платіжних систем, стрімко зросла, а одним із напрямів державної економічної 
політики є удосконалення функціонування такої системи та його всебічне забез-
печення. Дійсно, системи платежів у електронному форматі максимально спро-
щують усі фінансові операції у сфері купівлі-продажу та сприяють швидкому 
здійсненню фінансово-економічних угод, що розвиває електронну комерцію.

Незважаючи на стабільне зростання обсягів електронних платежів і се-
ред фізичних, і серед юридичних осіб, залишається невирішеним і цілий ряд 
проблем, з-поміж яких передусім недовіра значної кількості фізичних і навіть 
юридичних осіб до основного платіжного засобу електронної комерції – елек-
тронних грошей. І хоча заходи безпеки у цих системах достатньо ефективні, 
одним із першочергових завдань є забезпечення безпеки електронних платіж-
них операцій з боку держави на законодавчому рівні та вироблення ефектив-
них засобів боротьби та запобігання злочинності у цій сфері. Зокрема, най-
більш небезпечними кримінальними правопорушеннями, що посягають на 
порядок здійснення електронних платежів і нормальне функціонування сис-
теми таких платежів, є шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом 
незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 
(ч. 3 ст. 190 КК України), незаконні дії з документами на переказ, платіжними 
картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними 
грошима, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200 КК України), несанкці-
оноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’юте-
рів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку 
(ст. 361 КК України), несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в 
електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих систе-
мах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчи-
нені особою, яка має право доступу до неї (ст. 362 КК України).

Найбільш суворим засобом забезпечення безпеки у будь-якій сфері, у тому 
числі у сфері здійснення електронних платежів, є кримінально-правові засоби, 
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що вимагає вироблення дієвих ефективних норм, які встановлюватимуть кри-
мінальну відповідальність за  вчинення злочинів у системі електронних пла-
тежів, а також удосконалення норм, які вже передбачають відповідальність за 
кримінальні правопорушення у цій сфері.

Огляд літератури. Дана проблематика у юридичній науці, зокрема у кримі-
нальному праві, є відносно новою, оскільки лише завдяки сучасним технологіям 
та технологічним розробкам виникла і набула розвитку система електронних 
платежів. Але, незважаючи на це, ця проблематика стала предметом досліджен-
ня у сфері економіки та фінансів у працях таких авторів, як Л. А. Аврамчук, 
С. В. Воронцова, С. В. Герасимова, О. В. Єфремкіна, А. М. Новицький, В. М. Сокуль-
ський, І. О. Трубін та ін. 

Юридичні аспекти регулювання відносин у систем електронних платежів, 
зокрема і кримінально-правові аспекти, є менш дослідженими, хоча ряд авторів 
займалися проблематикою юридичних аспектів у сфері електронних платіжних 
систем: О.І. Блонін, О.Є. Бичєва, Н. Оліндер, О.О. Соловйова та ін.

Але переважна більшість питань як юридичного визначення окремих ас-
пектів здійснення електронних платежів, визначення ряду термінів у цій сфері, 
так і кримінальної відповідальності за злочини у даній сфері залишаються від-
критими, що створює ускладнення під час практичного використання системи 
електронних платежів. 

Постановка проблеми дослідження. Чинне кримінальне законодавство 
містить окремі норми, які здатні забезпечити безпеку електронної платіжної сис-
теми (ч. 3 ст. 190, ст. 200, ст. 361, ст. 362). Але недостатня дослідженість окремих 
теоретичних аспектів кримінальної відповідальності за цей вид кримінальних 
правопорушень  значно знижує ефективність кримінально-правої охорони да-
ної сфери життєдіяльності. Одним із таких аспектів є теоретична невизначе-
ність об’єкту, який підпадає під охорону кримінального законодавства. Зокрема, 
йдеться про відсутність теоретичного визначення системи електронних платежів 
з точки зору об’єкта, який поставлений під охорону кримінального закону.

Мета та завдання дослідження. Зазначене, а також важливість дослі-
джуваної проблематики та необхідність підвищення ефективності чинного 
Кримінального кодексу України зумовлюють мету даного дослідження, яка 
полягає у визначенні поняття системи електронних платежів як об’єкта кримі-
нально-правової охорони. Для досягнення цієї мети необхідним є удосконален-
ня визначення поняття системи електронних платежів (електронної платіжної 
системи) з точки зору теорії кримінального права.

Виклад основного матеріалу. Кримінальні правопорушення, які вчиня-
ються в системі здійснення електронних платежів, належать до якісно нового 
виду корисливої злочинності у банківській сфері, яка безпосередньо пов’язана 
з модернізацією економічних відносин у суспільстві. Вони охоплюють сферу 
економічних інтересів держави в цілому, окремих юридичних осіб, що здійсню-
ють різні види підприємницької та економічної діяльності,  а також окремих 
фізичних осіб, які використовують електронну платіжну систему у власних при-
ватних інтересах. А тому, оскільки вказані злочини не є однорідними і зачіпають 
різнорівневі економічні інтереси, виникає потреба у виробленні універсальної 
кримінально-правової термінології з метою удосконалення нормативно-право-
вої бази, яка регламентує відносини у сфері здійснення електронних платежів. 
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Крім того, оскільки йдеться про таку систему платежів, як електронна, то ці 
злочини порушують і певний порядок у сфері інформаційної безпеки – тобто 
безпека здійснення електронних платежів, безпека функціонування системи 
електронних платежів є складовою інформаційної безпеки.

Для визначення поняття системи електронних платежів з точки зору юри-
спруденції, зокрема і як об’єкта кримінально-правової охорони, необхідно 
спершу встановити саму сутність поняття електронної платіжної системи як 
економіко-фінансового терміна. Таке поняття надасть можливість визначити 
найбільш суттєві ознаки даного поняття.

Взагалі будь-яка платіжна система – це набір платіжних інструментів, 
банківських процедур і, як правило, міжбанківських систем переказу коштів, 
поєднання яких забезпечує грошовий обіг разом з інституційними та органі-
заційними правилами та процедурами, що регламентують використання цих 
інструментів та механізмів1. І будь-яка з таких платіжних систем, включаючи й 
електронну, повинна включати певні самостійні підсистеми, які функціонують 
кожна окремо, але узгоджено із іншими у окремій системі. До таких підсистем 
належать: системи «клієнт – банк»; внутрішньобанківські платіжні системи; 
системи міжбанківських розрахунків; системи масових платежів2. 

Створення системи електронних платежів зумовило виникнення такого спе-
цифічного засобу оплати, як електронні гроші, та розвиток електронної комерції, 
оскільки ці фінансові новації вимагали якісно нового підходу до врегулювання і сис-
тематизації відносин, які почали розвиватися у суспільстві (причому доволі швидки-
ми темпами). Таким чином було утворено систему електронних грошей – сукупність 
суспільних відносин, що виникають між платіжними організаціями, банками-емі-
тентами, учасниками платіжної системи при здійсненні розрахункових операцій 
з використанням електронних грошей3. Саме система електронних грошей є ос-
новою електронної платіжної системи, бо останні функціонують на основі елек-
тронного грошового обігу4. Електронні грошові засоби (електронні гроші) – це, 
по суті, цифровий еквівалент готівкових грошей, які зафіксовані на електронному 
пристрої чи на віддаленому сервері і зберігаються на спеціальних носіях (кредитні 
картки, електронні гаманці тощо). Електронні грошові засоби і грошові засоби на 
банківських рахунках втілюють у собі однорідні за своєю сутністю зобов’язальні 
вимоги клієнта та кредитної організації: тобто давно відомий «розрахунковий ра-
хунок» та відносно новий засіб «електронний гаманець», по суті, являють собою 
різні способи зберігання та використання безготівкових грошей. 

Визначення поняття електронної платіжної системи (системи електронних 
платежів), на жаль, не набуло належного розвитку ні в фінансово-економічній 
сфері, ні у юриспруденції, а ті визначення, що існують, не є чіткими та таки-
ми, що містять перелік суттєвих ознак таких систем. Електронна платіжна си-
стема визначається як системи, призначені для здійснення платіжних операцій 
у Інтернеті5. Більш конкретизоване поняття пропонується у інших джерелах: 
електронна платіжна система – це система розрахунків між різними організаці-
ями та Інтернет-користувачами при купівлі або продажу будь-якого товару чи 
послуг через Інтернет; це зручний спосіб розрахунків для юридичних і фізич-
них осіб при здійсненні оплати будь-яких послуг і товарів6. 

Чіткіше визначено поняття системи електронних платежів як власності 
Націо-нального банку України: загальнодержавна платіжна система, що забез-
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печує здійснення розрахунків між банківськими установами, органами держав-
ного казначейства на території України із застосуванням електронних засобів 
приймання, оброблення, передавання та захисту інформації7. Хоча навіть таке 
розширене тлумачення не містить усіх суттєвих ознак електронних платіжних 
систем, а тому не дає повного уявлення про сутність даного явища.

Як зазначається у деяких дослідженнях, до ознак системи платежів у ці-
лому відносять такі: особливість її суб’єктного складу (платник і отримувач, 
національні, зарубіжні та міжнародні банківські установи); наявність сукуп-
ності взаємопов’язаних відносин між учасниками платіжної системи з приво-
ду переказу грошових коштів; особливості платіжного механізму – сукупність 
способів, інструментів, методів, що дають змогу здійснювати розрахунки між 
учасниками платіжної системи; спеціальну мету взаємодії між суб’єктами 
платіжної системи (ефективне і безпечне переміщення коштів від платника до 
отримувача у часі та у просторі); здійснення діяльності учасників платіжної 
системи на підставі договору, закону та платіжних правил8. Вочевидь понят-
тя системи електронних платежів (електронної платіжної системи) так само 
повинно включати всі вказані ознаки, що дасть змогу чітко визначити і сам 
характер суспільних відносин між суб’єктами – учасниками платіжних систем, 
а також встановити порядок таких відносин на законодавчому рівні.

Система електронних платежів, яка діє в Україні, за своєю сутністю та сфе-
рою діяльності не відрізняється від електронних платіжних систем в інших 
країнах. Тому і названі вище ознаки повинні бути їй властиві.

Враховуючи зазначені вище ознаки системи електронних платежів,  ми ма-
ємо змогу запропонувати чітке визначення цієї системи: система електронних 
платежів – це взаємопов’язані відносини між учасниками платіжної системи з 
приводу переказу грошових коштів за допомогою особливого платіжного меха-
нізму, що є сукупністю способів, інструментів, методів, які дають змогу здійс-
нювати розрахунки між учасниками платіжної системи, вчинювані із метою 
ефективного і безпечного переміщення коштів від платника до отримувача у 
часі і у просторі, що регулюються спеціальним законом та платіжними прави-
лами і реалізуються на підставі договору. 

Електронна платіжна система – це складова частина інформаційного про-
стору, інформаційного обігу. Тому і безпека у сфері цієї системи також буде 
складовою інформаційної безпеки в Україні. Виходячи із законів логіки, части-
на не може мати сутнісно інше визначення, ніж ціле. Тому і електронна система 
платежів як об’єкт злочинного посягання буде корелюватися із визначенням 
інформаційної безпеки як об’єкта злочину.

Об’єкт злочину (злочинного посягання) у теорії кримінального права ви-
значається по-різному. Не заглиблюючись у дискусію з приводу визначення 
цього поняття, зазначимо лише ту доктринальну теорію, яку використовувати-
мемо у даній статті та у наступних дослідженнях. Ми цілком поділяємо думку 
О.М. Костенка, який зазначає, що «сутність усіх злочинів полягає не в тому, 
що вони посягають на безпеку суспільства, тобто є суспільно небезпечними, 
а в тому, що вони є проявом сваволі і посягають на встановлений у суспіль-
стві за допомогою законодавства порядок, необхідний для безпеки людства. 
Таким чином, загальним об’єктом будь-яких злочинів є не суспільна безпека, 
а закріплений у законодавстві порядок відносин між людьми, необхідний для 
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забезпечення безпеки кожного з них»9. З огляду на це ми підтримуємо точку зору 
щодо визначення об’єкта злочину таких дослідників, як О. М. Костенко, О. О. Кваша, 
А. В. Ландіна, А. С. Нерсесян, які визначають його наступним чином: об’єкт злочи-
ну – це охоронюваний кримінальним законом порядок відносин між людьми, що 
виникають у суспільстві з приводу матеріальних і нематеріальних предметів10.

Однак найбільш точним, на нашу думку, є визначення інформаційної без-
пеки як об’єкта злочинного посягання: інформаційна безпека як об’єкт злочин-
ного посягання – це врегульований нормами права порядок суспільних відно-
син у частині реалізації інформаційної потреби фізичних та юридичних осіб, 
суспільства, держави, проти якого спрямоване суспільно небезпечне діяння11.

Таким чином, система електронних платежів як об’єкт злочинного пося-
гання – це врегульований нормами права порядок суспільних відносин щодо 
переказу грошових коштів між учасниками платіжної системи за допомогою 
особливого платіжного механізму, який є сукупністю способів, інструментів, 
методів, що дають змогу здійснювати розрахунки між учасниками платіжної 
системи, вчинювані з метою ефективного і безпечного переміщення коштів від 
платника до отримувача у часі і у просторі, регламентовані спеціальним зако-
ном та платіжними правилами, реалізуються на підставі договору, проти якого 
спрямоване злочинне посягання.

Висновки. У даному досліджені уточнено визначення поняття системи елек-
тронних платежів (електронної платіжної системи), в якому були вказані усі 
найбільш характерні ознаки цієї специфічної системи: система електронних пла-
тежів – це взаємопов’язані відносини між учасниками платіжної системи з при-
воду переказу грошових коштів за допомогою особливого платіжного механізму, 
що є сукупністю способів, інструментів, методів, що дають змогу здійснювати 
розрахунки, вчинювані із метою ефективного і безпечного переміщення коштів 
від платника до отримувача у часі і у просторі та регламентовані спеціальним 
законом та платіжними правилами і реалізуються на підставі договору.

Система електронних платежів як об’єкт злочинного посягання – це врегу-
льований нормами права порядок суспільних відносин щодо перказу грошових 
коштів між учасниками платіжної системи за допомогою особливого платіжно-
го механізму, що є сукупністю способів, інструментів, методів, які дають змогу 
здійснювати розрахунки, вчинювані із метою ефективного і безпечного пере-
міщення коштів від платника до отримувача у часі і у просторі та регламенто-
вані спеціальним законом та платіжними правилами, реалізуються на підставі 
договору, проти якого спрямоване злочинне посягання.

Дане визначення вказує на специфіку електронної системи платежів як об’єкта 
злочину, а також містить перелік усіх найбільш важливих ознак цієї системи, що 
сприятиме правильній кваліфікації злочинів, вчинюваних у даній сфері. Проведене 
дослідження відкриває шлях до подальших теоретичних пошуків і практичних 
розробок у сфері кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, 
що порушують порядок використання електронної платіжної системи.
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Vasylenko Oleksandr. Electronic payment system as an object of criminal encroachment
Introduction. In recent years, the number of payment transactions carried out using 

electronic payment systems has grown rapidly. Despite the steady growth of electronic pay-
ments among both individuals and legal entities, a number of problems remain unresolved, 
which primarily include ensuring the security of electronic payment transactions by the state 
at the legislative level and the development of effective means of combating and preventing 
crime. in the specified area.

The current criminal legislation contains certain rules that can ensure the security of the 
electronic payment system. But insufficient research of some theoretical aspects of criminal 
liability for this type of criminal offenses significantly reduces the effectiveness of criminal 
law protection of this area of   life. One such aspect is the theoretical uncertainty of the object 
that falls under the protection of criminal law. In particular, there is a lack of theoretical 
definition of the system of electronic payments in terms of the object, which is placed under 
the protection of criminal law.

The aim of the article. The importance of the researched problems and the need to increase 
the efficiency of the current Criminal Code of Ukraine determine the purpose of this study, which 
is to define the concept of electronic payment system as an object of criminal protection.

Results. Criminal offenses committed in the system of electronic payments belong to a 
qualitatively new type of mercenary crime in the banking sector, which is directly related 
to the modernization of economic relations in society. They cover the sphere of economic 
interests of the state as a whole, individual legal entities, as well as individuals who use 
the electronic payment system in their own interests. There is a need to develop a universal 
criminal law terminology in order to improve the regulatory framework governing relations 
in the field of electronic payments.

Unfortunately, the definition of electronic payment system (electronic payment system) has 
not been properly developed either in the financial and economic sphere or in jurisprudence, 
and the existing definitions are not clear and contain a list of essential features of such systems.

Conclusions. The system of electronic payments as an object of criminal encroachment - is 
regulated by law the order of public relations for the transfer of funds between participants in 
the payment system through a special payment mechanism, which is a set of methods, tools, 
methods to make calculations for effective and safe transfer of funds from the payer to the re-
cipient in time and space and regulated by a special law and payment rules, are implemented 
on the basis of the contract against which the criminal encroachment is directed.

This definition indicates the specifics of the electronic payment system as an object of 
crime, and also contains a list of all the most important features of this system, which will 
further contribute to the correct classification of crimes committed in this area.

Key words: electronic payment system, payment system, object of criminal encroachment, 
electronic money, means of payment.
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Кваша Р. С. Насильственная преступность несовершеннолетних: особенности 
группового поведения

В статье обобщены особенности группового характера насильственной преступ-
ности среди несовершеннолетних: стремление к общности и подражанию как нормаль-
ные психофизиологические возрастные особенности; большая степень жестокости и 
издевательств над потерпевшим; побуждение к самоубийству; повышенная группо-
вая зависимость; недостаточный социальный самоконтроль; конформизм; легкость 
быстрого неформального объединения; потребность в общении и самоутверждении; 
групповая сплоченность; доминирующий групповой мотив.

Ключевые слова: насильственная преступность, несовершеннолетние, дети, бул-
линг, ювенальная криминология, групповой мотив, группа.

Kvasha Roman. Violent crime of juveniles: features of group behavior
The article summarizes the features of the group nature of violent juvenile delinquency: 

the desire for community and imitation as normal psycho-physiological age traits; greater 
degree of cruelty and abuse of the victim; incitement to suicide; increased group dependence; 
insufficient social self-control; conformism; ease of quick informal integration; the need for 
communication and self-affirmation; group cohesion; dominant group motive. 

Key words: violent crime, juvenile, children, bullying, juvenile criminology, group motive, group.

Вступ. Запобігання вчиненню злочинів неповнолітніми особами є одним 
з пріоритетних напрямів правової політики України, адже діти є однією з чи 
не найбільш кримінально уражених верств населення. У преамбулі до Закону 
України «Про охорону дитинства» зафіксовано, що охорона дитинства в 
Україні є стратегічним загальнонаціональним пріоритетом, який має важливе 
значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності вну-
трішньої політики держави1. Доводиться констатувати, що ані суспільство, 
ані держава не створили ефективної системи запобігання злочинності непо-
внолітніх, у тому числі  насильницькій. 
*Kvasha Roman, Postgraduate Student of Koretsky Institute of State and Law of the NAS of Ukraine
© Р. С. Кваша, 2021
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Сьогодні рівень злочинності серед неповнолітніх та її підвищена суспільна 
небезпека викликає занепокоєння як серед науковців, практиків, так і пересіч-
них громадян. Хоча темпи зростання злочинності серед неповнолітніх в остан-
ні роки дещо сповільнились, це зумовлено не стільки його фактичним змен-
шенням, скільки поступовим скороченням кількості населення, виїздом молоді 
для працевлаштування за кордон, а також відсутністю офіційної реєстрації зло-
чинів на території з традиційно високим рівнем злочинності − в окупованих 
частинах Донецької та Луганської областей, Автономній Республіці Крим2.

Стан дослідження. Запобігання, зниження рівня злочинності серед непо-
внолітніх, насамперед насильницької, традиційно належить до нагальних про-
блем українського суспільства на всіх етапах його розвитку. Значне поширення 
серед неповнолітніх насильницьких злочинів зумовлено багатьма факторами: 
руйнацією шкільної виховної системи, у тому числі відсутністю патріотично-
го виховання підлітків, неконтрольованою демонстрацією насильства у ЗМІ та 
соціальних мережах, вадами сімейного виховання, бездоглядністю дітей, від-
сутністю стратегії працевлаштування молоді та іншими прогалинами у дер-
жавній політиці у даній сфері. Водночас першочерговою потребою будь-якої 
держави є забезпечення всебічного розвитку та самореалізації кожної дитини, а 
підтримка молоді повинна бути одним з основних пріоритетів соціальної полі-
тики держави. Недостатня увага держави до подолання проблеми насильниць-
кої злочинності неповнолітніх детермінує поглиблення делінквентних проявів 
у суспільстві, зневагу до соціально-культурних норм, посилення рецидивної 
злочинності та проявів жорстокості вчинюваних насильницьких діянь. 

Проблема насильницької злочинності неповнолітніх була і є предметом 
досліджень багатьох вітчизняних науковців, зокрема Ю. В. Александрова, 
Ю. А. Абросімової, В. С. Батиргареєвої, Ю. В. Бауліна, М. А. Білоконь, І. Г. Богати-
рьова, О. І. Богатирьової, В. І. Борисова, О. І. Бугери, В. М. Бурдіна, Д. Л. Вигов-
ського, В. І. Галагана, В. В. Голіни, Б.М. Головкіна, Т. О. Гончар, С. В. Горлача, 
І. М. Даньшина, О. М. Джужі, С. Ф. Денисова, В. М. Дрьоміна, А. П. Закалюка, 
О. Г. Колба, С. М. Корецького, О. М. Костенка, М. М. Кушніра, І. П. Лановенка, 
Д. В. Левицької, О. М. Литвинова, М. О. Маршуби, М. І. Мельника, І. М. Михай-
лової, П. П. Михайленка, Д. В. Петрова, А. В. Савченка, Д. А. Тузова, В. О. Тулякова, 
І. К. Туркевич, П. Л. Фріса, В. І. Шакуна, Н. С. Юзікової, Н. М. Ярмиш та багатьох 
інших. Однак недостатньо уваги приділено саме вивченню особливостей групо-
вої насильницької злочинності серед неповнолітніх.

Постановка проблеми. Насильницька злочинність неповнолітніх має багато 
специфічних властивостей, зокрема, груповий характер. Адже для неповнолітніх 
вчинення злочину не одноосібно, а спільно з іншими, є звичним явищем, оскільки 
дітям властива така психологічна риса їхньої поведінки, як прагнення до спільності 
та наслідування. Тому з метою підвищення ефективності запобігання насильниць-
кій злочинності серед неповнолітніх обов’язково слід враховувати таку її специфіку, 
з-поміж інших, як груповий характер вчинюваних кримінальних правопорушень.

Мета. Встановлення особливостей групової насильницької злочинності не-
повнолітніх.

Виклад основного матеріалу. Насильство в середовищі неповнолітніх як 
украй суспільно небезпечне і водночас комплексне явище є предметом дослі-
дження багатьох дисциплін, і не лише кримінології чи інших наук юридичного 
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циклу. Фахівці в галузі психології, медицини, соціальної психології, педагогіки 
також вивчають проблему насильства у дитячому середовищі. Тому слід кон-
статувати міждисциплінарний характер аналізованого явища. Водночас саме 
кримінологія, яку визначають як міждисциплінарну науку, має арсенал засобів 
для комплексного дослідження феномену дитячого насильства, для поєднання 
досягнень усіх наук, кожна з яких висвітлює лише власне бачення проблеми в 
межах предмета своєї науки. 

Крім того, поглиблення знань у сфері медицини, соціології, психології, 
соціальної психології, педагогіки активізували дослідження у сфері ювеналь-
ної кримінології, яка, своєю чергою, сприяла розробці нових підходів до непо-
внолітнього злочинця у сфері юриспруденції (ювенальна превенція, ювенальне 
кримінальне право, ювенальна пенологія, ювенальна юстиція тощо). Ювенальну 
кримінологію пропонуємо визначати як підгалузь кримінологічної теорії, яка 
вивчає злочинність неповнолітніх (осіб від 14 до 18 років), її причини та умо-
ви, особливості особистості неповнолітнього злочинця, поведінку неповнолітніх 
жертв злочинів, а також запобігання злочинам у середовищі неповнолітніх3. 

У цьому контексті доречно зауважити, що в Україні продовжує діяльність робо-
ча група з питань розвитку кримінального права (у складі Комісії з питань право-
вої реформи), яка працює над розробкою нового Кримінального кодексу України. 
Оприлюднено попередні напрацювання Загальної частини КК України. В межах 
нашого дослідження становить інтерес розділ 3.10 «Особливості кримінально-пра-
вових заходів щодо особи, яка вчинила злочин у неповнолітньому або молодому 
віці». Аналіз положень пропонованого розділу дає підстави для висновку, що до 
неповнолітніх віднесено осіб віком до 18 років4. В Українській кримінологічній 
енциклопедії знаходимо подібний поділ – злочинність неповнолітніх (злочини осіб 
від 14 до 18 років) та молодіжна (злочини осіб від 14 до 35 років)5.

Груповий характер насильницької злочинності у середовищі неповно-
літніх обумовлений насамперед психофізіологічними та віковими чинника-
ми. Поведінка неповнолітніх як законослухняна, так і девіантна, є нормою. 
Учасники груп неповнолітніх, вчиняючи насильницькі злочини, більше схиль-
ні до прояву жорстокості та знущання над потерпілим. 

В Україні діє Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу (цькуванню)» (№ 2657-VIII від 18.12.2018 р.), яким було 
внесено низку змін до законодавчих актів України. Так, Кодекс України про ад-
міністративні правопорушення доповнено ст. 173-4 «Булінг (цькування) учас-
ника освітнього процесу». У ч. 1 цієї статті визначено поняття булінгу (цьку-
вання) – діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, 
фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі з застосуван-
ням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи 
неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього 
процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або 
фізичному здоров’ю потерпілого»6. А в ч. 2 цієї статті встановлено більш сувору 
відповідальність за «діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене 
групою осіб…». Слід зауважити, що вчинення злочину групою осіб і групою 
осіб за попередньою змовою (ч. 1 і ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу України) є 
кваліфікуючою ознакою багатьох складів злочинів. Майже аксіоматичним у юри-
дичній науці є положення про більшу суспільну небезпеку групового злочину. 
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На основі аналізу досліджень українських і зарубіжних учених педагог 
Л.М. Завацька виокремлює з-поміж багатьох особливостей булінгу й таке: полови-
на випадків знущань відбувається «один-на-один», у решті випадків кривдниками 
виступає вже група дітей7. Отже, половина проявів булінгу має груповий характер. 
Проведене нами анкетування в кількох київських школах підтверджує наведену 
тезу – 57 % випадків булінгу вчиняється спільно кількома учнями. Небезпека та-
кої поведінки підлітків полягає також і у тому, що «вчинення фізичного булінгу є 
фактором ризику скоєння жорстокого насильства у віці 15–25 років»8. Тому можна 
констатувати, що булінг як одна з форм насильства, містить у собі великі ризики 
трансформації такої агресивної поведінки у злочинне насильство, при цьому збері-
гається така особливість як груповий характер вчинюваних дій.

Одним із найнебезпечніших проявів групового насильства серед непо-
внолітніх є спонукання до самогубства, які набрали значних обертів, при 
цьому неповнолітніх підбурювали до цього у так званих групах смерті у со-
ціальних мережах. Вперше про «групи смерті» на кшталт спільнот «Синій 
кит», «Тихий дім», «Розбуди мене о 4:20» стало відомо у 2016 р. За даними 
Національної поліції України, тільки в одній такій спільноті було виявлено 
більше двох сотень активних користувачів з України9. 

Потреба з’ясування особливостей саме групового характеру насильниць-
кої злочинності неповнолітніх зумовлена специфікою поведінки дітей. Тому 
недоліком кримінологічної теорії є те, що за стільки років «соціально-психо-
логічні особливості групового мотиву і його справжнє кримінологічне зна-
чення не набули достатнього висвітлення у юридичній літературі10. Ця думка 
вітчизняного науковця висловлена 50 років тому, однак і сьогодні пробле-
ма групової мотивації злочинності неповнолітніх досліджена недостатньо. 
Лише окремі кримінологи основною формою прояву асоціальної поведінки 
підлітків і молоді розглядають групову злочинність11.

Дослідник групової злочинності О. В. Головкін до її детермінант відносить 
такі: по-перше, специфіка, характер групової діяльності або особливості суб’єк-
та окремих різновидів групової злочинності (корислива чи насильницька групо-
ва злочинність, групова злочинність неповнолітніх); по-друге, соціально-психо-
логічні закономірності групової (спільної) злочинної діяльності та особливості 
функціонування малих соціальних груп12. Очевидно, що автор певною мірою 
ототожнює злочинність неповнолітніх і групову злочинність загалом.

Науковці наголошують на таких основних психічних особливостях непо-
внолітніх, як: підвищена групова залежність, негативізм, демонстративна неза-
лежність, схильність до ризикових дій, недостатній соціальний самоконтроль13. 
Також «необхідним засобом забезпечення ефективності діяльності злочинної 
групи» є спілкування14. Саме потреба у спілкуванні (у підлітків вона особливо 
загострена), у самоствердженні, в реалізації своїх можливостей і здібностей, 
у визнанні оточенням рис, не схвалених у сім’ї та навчально-виховній устано-
ві, пошук психологічного й фізичного захисту від необґрунтованих посягань 
інших осіб примушує неповнолітніх створювати або об’єднуватись у групи15.

Узагальнення наведених підходів науковців до особливостей неповноліт-
ніх дає змогу виокремити ті властивості, які є важливими саме для пояснення 
групового характеру поведінки неповнолітніх, у тому числі злочинної: підви-
щена групова залежність, недостатній соціальний самоконтроль, конформізм, 
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легкість швидкого неформального об’єднання, потреба у спілкуванні та  само-
ствердженні. Зважаючи на вищенаведене, стає зрозумілим, чому неповнолітній 
намагається включитися в групи однолітків і якнайшвидше засвоїти групові 
норми з метою досягнення ідентичності. Як свідчить соціальна практика, це 
дуже часто неформальні групи агресивного, епатажного, гедоністичного спря-
мування16. Безперечно, входження неповнолітнього до тієї чи іншої групи не 
може не впливати на його ставлення до інших суб’єктів спілкування і до самого 
себе, до цінностей та інтересів, що панують у групі. 

Групі як сукупності осіб, об’єднаних спільною метою, ідеєю, працею17, не 
можуть бути не властиві феномени групової згуртованості та конформізму. 
Тому в межах внутрішньогрупового спілкування формуються індивідуальні 
особистісні позиції, статуси та ролі неповнолітньої особи. Перебуваючи у гру-
пі, підліток не може не наслідувати її ролей та зразків поведінки її учасників. 

Слід погодитись із О. С. Моргуном у тому, що вивчення особи неповноліт-
нього злочинця – неможливе без дослідження мотивів злочинної поведінки, 
оскільки в мотивах виражається не якась окрема риса особи, а в певному значен-
ні вся людина, всі характерні для нього властивості і особливості. Мотив злочину 
є істотним елементом мотивації злочинного діяння – складного суб’єктивного 
процесу, що зумовлює поведінку особи18. Однак вчений, визнаючи груповий 
характер злочинності неповнолітніх, не досліджує поняття групового мотиву. 
Водночас важливість групового мотиву для вивчення злочинності підкреслював 
український вчений С. А. Тарарухін, приділяючи особливу увагу соціально-пси-
хологічним особливостям групового мотиву19. Про важливість мотиву в меха-
нізмі злочинної поведінки йдеться і у працях О. М. Костенка: I етап – під дією 
причин злочинності в людини утворюється комплекс сваволі й ілюзій; II етап – 
під впливом комплексу сваволі й ілюзій людина вибирає саме злочинний спосіб 
задоволення своїх потреб, у результаті чого в неї виникає мотив, що спонукає до 
злочинного діяння (злочинний мотив); III етап – під впливом комплексу сваволі 
й ілюзій людина ставить собі ціль – створити злочинним способом такий стан 
речей, який необхідний для задоволення її потреб (злочинна ціль); IV етап – під 
впливом злочинного мотиву і злочинної цілі людина за наявності певних умов, 
що сприяють прояву комплексу сваволі й ілюзій, вчиняє злочин. Мотив злочи-
ну – це акт волі, що генерує конкретне злочинне діяння20.

Доречно зауважити, що поведінка людини завжди полімотивована, однак 
серед мотивів один завжди є провідним, домінуючим, і саме він визначає 
спрямованість поведінки особи. Такий мотив є рушійним джерелом вчинків 
і неповнолітньої особи. В. В. Пономаренко обґрунтувала, що у разі вчинен-
ня групового хуліганства у кожного зі співучасників може бути інший мотив 
(особисті неприязні стосунки), проте домінуючим є саме хуліганський мотив, 
який слід визначати як груповий21. Можемо припустити, що і при вчиненні 
групових насильницьких злочинів неповнолітніми у складі групи, попри на-
явність різних мотивів її учасників, домінуючим є груповий. Такий груповий 
мотив зумовлює кваліфікацію вчиненого злочину. Група через систему своїх 
внутрішньогрупових відносин зумовлює і певні особистісні характеристики 
її членів. Більше того, особа, мотиви її поведінки набувають повноти сво-
їх характеристик саме через призму групової діяльності22. Отже, важливість 
групового мотиву у спрямованості поведінки неповнолітніх є очевидною. 
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У контексті злочинності неповнолітніх науковці визначають мотивом їх на-
сильницької поведінки «бажання мати владу і домінувати над іншими учасниками 
групи, щоб отримати високий соціальний статус. Іноді метою є отримання грошей, 
цінних предметів тощо. Агресори вважають силу універсальним засобом досяг-
нення будь-яких цілей»23. Інші вчені основним мотивом насильницької поведінки 
неповнолітніх визначають самоствердження індивіда за рахунок іншого24.

Зважаючи на наведені міркування, слід погодитись із тезою О.М. Костенка: 
«соціальна рівність дітей і дорослих є у тому, що до дітей треба ставитися саме 
як до дітей, а до дорослих – саме як до дорослих, а не однаково, з однією міркою 
(що було б неадекватністю)»25. Екстраполюючи цю думку на предмет нашого 
дослідження, можна стверджувати, що в Україні до неповнолітніх злочинців 
слід ставитися саме як до неповнолітніх, а до дорослих злочинців – як до до-
рослих. Такий підхід сприятиме розвитку ювенальної кримінології та набли-
зить реалізацію мети − зниження в державі рівня злочинності неповнолітніх. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 
даному напряму. Отже, можна узагальнити особливості групового характеру 
насильницької злочинності неповнолітніх: прагнення до спільності та насліду-
вання як нормальні психофізіологічні вікові риси; більший ступінь жорстокості 
та знущань над потерпілим; спонукання до самогубств; підвищена групова за-
лежність; недостатній соціальний самоконтроль; конформізм; легкість швид-
кого неформального об’єднання; потреба у спілкуванні та самоствердженні; 
групова згуртованість; домінуючий груповий мотив.

Перспективним напрямом подальших досліджень у цій царині є визначення 
сутності та змісту групового мотиву, а також ролі лідера у механізмі групової 
насильницької поведінки неповнолітніх.
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Kvasha Roman. Violent crime of juveniles: features of group behavior
Introduction. Prevention of juvenile delinquency is always one of the priorities of Ukraine’s 

legal policy, as children are one of the most criminally affected segments of the population. The 
preamble to the Law of Ukraine “On Child Protection” states that the protection of children in 
Ukraine is a strategic national priority, which is important for ensuring the national security 
of Ukraine, the effectiveness of domestic policy. It should be noted that neither society nor the 
state has created an effective system for preventing juvenile delinquency, including violence. 
Today, the level of juvenile delinquency among Ukrainians and its increased public danger is 
of concern to scholars, practitioners, and ordinary citizens alike.

The aim of the article. Establishing the features of group violent juvenile delinquency.
Conclusions features of the group nature of violent juvenile delinquency: the desire for 

community and imitation as normal psychophysiological age traits; greater degree of cruelty 
and abuse of the victim; incitement to suicide; increased group dependence; insufficient so-
cial self-control; conformism; ease of quick informal integration; the need for communication 
and self-affirmation; group cohesion; dominant group motive. When committing group violent 
crimes by minors in the group, despite the presence of different motives of its participants, the 
group motive is dominant. Such a group motive determines the qualification of the crime com-
mitted by minors. The group through the system of its intragroup relations determines certain 
personal characteristics of its members.

A promising area of further research in this area is to determine the nature and content of group 
motive, as well as the role of the leader in the mechanism of group violent behavior of minors.

Key words: violent crime, juvenile, children, bullying, juvenile criminology, group 
motive, group.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей регулювання процесу зміни органі-
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ду Європейського Союзу (Brexit). Проаналізовано зміни британського законодавства, 
що застосовуються до юридичних осіб, зумовлені Brexit, а саме тим, що «свобода засну-
вання» як складова економічної свободи, яка є однією із концептуальних засад права ЄС, 
більше не діятиме для британських компаній, які здійснюють діяльність на території 
держав – членів ЄС, та іноземних компаній держав – членів ЄС / ЄЕП, що здійснюють 
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нения организационно-правовых форм ряда иностранных юридических лиц, а именно 
европейских юридических лиц, которые осуществляют деятельность на террито-
рии Великобритании, в связи с выходом этой страны из состава Европейского Союза 
(Brexit). Проанализированы изменения британского законодательства, которые 
используются относительно юридических лиц, обусловлены Brexit, а именно тем, что 
«свобода основания» как часть экономической свободы, которая является одной из 
концептуальных основ права ЕС, больше не распространяется на британские компа-
нии, которые осуществляют деятельность на территории государств – членов ЕС, а 
также иностранных компаний государств – членов ЕС / ЕЭП, которые осуществляют 
деятельность на территории Великобритании. 
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The article is devoted to the study of the peculiarities of regulating the process of changing 
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freedom, which is one of the conceptual foundations of EU law, will no longer apply to British 
companies operating in the states EU Member States and foreign companies of EU / ЕЕА 
Member States operating in the United Kingdom.

Key words: European company; European economic interest grouping; freedom of estab-
lishment; Company law; Trade and cooperation agreement between the European Union and 
the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, of the other part; Brexit; European Union.

Вступ. Із набуттям членства Великої Британії у Європейському Союзі (далі – 
ЄС), що відбулось у 1973 р., законодавство цієї держави зазнало певних змін. 
Зокрема, Закон про компанії 2006 р. (а також і попередній Закон про компанії 
1985 р.), що регулював діяльність як національних, так і іноземних компаній, 
які здійснювали діяльність на території Великої Британії, встановлюючи єдині 
правила регулювання зазначених суб’єктів права, був доповнений положеннями, 
як того вимагали європейські директиви (зокрема, директиви щодо компаній – 
Company Law Directives, директиви щодо бухгалтерського обліку – Accounting 
Directives, директиви щодо прав акціонерів – Shareholder Rights Directive). Поряд 
із цим, з метою забезпечення безперешкодного функціонування Єдиного ринку, 
на території ЄС було запроваджено такі нові організаційно-правові форми юри-
дичних осіб (так звані європейські юридичні особи), як європейська компанія 
(Societas Europaea, SE), європейське об’єднання за економічними інтересами 
(European Economic Interest Grouping, EEIG), європейський кооператив (Societas 
Cooperative Europaea, SСE), діяльність яких має регулюватися не національним 
законодавством однієї з держав – членів ЄС, а правом ЄС, а отже, таке правове 
регулювання поширювалося і на територію Великої Британії. 

Постановка проблеми дослідження. Однак у зв’язку із виходом Великої 
Британії з ЄС, умови якого містяться в Угоді про вихід Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу та Європейської 
спільноти з атомної енергії 2020 р. (англ. Agreement on the Withdrawal of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and 
the European Atomic Energy Community, далі – Угода про вихід), законодавство, 
на підставі якого здійснюється правове регулювання діяльності іноземних ком-
паній у Великій Британії, зазнало певних змін. Так, серед іншого, низка компа-
ній повинна була враховувати, що з 01.01.2021 р. право ЄС більше не діятиме 
щодо Великої Британії, вона стане «третьою країною» для держав – членів ЄС, 
крім випадків, коли діятимуть особливі положення двосторонніх або багато-
сторонніх міжнародних торгових договорів, наприклад, Угоди про торгівлю 
та співробітництво між Європейським Союзом та Європейським співтовари-
ством з атомної енергії, з однієї сторони, та Сполученим Королівством Великої 
Британії та Північної Ірландії, з іншої сторони, про яку мова буде далі. Це оз-
начає, що чотири європейські свободи (руху товарів, послуг, робочої сили та 
капіталу) надалі не діятимуть для компаній Великої Британії в тому обсязі, як 
це було за часів членства Великої Британії у ЄС.

Проблематика виходу Великої Британії зі складу ЄС досліджувалась у ро-
ботах таких українських науковців, як Є. Попко, Ж. Чевичалова, В. Яковлєв, 
І. Яковюк та ін. Поряд із тим питанням впливу Brexit на правове регулювання 
статусу іноземних юридичних осіб, що діяли у Великій Британії, зокрема, єв-
ропейських юридичних осіб, та британських компаній, які діяли на території 
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ЄС, у працях вітчизняних правників не приділено належної уваги, що й зумов-
лює звернення до зазначеної тематики.

Мета статті полягає у дослідженні зміни правового регулювання статусу 
юридичних осіб, насамперед європейських юридичних осіб, у зв’язку із вихо-
дом Великої Британії зі складу Європейського Союзу.

Виклад основного матеріалу. Велика Британія як держава – член ЄС 
упродовж усього часу свого членства користувалася «привілейованим» ста-
новищем. Як зазначає І. Яковюк, «Велика Британія увійшла до Європейського 
економічного співтовариства на особливих умовах, які вона послідовно від-
стоювала у подальшому, перебуваючи осторонь від більшості інтеграційних 
процесів. Так, у 1984 р. уряду М. Тетчер після чотирьох років переговорів з 
Брюсселем вдалося домогтися зменшення внесків країни до спільного євро-
пейського бюджету, а у 1989 р. відмовився підписати Хартію Європейського 
Співтовариства про основні соціальні права працівників. Увійшовши до складу 
ЄС, Велика Британія фактично продовжувала вікові традиції британської гео-
політики, перешкоджаючи політичній консолідації Європи»1.

Крім того, Велика Британія відмовилась від запровадження спільної європей-
ської валюти та участі у Шенгенській угоді. До цього слід додати, що вже через 
два роки після набуття членства в ЄЕС, а саме 05.06.1975 р., Велика Британія 
провела загальнонаціональний референдум щодо питання подальшої участі дер-
жави у цьому утворенні. У референдумі з цього питання, в якому взяло участь 
64,5% виборців, на запитання «Чи має, на Вашу думку, Велика Британія залиша-
тися в Європейському співтоваристві (Спільному ринку)?» 67,2% з них висло-
вилося за підтримку ідеї щодо подальшого перебування Великої Британії у ЄС.

Однак 23.06.2016 р. на загальнонаціональному референдумі, в якому взяло 
участь 71,2% виборців, на запитання «Чи слід, на Вашу думку, Сполученому 
Королівству залишатися членом Європейського Союзу?» 51,9% виборців під-
тримали позицію щодо виходу Великої Британії зі складу ЄС.

Слід зазначити, що згідно зі ст. 50 Договору про Європейський Союз (із змі-
нами і доповненням від 13.12.2007 р.) будь-яка держава-член може прийняти 
рішення про вихід зі складу Союзу відповідно до своїх конституційних вимог2.

У світлі зазначених подій 24.01.2020 р. між ЄС і Великою Британією було 
підписано Угоду про вихід, яка набула чинності 01.02.2020 р. Статтею 126 
Угоди про вихід визначено запровадження перехідного періоду, який мав три-
вати до 31.12.2020 р.3 Також положеннями Угоди про вихід передбачалася мож-
ливість продовження перехідного періоду на один або два роки за взаємною 
згодою сторін, рішення про який мало бути прийнято не пізніше 01.07.2020 р., 
що, своєю чергою, уможливлювало так званий м’який сценарій виходу Великої 
Британії з ЄС, однак строки дії перехідного періоду не було продовжено.

Надалі 24.12.2020 р. між ЄС і Великою Британією було досягнуто домовленості 
про умови майбутньої торговельної угоди – Угоди про торгівлю та співробітництво 
між Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з 
однієї сторони, та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, 
з іншої сторони (англ. Trade and cooperation agreement between the European Union 
and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, of the other part4, далі – Угода про торгівлю та 
співробітництво), що має регламентувати економічні відносини між ЄС і Великою 
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Британією з 1 січня 2021 р. в умовах остаточного виходу Великої Британії з мит-
ного союзу та спільного ринку ЄС. Крім умов торгівлі, в Угоді про торгівлю та 
співробітництво досягнуто згоди щодо питання авіаційних стандартів і безпеки, 
доступу до баз даних, доступу до риболовних вод, постачання електроенергії та 
газу, ліцензування та регуляції лікарських засобів тощо.

Водночас набуття чинності Угоди про торгівлю та співробітництво означає, 
що вільне переміщення людей, товарів, послуг і капіталу, як це відбувалось 
за часів членства Великої Британії у ЄС, припиниться. З 01.01.2021 р. Велика 
Британія вийшла із єдиного ринку та митного союзу ЄС. ЄС і Велика Британія 
сформували два окремі ринки, два відмінних нормативно-правових простори. 
Це, своєю чергою, створило бар’єри для торгівлі товарами та послугами, а та-
кож для транскордонної діяльності юридичних осіб в обох напрямках.

30 грудня 2020 р. Угода про торгівлю та співробітництво була ратифікована 
британським парламентом. Для набуття чинності цієї угоди вона має бути рати-
фікована також Європейським Парламентом, що планується в лютому-березні 
2021 р., тому її положення тимчасово застосовуватимуться до 28.02.2021 р., 
тобто впродовж часу, що необхідний для належної ратифікації.

Brexit зумовив певні зміни у Законі про компанії 2006 р. у зв’язку із тим, 
що британський уряд затвердив Положення про компанії, товариства з обмеже-
ною відповідальністю та партнерства (англ. Delegated Regulation (EU) 2019/348 
Companies, Limited Liability Partnerships and Partnerships (Amendment etc.)5, які 
вносять відповідні зміни до Закону про компанії 2006 р.

Також уряд Великої Британії у жовтні 2019 р. підготував Інструкцію, що охо-
плює законодавчі та практичні зміни британського законодавства про компанії у 
випадку, якщо не буде підписано спеціальної (торговельної) угоди між Великою 
Британією та ЄС (англ. Guidance covering legislative and practical changes to the UK’s 
Company Law frame work as a result of Brexit in a No Deal scenario)6. Натепер уже 
відомо, що наприкінці 2020 р. між ЄС і Великою Британією досягнуто домовлено-
сті щодо майбутньої Угоди про торгівлю та співробітництво, про яку вже йшлося 
вище. Таким чином, ця Інструкція вже втратила чинність, проте слід зазначити про 
її важливість, адже впродовж перехідного періоду вона регулювала питання щодо 
законодавчих змін і вимог для низки юридичних осіб у зв’язку із Brexit та була 
актуальною, зокрема, для компаній, які зареєстровані у Великій Британії та мали 
центри діяльності у державах – членах ЄС; компаній держав – членів ЄС із зареє-
строваними установами у Великій Британії; для британських компаній, що мали 
дочірні компанії, філії, установи в державах – членах ЄС. У Інструкції наголошува-
лось на необхідності виконання певних дій для таких компаній у зв’язку із Brexit.

Однак навіть із тимчасовим застосуванням Угоди про торгівлю та співробітни-
цтво з 01.01.2021 р. слід враховувати, що для деяких юридичних осіб, передусім 
європейських юридичних осіб, постає необхідність врахування законодавчих змін 
у зв’язку із Brexit. До цього слід додати, що з 01.01.2021 р. Велика Британія не є 
державою – учасницею Європейського економічного простору7 (далі – ЄЕП), що 
передбачає певні зміни в частині надання додаткової інформації до Британської 
реєстраційної палати для компаній з ЄЕП, що мають представництво у Великій 
Британії, зокрема і європейські компанії, що мають філії у Великій Британії.

Слід зазначити, що в більшості держав – членів ЄС при визначенні правового 
статусу іноземних юридичних осіб переважно застосовується дві колізійно-право-
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ві теорії – теорія осілості та теорія інкорпорації. Так, у державах – членах ЄС «…
по-різному визначається національність юридичної особи, в деяких державах ‒ за 
місцем реєстрації компанії, в інших ‒ за місцем ведення основної підприємницької 
діяльності…»8. Спроби уніфікувати норми, які б регулювали деякі колізійно-правові 
питання правового статусу юридичних осіб, що здійснювалися країнами Європи, не 
були успішними (зокрема, йдеться про Конвенцію про визнання правосуб’єктності 
іноземних товариств, асоціацій та установ 1956 р., Європейську конвенцію щодо за-
снування компаній 1966 р., Брюссельську конвенцію країн Європейського економіч-
ного співтовариства про взаємне визнання компаній 1968 р., які не набули чинності 
через недостатню кількість ратифікацій їх державами-учасницями). 

У Великій Британії при вирішенні колізійних питань правового статусу 
юридичних осіб застосовуються критерії інкорпорації, що визначає належність 
юридичної особи до права держави, на території якої вона заснована або заре-
єстровані її статутні документи, тобто на основі акта щодо надання правоздат-
ності юридичній особі. Натомість у більшості держав – членів ЄС застосову-
ється критерій осілості, за якого компетентний правопорядок пов’язується із 
державою, де функціонує головний орган управління (наприклад, рада дирек-
торів, правління, інші виконавчі органи) юридичної особи.

Зазначені обставини та специфіка права ЄС, яке базується на свободі руху 
товарів, послуг, робочої сили та капіталу, зумовили свого часу необхідність ви-
робити в рамках інтеграційного об’єднання нові механізми вирішення питань, 
що пов’язані із приватноправовим статусом юридичних осіб. Одним із таких 
рішень стала розробка уніфікованого правового регулювання статусу та діяль-
ності юридичних осіб нового типу – «європейських» юридичних осіб. Так, з 
метою забезпечення безперешкодного функціонування Єдиного ринку на тери-
торії ЄС створюються такі нові організаційно-правові форми юридичних осіб, 
як європейська компанія (Societas Europaea, SE), європейський кооператив 
(Societas Cooperative Europaea, SСE), європейське об’єднання за економічними 
інтересами (European Economic Interest Grouping, EEIG).

При цьому ідея створення нових форм юридичних осіб полягала у тому, 
що на відміну від компаній національного права діяльність таких нових форм 
мала б регулюватись безпосередньо правом ЄС. «Основною метою при роз-
робці статусу нових видів юридичних осіб, що регулюється не національним 
законодавством однієї з держав – членів ЄС, а правом ЄС, було створення єв-
ропейських комерційних організацій, здатних вільно розміщувати центри своєї 
підприємницької діяльності в рамках ЄС»9.

Brexit має наслідком неможливість реєстрації у Великій Британії європейських 
компаній та європейських об’єднань за економічними інтересами. Вже зареє-
стровані такі компанії до 01.01.2021 р. повинні були здійснити перереєстрацію у 
державі – члені ЄС. Ці положення визначені британськими актами – Регламентом 
Європейської публічної компанії з обмеженою відповідальністю (із поправками) 
(Вихід з ЄС) 2018 р. (Regulations 2018/1298) та Регламентом Європейського об’єд-
нання за економічними інтересами (із поправками) (Вихід з ЄС) 2018 р.

Крім того, до закінчення перехідного періоду, тобто до 01.01.2021 р., єв-
ропейські компанії мали пройти процес перетворення на британську відкриту 
публічну компанію з обмеженою відповідальністю (public limitеd company, 
PLC) або британські юридичні особи – UK Societas, в іншому разі європейські 
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компанії ліквідовуються, про що зазначено у Регламенті Європейської публіч-
ної компанії з обмеженою відповідальністю (із поправками) (Вихід з ЄС) 2018 р. 
Британські філії європейських компаній мають дотримуватись британського 
Регламенту про закордонні компанії (Overseas Company Regulations 2009), зокре-
ма і європейські компанії, що були засновані в державах – членах ЄС.

Таким чином, європейська компанія, яка прирівнюється до національних 
акціонерних товариств тієї держави – члена ЄС, в якій виконані реєстраційні 
дії щодо створення компанії (ст. 3 Регламенту Ради ЄС 2157/2001 про статут 
європейської компанії), для подальшої своєї діяльності на території Великої 
Британії має бути легалізована у «новому» британському правовому полі шля-
хом перетворення на британське товариство – UK Societas або PLC.

Європейським компаніям, що мають філії у Великій Британії, необхідно 
було пройти до 01.01.2021 р. реєстрацію таких філій у Британській реєстрацій-
ній палаті згідно з вимогами Регламенту про закордонні компанії 2009 р. 

Крім того, до 01.01.2021 р. європейські об’єднання за економічними інтересами, 
які зареєстровані у Великій Британії, мали бути перетворені на британські об’єд-
нання за економічними інтересами (United Kingdom economic interest grouping, 
UKEIG). Нові корпоративні організації збережуть деякі особливості SE та EEIG, 
але у таких компаній не буде можливості переміщення власного офісу за межі 
Великої Британії, тому що держава не буде частиною ЄЕП, про що зазначено у 
Регламенті Європейської публічної компанії з обмеженою відповідальністю 2018 р. 
та Регламенті Європейського об’єднання за економічними інтересами 2018 р.

Транскордонне злиття компаній, у яких беруть участь британські компанії, 
відповідно до Регламенту про компанії (транскордонне злиття) 2007 р. (англ. 
The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007) (SI 2007/2974, із змі-
нами та доповненням), що прийнята на підставі Директиви ЄС 2005/56/ЄС, 
мала бути завершеною (зареєстрованою в Британській реєстраційній палаті) 
до 01.01.2021 р. Директива ЄС 2005/56/ЄС регламентує транскордонне злиття 
британських компаній з обмеженою відповідальністю та компаній, правовий 
статус яких регулюється законодавством іншої держави ЄЕП. Зокрема, цим ак-
том визначено, що «злиття» компаній можливе шляхом поглинання, створення 
нової компанії або поглинання дочірньої компанії. 

Висновки. Таким чином, «свобода заснування» як складова економічної сво-
боди – однієї із концептуальних засад права ЄС, що передбачає виключення всіх 
обмежень, які існують у національних законодавствах стосовно заснування іно-
земними суб’єктами компаній або перенесення в її юрисдикцію існуючих інозем-
них компаній, а також заснування ними в цій країні власних представництв, філій 
та дочірніх організацій10, більше не діятиме для британських компаній, які здій-
снюють діяльність на території держав – членів ЄС, та іноземних компаній дер-
жав – членів ЄС / ЄЕП, що здійснюють діяльність на території Великої Британії. 
Внаслідок цього, такі обставини можуть призвести до зростання кількості випад-
ків втрати іноземними юридичними особами їх легітимного правового статусу у 
Великій Британії, втрати акціонерами британських компаній своїх прав, якщо ком-
панія здійснює діяльність у державі, де застосовується критерій осілості, а також 
збільшення судових спорів між суб’єктами правовідносин із іноземним елементом. 

Враховуючи те, що в законодавствах сучасних держав немає єдиного під-
ходу щодо колізійного регулювання визначення особистого закону юридичної 
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особи, Brexit з новою силою актуалізує питання «протистояння» двох найбільш 
поширених колізійно-правових теорій визначення правого статусу юридичних 
осіб – інкорпорації та осілості. Адже в ЄС у багатьох державах застосовується 
критерій реального місцезнаходження, що зумовлює, серед іншого, проблему 
невизнання юридичних осіб, які мають заснування в державі, де використо-
вується критерій інкорпорації (до яких належить і Велика Британія), одночас-
но із місцезнаходженням органів правління такої юридичної особи в державі, 
де застосовується критерій осілості (наприклад, такі держави, як Німеччина, 
Франція, Австрія, Бельгія, Люксембург, Греція, Іспанія, Португалія, Латвія, 
Литва, Естонія, Польща, Румунія, Угорщина та ін.). Тому для зменшення віро-
гідності можливого невизнання британських компаній, за умови місцезнахо-
дження органів правління такої юридичної особи в державі, де застосовується 
критерій осілості, доречно пройти процедуру реінкорпорації за фактичним міс-
цем знаходження такої компанії (тобто здійснити процедуру реєстрації юри-
дичної особи відповідно до вимог законодавства «приймаючої» держави).

Поряд із цим зменшення ризиків настання зазначених негативних наслідків 
у зв’язку із Brexit щодо транскордонної діяльності юридичних осіб було б мож-
ливим шляхом укладання міждержавних дво- та багатосторонніх договорів, які 
містили б уніфіковані норми стосовно колізійно-правового регулювання стату-
су юридичних осіб. 
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Ovechkina Olha. Features of transformation of legal entities in the conditions of Brexit
In connection with the decision to withdraw the UK from the EU a number of companies 

will need to take into account that from 1 January 2021 EU law will no longer apply to the 
United Kingdom and will become a “third country” for EU Member States, unless the pro-
visions of bilateral agreements or multilateral trade agreements. This means that the four 
European freedoms (movement of goods, services, labor and capital) will no longer apply to 
UK companies to the same extent as they did during the UK’s EU membership.

The purpose of the article is to study, first of all, the peculiarities of the influence of Great Britain’s 
withdrawal from the European Union on the legal regulation of the status of European legal entities.

Brexit results in the inability to register European companies and European economic in-
terest groups in the UK. Such companies already registered before 01.01.2021 have the oppor-
tunity to move their place of registration to an EU Member State. These provisions are defined 
in Regulations 2018 (2018/1298) and Regulations 2018 (2018/1299).British companies with 
branches in EU Member States will now be subject to the rules applicable to third-country 
companies, which provide additional information on their activities.

In the EU, many countries apply the criterion of actual location, which causes, among 
other things, the problem of non-recognition of legal entities established in the country where 
the criterion of incorporation is used (including the United Kingdom), at the same time as 
the governing bodies of such legal entities the state where the settlement criterion is applied.

Therefore, to reduce the likelihood of possible non-recognition of British companies, given 
the location of the board of such a legal entity in the state where the residency criterion applies, it 
seems appropriate to consider reincarnation at the actual location of such a company. Reducing 
the risks of these negative consequences in connection with Brexit on cross-border activities of le-
gal entities is possible by concluding interstate bilateral and multilateral agreements that would 
contain unified rules on conflict of law regulation of the status of legal entities.

Key words: European company;European economic interest grouping; freedom of estab-
lishment; Company law;Trade and cooperation agreement between the European Union and 
the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, of the other part; Brexit; European Union.
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ТИМЧАСОВІ ЗАХОДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: 
ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

У статті досліджуються концептуальні підходи до визначення сутності та обсягу 
застосування тимчасових заходів як інструменту захисту прав людини на міжнарод-
ному та національному рівнях. Широке застосування тимчасових заходів як міжнарод-
ного стандарту швидкого реагування на можливі порушення прав людини не привели 
до впровадження цього інституту на національному рівні. З’ясовується, за яких умов 
можливе впровадження тимчасових заходів як інструменту захисту прав людини, що 
використовуватиметься державою задля негайного реагування на порушення прав 
людини, а також можливі такі порушення. Визначається, у яких випадках можливе 
застосування таких заходів – базуючись виключно на міжнародному досвіді чи створю-
ючи нові міжнародні прецеденти. 

Ключові слова: права людини, тимчасові заходи, захист, правовий інститут, упов-
новажені суб’єкти.

Мнацаканян С. А. Временные меры как инструмент защиты прав человека: к 
постановке проблемы

В статье исследуются концептуальные подходы к определению сущности и объема 
применения временных мер как иструмента защиты прав человека на международном 
и национальном уровнях. Широкое применение временных мер как международного 
стандарта быстрого реагирования на возможные нарушения прав человека не поспо-
собствовали имплементации этого института на национальном уровне. Выясняется, 
при каких обстоятельствах возможно применение временных мер как инструмента 
защиты прав человека, который будет использован государством для незамедлитель-
ного реагирования на нарушения прав человека, а также возможные такие нарушения. 
Определяется, в каких случаях возможно применение данных мер – основываясь исклю-
чительно на международном опыте или создавая новые международные прецеденты. 

Ключевые слова: права человека, временные меры, защита, правовой институт, 
уполномоченные субъекты.
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analyzed. The widespread use of interim measures as international standard of urgent respond 
to alleged violations of human rights has not led to the implementation of the legal institute 
concerned at the national level. Accordingly, this analysis aims at defining the grounds of in-
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Вступ. Питання забезпечення і захисту прав людини, незважаючи на висо-
кий рівень досліджень та обговорень, залишається одним з найактуальніших як 
у правовій площині, так і площині суспільного дискурсу. Це зумовлено, зокре-
ма, особливою цінністю об’єкта досліджень – прав і свобод людини, механіз-
мів та інструментів їх захисту. 

Права людини є загальноприйнятими універсальними правами, які належать 
кожній особі. Більше того, права людини – це механізми та інструменти, а також 
міжнародний інститут. Велика кількість міжнародних організацій, серед дер-
жав-членів яких і Україна, з-поміж основних пріоритетів мають захист та розви-
ток прав людини. Організація Об’єднаних Націй (ООН), Організація з безпеки 
та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Рада Європи є такими, що об’єднують 
зусилля країн-членів для забезпечення належного розвитку прав та основопо-
ложних свобод людини. Серед них особливої уваги заслуговує діяльність Ради 
Європи, що впроваджує стандарти у трьох сферах: демократія, верховенство 
права та права людини. Усі держави-члени Ради Європи (48 країн, включно з 
усіма країнами Європейського Союзу) підписали договір – Конвенцію про за-
хист прав людини (далі – Конвенція). Для моніторингу дотримання прав людини 
функціонує Європейський суд з прав людини і основоположних свобод (далі – 
ЄСПЛ, Суд), рішення якого є обов’язковими до виконання і в Україні1.

Особливо важливим, однак недослідженим у практиці ЄСПЛ як єдиного 
міжнародного, наднаціонального судового органу, який приймає індивідуаль-
ні скарги, є застосування тимчасових заходів (interim measures) відповідно до 
Правила 39 Регламенту Суду2.

Це питання аналізується з огляду на можливість і сприйняття цього право-
вого інституту та його імплементації в законодавство України. 

Огляд літератури. Загальні засади механізму захисту прав людини та окремі 
питання у цій сфері  висвітлювалися в працях таких вчених, як: Ю. Шемшученко, 
А. Довгерт, О. Скакун, І. Ліщина, В. Буткевич, О.Васильченко, Т. Заворотченко, 
П. Рабінович та ін. Проте питання застосування тимчасових заходів як правових 
інструментів прав людини залишилось поза увагою, зокрема через відсутність 
його правового регулювання. Найчастіше тимчасові заходи є швидкою реакцією 
на порушення чи можливі порушення прав людини та застосовуються у випадках 
екстрадиції чи депортації, що можуть загрожувати життю чи здоров’ю людини, 
або, наприклад, для негайної госпіталізації людей, що перебувають під опікою 
держави або позбавлені волі. Іншим видом тимчасових заходів є ті, що застосо-
вуються в арбітражі, – це так звані забезпечувальні заходи. Тимчасові заходи ши-
роко використовуються у міжнародній практиці, зокрема Європейським судом з 
прав людини, Судом Європейського Союзу, Комітетом прав людини ООН та ін. 
Відповідно, для України важливою є імплементація принципів діяльності цих 
міжнародних організацій, їх адаптація та застосування в українській правовій 
системі для ефективного захисту прав людини. 

Постановка проблеми та виклад основного матеріалу. Питання засто-
сування тимчасових заходів Європейським судом з прав людини вже отримало 
дослідження3. Першочергово слід зазначити, що практика застосування тимча-
сових заходів абсолютно відрізняється від звичайного судового провадження 
ЄСПЛ, оскільки передбачає негайне реагування на порушення прав людини. 
На основі Правила 39 Регламенту Суду4 ЄСПЛ може прийняти рішення про 
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вжиття тимчасових заходів, що обов’язкові для держави, якої вони стосуються. 
Тимчасові заходи застосовуються лише у виняткових випадках. Суд застосовує 
тимчасові заходи проти держави-члена лише у випадках, коли після розгляду 
усієї відповідної інформації він вважає, що у разі незастосування таких заходів 
заявнику загрожує значна непоправна шкода. Заявники чи їхні представники, 
які подають клопотання про застосування тимчасових заходів відповідно до 
Правила 39 Регламенту Суду, повинні дотримуватись визначених вимог. Серед 
найбільш обговорюваних – тимчасові заходи, які застосовуються у випадку те-
рористичної загрози або ризику виникнення такої. 

Недослідженим залишається питання про застосування тимчасових заходів як 
інструменту захисту соціальних прав. Відомо, що у прецедентному праві Суду, в 
його нинішньому вигляді, Правило 39 не застосовується в таких випадках: для за-
побігання неминучому зносу нерухомого майна або банкрутству; для виконання 
зобов’язання нести військову службу; щодо звільнення заявника, який перебуває у 
в’язниці в очікуванні рішення Суду; щодо справедливості судового розгляду; для 
забезпечення проведення референдуму або для запобігання розпуску політичної 
партії. Регламент Суду не забороняє застосування тимчасових заходів щодо інших 
прав, гарантованих Конвенцією, проте такої практики не існує. Слід зазначити, що 
хоча існують випадки «ігнорувань» тимчасових заходів державами-відповідачами, 
більшість держав-учасниць Конвенції їх виконують, незважаючи на відсутність 
встановлення «прямих санкцій» до договірних держав за їх невиконання.

Причини, що можуть мотивувати держави на виконання тимчасових захо-
дів, лежать як в політичній, так і в економічній площині, адже встановлення 
Судом порушення ст. 34 Конвенції внаслідок невиконання державою-відпові-
дачем тимчасових заходів на практиці призводить до присудження заявникам 
більшого розміру моральної шкоди, виплата якого лягає важким тягарем на її 
бюджет під час подальшого виконання рішення.

Насправді, існує можливість (та потреба) розширення сфери застосування 
тимчасових заходів для захисту прав людини. Зокрема, може йтися не тільки про 
випадки, які загрожують життю людини, а й про захист будь-яких інших гаран-
тованих прав, включно з соціальними правами. Якщо говорити про застосування 
тимчасових заходів щодо захисту соціальних прав, потрібно першочергово визна-
чити, які саме права вважати соціальними, крім того, до компетенції якого між-
народного органу належатимуть такі заходи. Є думка, що до основних напрямів 
соціальної політики необхідно віднести: охорону праці та здоров’я людей; вста-
новлення гарантованого мінімального розміру оплати праці і регулювання дохо-
дів загалом; забезпечення державної підтримки сім’ї, материнства, батьківства і 
дитинства, осіб з інвалідністю та громадян літнього віку; розвиток системи со-
ціальних служб; встановлення гарантій соціального захисту – які, по суті, є кон-
ституційними обов’язками держави у соціальній сфері. Але перелічені напрями 
соціальної політики також можна віднести і до переліку соціальних прав людини5. 

Аби не заглиблюватися у теорію, погоджуємося із цією позицією. Якщо го-
ворити з практичної точки зору, до соціальних прав можемо віднести усі ті, що 
гарантовані Європейською соціальною хартією (далі – Хартія)6. Конвенція і 
Хартія становлять загальну систему захисту прав людини Ради Європи. Отже, 
ЄСПЛ уповноважений приймати рішення щодо порушення прав, гарантованих 
Конвенцією, але незважаючи на це, Суд часто звертається до положень Хартії 
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та іноді навіть до висновків Європейського комітету з соціальних прав (далі – 
ЄСПЛ)7. Власне, Комітет і є тим органом, що здійснює нагляд за виконанням 
положень Хартії, прийнятих державами-членами Ради Європи, проте, на відмі-
ну від ЄСПЛ, процедури щодо встановлення тимчасових заходів у нього немає. 
Потрібно зазначити, що і повноваження Комітету та Суду є абсолютно різними, 
так само як і робота з «індивідуальними скаргами» для Суду та «колективними 
скаргами» для Комітету. На перший погляд видається, що Комітету не може 
бути і гіпотетично надано таких повноважень (з огляду на регламент роботи), 
проте, якщо зануритися у глибину роботи ЄКСП, стає зрозумілим, що таке пи-
тання, як, наприклад, прийняття закону про ліквідацію профспілок у певній 
державі, може бути предметом позачергового та невідкладного рішення про 
застосування тимчасових заходів. Такими заходами може бути умовна «заборо-
на» набуття чинності законом до надання висновку Венеційської комісії. 

Звичайно, це дуже складний механізм, який пов’язаний зі змінами до статут-
них документів організації, а отже, й погодженням з усіма державами-членами 
Ради Європи певного розширення повноважень Комітету, що не видається можли-
вим хоча б тому, що Україна не долучилася до системи колективного оскарження. 

Але питання застосування тимчасових заходів на національному рівні з ме-
тою захисту прав людини (соціальних прав, зокрема) є набагато простішим та 
навіть доречнішим, принаймні обговорення можливості запровадження нового 
правового інституту є на часі. Започаткування такого потужного заходу як невід-
кладної реакції на порушення прав людини, що застосовується у випадках, коли 
необхідно миттєво зреагувати, аби не допустити можливе порушення, може роз-
вантажити судову систему, і, найголовніше, – захистити соціальні права люди-
ни, які є базовими та такими, що стосуються кожної людини у її повсякденному 
житті. Для найбільш вразливих груп населення такі заходи можуть стати чи не 
єдиним засобом убезпечити себе від реальної можливої загрози.

Таким чином, важливо передбачити на законодавчому рівні можливість за-
стосування тимчасових заходів з метою захисту прав людини, гарантованих на-
ціональним та міжнародним законодавством. Так, якщо говорити про найбільш 
широку можливість застосування тимчасових заходів (широке коло об’єктів та 
суб’єктів), то нотаріус може заборонити посвідчення договору дарування (що 
заборонить будь-якому нотаріусу або особі, уповноваженій на вчинення реє-
страційних дій), якщо є підозра, що особа літнього віку вчиняє такий правочин 
не зі своєї волі, залишиться без житла (право, гарантоване ст. 30 Хартії), або 
будь-яка дія, вчинена не в інтересах особи з інвалідністю (на виконання ст. 15 
Хартії), або ж особі відмовлено в безоплатному медичному лікуванні, хоча іс-
нує загроза її життю (коли особа не перебуває під опікою держави) тощо. 

Перелік таких випадків може бути невичерпним, тому різноманітними мо-
жуть бути способи їхнього застосування та уповноважені суб’єкти. Очевидно, що 
тимчасові заходи, які накладаються одними національними суб’єктами та мають 
виконуватися іншими, – це, окрім можливості захисту прав людини, також і ри-
зики. Саме тому необхідно визначити, що тимчасові заходи встановлюються на 
короткий строк, а питання, яке призвело чи могло призвести до порушення прав 
людини, має в пріоритетному порядку бути вирішене судом. При цьому накладен-
ня тимчасового заходу не може погіршити становище людини, на захист якої вони 
застосовані, а також не може ускладнити реалізацію прав і свобод людини. 
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Висновки. Інститут тимчасових заходів є механізмом, що полягає у невід-
кладній реакції на порушення прав людини, а також швидкому реагуванні на 
можливе порушення прав людини. Цей інститут широко застосовується у між-
народній практиці, зокрема, практиці ЄСПЛ, а також Комітету з прав людини 
ООН. Статистика засвідчує нешироке використання тимчасових заходів у по-
рівнянні з іншими практиками ЄСПЛ (заходами загального та індивідуального 
характеру). Проте це означає лише обмеженість категорій справ, у яких Суд 
практикує застосування таких заходів. Доступність та ефективність таких захо-
дів ЄСПЛ доведено, проте дискусійним залишається питання обґрунтованості 
обмеження категорій справ, щодо яких вони застосовуються. 

На нашу думку, доцільною є імплементація перейняття цього передового єв-
ропейського досвіду шляхом створення інституту тимчасових заходів з метою 
захисту прав людини в Україні. Проте, як і будь-які запозичення, він має бути 
адаптованим до української правової системи. Можливість застосування тим-
часових заходів, надання повноважень певним суб’єктам (з глибоким аналізом 
чинного законодавства та розробкою проєкту змін) може стати підґрунтям для 
переформатування та удосконалення правового механізму захисту прав людини. 
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Mnatsakanian Siuzanna. Interim measures as human rights protection instruments: 
to the problem statement

Conceptual approaches to defining the nature and the scope of interim measures imple-
mentation as an instrument of human rights protection at international and national level are 
analyzed. The widespread use of interim measures as international standard of urgent respond 
to alleged violations of human rights has not led to the implementation of the legal institute 
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concerned at the national level. Accordingly, this analysis aimed at defining the grounds of 
interim measures as human rights protection instrument application to be used by the state as 
an immediate response to human rights violations and possible violations. 

European Court of Human Rights has a great practice of interim measures granting. Interim 
measures are granted by the Court only in clearly defined conditions, namely where there is a risk 
that serious violations of the Convention might occur. A high proportion of requests for interim 
measures are inappropriate and are therefore refused. Besides, interim measures are applied 
upon request of the applicant claiming about alleged violations of his or her human rights. 

At the national level interim measures should/may be granted upon request of the appli-
cant or by the duty-bearer’s initiative to prevent possible human rights violations. The grounds 
of interim measures granting should also be defined – the best international practice should 
be used taking into account the Ukrainian context. Another core issue analyzed is defining 
duty-bearers – subjects enforced to grant interim to prevent abuse in the sphere concerned. 

It is obvious that court shall be the only authority to resolve the substantive case of 
alleged human rights violation. However, public and local authorities shall be enabled to 
grant interim measures to prevent the possible violations. With this, the scope and the sphere 
of its application at the national level shall be broader in comparison with the case law of 
the European Court of Human Rights. 

Key words: human rights, interim measures, protection, legal institute, duty-bearers.

DOI: 10.33663/0869-2491-2021-32-544-553
УДК: 342.41

П. С. ДЕМЧЕНКО
аспірант Інституту держави і права

імені В.М. Корецького НАН України*
ORCID: 0000-0002-0202-5186

ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

Стаття присвячена дослідженню поняття безпеки одного з найважливіших комп-
лексних інститутів захисту та охорони української державності, правова реалізація 
якої прямо визначена Конституцією України. Досліджено з конституційно-правові та 
нормативно-правові (у рамках Закону України «Про національну безпеку України від 
21.06.2018 р. та Стратегії національної безпеки України від 14.09.2020 р.) аспекти за-
безпечення безпеки та реалізації безпекової політики в Україні. Представлено аналіз 
основних доктринальних підходів розуміння феномену безпеки у конституційному праві 
України. Доведено багатогранність безпеки конституційно-правової категорії, її вплив 
у рамках визначених сфер суспільних відносин. 

Ключові слова: безпека, національна безпека, конституційна безпека, захист та охо-
рона, конституційно-правова категорія.

Демченко Ф. С. Понятие безопасности как конституционно-правовой категории
Статья посвящена исследованию понятия безопасности в качестве одного из важ-

нейших комплексных институтов защиты и охраны украинской государственности, 
правовая реализация которой прямо определена Конституцией Украины. Исследованы 
конституционно-правовые и нормативно-правовые аспекты (в рамках Закона Украины 
«О национальной безопасности Украины» от 21.06.2018 г. и Стратегии национальной 
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безопасности Украины от 14.09.2020 г) обеспечения безопасности и реализации поли-
тики безопасности в Украине. Представлен анализ основных доктринальных подходов 
понимания феномена безопасности в конституционном праве Украины. Доказана мно-
гогранность безопасности в качестве конституционно-правовой категории, ее влияние 
на обеспечение безопасности в рамках определенных сфер общественных отношений.

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, конституционная безо-
пасность, защита и охрана, конституционно-правовая категория.

Demchenko Pylyp. An essence of the security in context of constitutional legal dimension
The article is devoted to the study of the concept of security as one of the most important 

integrated institutions for the protection and protection of ukrainian statehood, the legal 
implementation of which is directly provided for by the content of thand legal and regulatory 
aspects of security and the implementation of security policy ine provisions of the norms of 
the Constitution of Ukraine. Investigated the constitutional legal aspetcts and basics (in case 
of ukrainian National Security Act of 2018 and Strategy of National Security 2020)of secu-
rity provison in Ukraine. An analysis of the main doctrinal approaches to understanding the 
phenomenon of security in the constitutional law of Ukraine is presented. The multifaceted 
nature of security as a constitutional and legal category, its impact on ensuring security within 
the framework of certain spheres of public relations has been proved.

Key words: security, national security, constitutional security, protection and safety, 
constitutional and legal category.

Вступ. Проблематика забезпечення безпеки людини, суспільства та держа-
ви є наріжним каменем забезпечення існування людської цивілізації протягом 
усієї історії її існування. У сучасних умовах стрімких змін і кризових ситуацій, 
першочергову роль у реалізації безпекової політики в Україні відіграє її правова 
сладова, основою якої є положення Основного Закону – Конституції України.

Огляд літератури. Дослідженням феномену безпеки загальнонаукової, 
юридичної та конституційно-правової категорії присвячені роботи низки 
українських і зарубіжних авторів: В. О. Антонова, А. А. Єзерова, І. І. Завідняка, 
В. І. Ковтуна, В. А. Ліпкана, Є. П. Літвінова, О. В. Лемака, В. В. Маддісона, 
І. М. Петріва, О .В. Скрипнюка, К.В. Тарасенка, О.В. Украінчука, В. О. Храмова, 
З. Д. Чуйко, В. А. Шахова, Т. Е. Шуберт та ін. Особливої уваги в рамках дослі-
дження цієї проблематики заслуговують такі праці: монографія В. О. Антонова 
«Конституційно-правові засади національної безпеки України» (2017 р.), дисер-
тації І.І. Завідняка «Служба безпеки України у механізмі забезпечення національ-
ної безпеки України: конституційно-правові засади» (2015 р.), О. В. Украінчука 
«Забезпечення національної безпеки в умовах формування в Україні громадян-
ського суспільства та демократичної, правової і соціальної держави» (1994 р.), 
О. В. Лемака «Конституційно-правові основи національної безпеки Угорщині» 
(2016 р.), З. Д. Чуйко «Конституційно-правові основи національної безпеки 
України» (2008 р.), а також ряд наукових статей А. А. Єзерова та Т. Е. Шуберт.

Постановка проблеми дослідження. З огляду на позитивну тенденцію наяв-
ності достатньої кількості конституційно-правових досліджень наразі існує про-
блематика визначення конституційно-правової оцінки основ забезпечення безпе-
ки людини, суспільства та держави у рамках динаміки процесів змін в Україні та 
світі, а також в аспекті системного розуміння безпеки загальнонаукового явища.

Метою дослідження статті є визначення сутності безпеки у конституцій-
но-правовому вимірі. Досягнення відповідної мети можливе за допомогою таких 
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завдань: по-перше, дослідити розуміння безпеки як загальноюридичної категорії; 
по-друге, простежити закріплення безпеки на конституційно-правовому та норма-
тивно-правовому рівнях (у рамках розгляду основних положень Закону України 
«Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. та нової редакції Стратегії 
національної безпеки України від 14.09.2020 р.); по-третє, простежити доктри-
нальні підходи до характеристики безпеки як конституційно-правової категорії.

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи загальну сутність безпеки як 
явища навколишнього світу, необхідно зазначити, що з точки зору розуміння 
філологічних і філософських аспектів під відповідним поняттям необхідно ро-
зуміти такий стан, коли ніхто або ніщо не загрожує. Стан безпеки характеризує 
одна зі складових соціальної філософії, що визначає певний ступінь захищено-
сті особистості, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, що 
дає змогу відповідним об’єктам забезпечення безпеки стабільно розвиватися в 
рамках матеріального та нематеріального виміру1, 2.

У сучасній юридичній науці поняття «безпека» розглядається як засіб правово-
го регулювання суспільних відносин, складові елементи якої знаходяться під впли-
вом динаміки свого розвитку, в рамках яких час від часу можливе виникнення кри-
зових ситуацій, викликів та загроз, які становлять небезпеку для функціонування 
усієї системи відповідних суспільних відносин та несуть ряд негативних наслідків.

Наразі вітчизняна юридична думка містить ряд підходів щодо визначення 
місця безпеки та засад її забезпечення у системі суспільних відносин. 

На думку В. О. Храмова, безпеку як юридичну категорію необхідно розгляда-
ти як захищеність життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від 
зовнішніх та внутрішніх загроз3. В. А. Шахов та В. В. Мадіссон розуміють безпе-
ку як поєднання прагнення людини до існування в найбільш сприятливих для 
гідного життя та власного розвитку умовах з можливостями забезпечення дер-
жавними та громадськими організаціями необхідного рівня захищеності люди-
ни від різного роду ризиків, небезпек, викликів і загроз4. К. В. Тарасенко вважає, 
що безпека у сенсі її правового розуміння визначає рівень захищеності людини, 
суспільства, держави від зовнішніх та внутрішніх загроз та небезпек, що засно-
вується на сутності їх вивчення, виявлення, запобігання та усунення, а також 
вироблення методів та заходів зменшення і усунення їх негативних наслідків5.

На нашу думку, безпеку як юридичну категорію необхідно сприймати з 
точки зору її системного характеру та динамічного розвитку суспільних від-
носин, що диктують необхідність вироблення основ гнучкого реагування на 
негативні явища навколишнього світу та основа яких формується на розумінні 
об’єктивних процесів розвитку суспільства, держави і усієї людської цивіліза-
ції з точки зору минулого, теперішнього та майбутнього часу, а також в аспекті 
взаємодії складових елементів забезпечення безпеки та охоплення усіх най-
важливіших інтересів суспільства та держави.

На підтвердження доречно навести погляди Є. П. Літвінова на функціональне 
призначення безпеки в соціальній сфері в аспекті призначення сучасної держа-
ви у захисті власних громадян та створення умов повноцінного життя на основі 
двох підходів: по-перше, безпека людини, суспільства та держави мають прямий 
та опосередкований вплив один на одного, який визначає первинність забезпе-
чення безпеки у контексті їх взаємозв’язку; по-друге, безпека кожного окремого 
елементу соціальної системи впливає на стан безпеки усієї системи, тоді як за-
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гальна криза усієї системи несе загрозу існуванню кожного окремого елементу6.
Отже, поняття безпеки та особливостей її забезпечення мають певні риси 

системності, реалізація яких залежить від ступеня існуючих викликів і загроз, 
кризових ситуацій і конфліктів, які безпосередньо впливають на методи, за-
ходи та засоби захисту та охорони основних об’єктів забезпечення безпеки. 
Беззаперечним є те, що ефективні напрями безпекової політики повинні ґрун-
туватися на оцінці та аналізі усіх можливих та перспективних загроз.

Важливою умовою розвитку безпекової політики є окреслення та оцінка 
наявних і прогнозованих загроз та небезпек. В Україні була прийнята нова ре-
дакція Стратегії національної безпеки України, затверджена Указом Президента 
України № 392/2020 від 14.09.2020 р. У п.п. 7–30 розділу 2 «Поточні та прогнозо-
вані загрози національній безпеці та національним інтересам України» Стратегії 
найбільш актуальними визначено: збройний конфлікт на території частини не-
підконтрольних районів Донецької та Луганської областей та анексія Автономної 
Республіки Крим у рамках неоголошеної гібридної війни Російської Федерації 
проти України, глобальна пандемія корона вірусної хвороби COVID–19 та її 
соціально-економічні наслідки, динаміка змін геополітичних процесів у світі, 
внутрішньодержавні загрози стабільності розвитку в соціальній, економічній, 
політичній, етнокультурній сферах та інші прояви загроз і небезпек сучасності7.

Прийняття нової редакції Стратегії національної безпеки України та ок-
реслення зазначених умов нестабільності є позитивним кроком держави щодо 
визначення головних напрямів забезпечення безпеки людини, суспільства та 
держави. На думку В. А. Ліпкана, підвищений інтерес влади та поточні запити 
суспільства щодо збереження основних цінностей відображені у так званій кон-
цепції хвильової реакції (або безпекоренесансу) – визначення основних загроз 
існуванню та надання пріоритетів забезпечення безпеки її основних об’єктів8.

У такому випадку правова складова реалізації безпекової політики відіграє 
керівну роль, основи якої закладені у конституційно-правових засадах забезпе-
чення безпеки у змісті норм Основного Закону – Конституції України. 

Аналізу положень Конституції України, зміст яких прямо передбачає за-
кріплення основ забезпечення безпеки у 21 випадках, свідчить, що поняття 
безпеки згадується як: визнання безпеки людини найвищою соціальною цін-
ністю (ч. 1 ст. 3); окреслення термінів та термінологічних словосполучень: 
екологічна безпека (ст. 16; п. 6 ч. 1 ст. 92; п. 3 ч. 1 ст. 116), економічна безпека 
(ч. 1 ст. 17), інформаційна безпека (ч. 1 ст. 17), державна безпека (ч. 3 ст. 17), 
громадська безпека (п. 7 ч. 1 ст. 138), інтереси національної безпеки (ч. 1 ст. 18; 
ч. 2 ст. 32; ч. 2 ст. 34; ч. 1 ст. 36; ч. 2 ст. 39),підрив безпеки (ч.1 ст.37) забезпе-
чення національної безпеки (ч. 1 ст. 44; п. 1 ч. 1 ст. 106; п. 17 ч. 1 ст. 106; п. 3 ч. 1 
ст. 116;), основи національної безпеки (п. 17 ч. 1 ст. 92); закріплення конститу-
ційного статусу Ради національної безпеки і оборони України (ч. 1 ст. 107) та 
закріплення за Президентом України статусу її Голови (п.18 ч. 1 ст. 106)9.

Цими нормами, які за своєю суттю є конституційно-правовими засадами 
забезпечення безпеки у рамках існуючих суспільних відносин в Україні, га-
рантуються захист та охорона основоположних конституційних цінностей, які 
представлені у найважливіших інститутах української державності – незалеж-
ності та суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів 
держави, інститутів поділу державної влади, її формування та функціонування, 
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прав, свобод і інтересів людини та громадянина в Україні. Відповідна харак-
терна риса Основного Закону України визначає забезпечення безпеки одного з 
його основних функціональних призначень. 

На думку О.В. Лемака, закріплення засад забезпечення безпеки в Конституції 
України характеризується першочерговістю конституційних норм у рамках пра-
вового регулювання певних груп суспільних відносин, порушення та нехтування 
якими становить загрозу національній безпеці та інтересам України та її народу10.

Зазначені положення Основного Закону України деталізуються на норма-
тивно-правовому рівні, у зв’язку зі специфікою особливостей забезпечення 
безпеки в певних видах суспільних відносин, розвиток та функціонування 
об’єктів яких перебувають в умовах наявних та імовірних загроз і небезпек.

Основним нормативно-правовим джерелом забезпечення безпеки в Україні 
є Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. Його 
прийняття продиктовано об’єктивною необхідністю побудови сучасної право-
вої основи забезпечення національної безпеки України за умови обрання єв-
роатлантичного курсу розвитку держави та окреслення пріоритетних викликів 
та загроз сьогодення. Закон має пряме посилання у тексті преамбули на стат-
ті 1, 2, 17, 18, 19, 92 Конституції України в рамках визначення ним основ та 
принципів національної безпеки і оборони України, цілей та основних засад 
державної політики, що гарантують суспільству і кожному громадянину за-
хист від загроз, що, своєю чергою, є базисом формування системи об’єктів та 
суб’єктів забезпечення безпеки та специфіки у визначених сферах. Реалізація 
положень норм Закону відбувається відповідно до прямого впливу конститу-
ційно-правових засад безпекової політики в державі11.

З огляду на конституційно-правовий і деякі аспекти нормативно-правого 
закріплення основ забезпечення безпеки в Україні можна простежити наяв-
ність системного взаємозв’язку між положеннями Основного Закону України 
та деяких законодавчих актів. На думку В. О. Антонова, Конституція України 
повинна у ст. 17 мати категоріальне закріплення національної безпеки та її 
складових елементів (військову, громадську, державну, екологічну, економічну, 
інформаційну та ін.) та являти собою основну конституційно-правову засаду 
системного характеру забезпечення безпеки в Україні12.

Проаналізовані конституційно-правовий і нормативно-правовий рівні ре-
гулювання забезпечення безпеки в Україні є основою для формування дея-
ких доктринальних наукових підходів розуміння безпеки у вітчизняній науці 
конституційного права. Більшість науковців пропонують виділяти у рамках 
визначення основної конституційно-правової категорії безпекової політики 
держави поняття національної безпеки.

Національну безпеку О. В. Украінчук пропонує визначати як специфічний вид 
відносин, що складаються між людьми та їх колективами у процесі цілеспрямова-
ної діяльності щодо досягнення стану оптимального функціонування і розвитку 
громадянського суспільства, правової держави, їх структурних компонентів13.

І.М. Петрів характеризує національну безпеку здатність особи, суспільства і 
держави до захисту, стан захищеності від сукупності об’єктивно існуючих негатив-
них факторів, що становлять реальну небезпеку національним інтересам України14.

З.Д. Чуйко під національною безпекою розуміє здатність держави і суспіль-
ства створювати умови для всебічного розвитку та функціонування людини і 
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громадянина, держави і суспільства, на основі ефективного функціонування сис-
теми забезпечення, яка покликана своєчасно передбачати, виявляти, оцінювати 
загрози своїм основним об’єктам та вживати необхідні заходи для їх зниження і 
нейтралізації з огляду на можливості держави та інтереси в рамках її розвитку15.

Підходи щодо розуміння національної безпеки інституту забезпечення без-
пеки основ державності в Україні – державного суверенітету та демократичного 
конституційного ладу, прав та свобод людини і громадянина в Україні відповід-
но до пп. 1, 2 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про національну безпеку України» від 
21.06.2018 р. визначаються одними з фундаментальних національних інтересів11.

Такий підхід поділяє О.В. Скрипнюк, визначаючи інститут основ національ-
ної безпеки та оборони України складову загальних засад розвитку конституцій-
ного ладу України, що становить систему якісно однорідних і взаємопов’язаних 
норм конституційного законодавства та норм інших галузей права, визначаючи 
правовий стан (режим) суспільства і держави, за якого забезпечується належний 
захист суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності України, 
всебічний розвиток і захист інтересів особи, суспільства і держави16.

І. І. Завидняк визначає характерні ознаки національної безпеки консти-
туційного інституту, що визначає напрями політики держави у забезпеченні 
стабільності конституційного ладу, національних інтересів, виявлення та усу-
нення потенційних загроз, а також як один з критеріїв легітимного обмеження 
здійснення прав і свобод людини за умови дотримання вимог правової проце-
дури, передбачених статтями 29–39 Конституції України17.

Особливу увагу забезпеченню безпеки державного суверенітету та демократич-
ного конституційного ладу приділяє В. І. Ковтун, характеризуючи норми Конституції 
України, які встановлюють засади національної безпеки України як гарантії охоро-
ни та захисту існуючого типу державної організації, що виражаються у формі засо-
бів-гарантій юридичного, військового, економічного та дипломатичного характеру18.

Узагальнюючи характеристику наведених вище підходів щодо розуміння 
безпеки в рамках конституційно-правових досліджень, можна простежити ха-
рактерні риси провідної ролі національної безпеки як засобу забезпечення охо-
рони і захисту основоположних конституційних цінностей держави, основних 
елементів її державності у рамках функціонування механізму державної влади 
та розвитку демократичного конституційного ладу, прав та свобод, інтересів 
людини і громадянина в Україні, інтересів суспільства та держави в цілому.

Поряд з тим розуміння безпеки в рамках доктринального бачення науки кон-
ституційного права не обмежується у якості її оцінки в контексті національної 
безпеки України. У вітчизняній юридичній літературі автори часто звертаються 
до питання конституційної безпеки держави, розгляд і практична реалізація якої 
має велику актуальність з огляду на тенденцію існування політичних конфліктів 
та криз розвитку конституційно-правових відносин між їх основними суб’єктами. 

Одним з прикладів забезпечення конституційної безпеки на практиці є ді-
яльність вищих органів державної влади в Україні, політичних та громадян-
ських сил у рамках усунення наслідків прийняття Конституційним Судом 
України Рішення № 13-р/20 від 27.10.2020 р. щодо неконституційності поло-
жень деяких норм антикорупційного законодавства та Кримінального кодексу 
України щодо публічного декларування посадових осіб в Україні, яке призвело 
до кризи суспільної довіри до конституційної юрисдикції.
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Уперше використала даний термін у своїй роботі зарубіжна вчена Т. Є. Шуберт, 
яка конституційну безпеку розуміє як діяльність з забезпечення захисту основ 
конституційного ладу в рамках норм конституції або основного закону держа-
ви, що регламентує засади правової системи та визначає найважливіші принци-
пи статусу і діяльності суб’єктів існуючих конституційно-правових відносин, 
що мають повноваження визначати та розвивати основоположні засади консти-
туціоналізму в державі19.

Українська правова думка щодо визначення конституційної безпеки держа-
ви наразі перебуває на стадії теоретичного осмислення, яке засновується на 
декількох підходах до розуміння цієї конституційно-правової категорії. 

Наприклад, на думку І. І. Шведа, під конституційною безпекою необхідно 
розуміти внутрішню безпеку держави, яка засновується на Стратегії націо-
нальної безпеки та спрямована на захист базових цінностей, що становлять 
зміст конституційного ладу (об’єкт конституційної безпеки), метою реалізації 
якої є забезпечення постійного і законного дотримання й захисту прав і свобод 
людини та громадянина20.

Найбільш детально конституційна безпека у рамках існуючих конститу-
ційно-правових досліджень представлена у роботах А. А. Єзерова як катего-
рія, що визначає стан конституційних правовідносин, які виникають у процесі 
цілеспрямованої діяльності, результатом якої є досягнення стану належного 
функціонування та розвитку громадянського суспільства, правової держави та 
її структурних компонентів, які характеризуються можливістю протистояти за-
грозам що створюють пряму небезпеку конституційному ладу держави21.

Основною метою конституційної безпеки у такому випадку необхідно вважа-
ти забезпечення захисту конституційного ладу від впливу негативних чинників 
на представлені у його змісті конституційні цінності, а саме – існуючі колізії, 
прогалини та інші недоліки в законодавстві; невідомості між природним правом 
і позитивними нормами, правовий нігілізм суб’єктів конституційно-правових 
відносин, низький рівень їх правової культури та зловживання законодавством22.

Необхідно зазначити, що у площині співвідношення розуміння конститу-
ційної безпеки та правової охорони Конституції України важливо розмежо-
вувати ці поняття. Охорона Конституції України є складовою конституційної 
безпеки, яка виражається у забезпеченні дотримання відповідності норм зако-
нодавства Основному Закону України, напрямом забезпечення стабільності як 
конституційного ладу, так і векторів реалізації конституційної безпеки.

У межах запропонованого підходу розуміння сутності конституційної без-
пеки необхідно визначати основні характерні риси відповідного поняття кон-
ституційно-правової категорії:
– конституційна безпека засновується та реалізовується як на основних кон-

ституційно-правових засадах безпекової політики, так і на положеннях щодо 
повноважень основних суб’єктів конституційно-правових відносин (держави 
та її народу, органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохо-
ронних органів) у рамках загального розвитку конституціоналізму в Україні; 

– конституційна безпека є основним елементом правової складової забезпечен-
ня національної безпеки України;

– стабільність забезпечення конституційної безпеки ґрунтується на стані роз-
витку конституціоналізму та конституційних правовідносин у державі;
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– конституційна безпека спрямована на забезпечення стану захищеності кон-
ституційного ладу та системи нормативних, організаційних, інституційних 
гарантій його формування та розвитку;

– основним призначенням конституційної безпеки є прогнозування, недопу-
щення та подолання наслідків конституційних конфліктів.

Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити висновки, 
що безпека є складною та багатовекторною категорією, реалізація якої має на 
меті захист певного об’єкта чи об’єктів. Основна роль у забезпечені захисту та 
охорони існування і розвитку людини, суспільства та держави належить націо-
нальній безпеці держави, яка, своєю чергою, маючи правову складову реалізації, 
на конституційно-правових нормах, що визначають як основні напрями її забез-
печення щодо основоположних конституційних інститутів та нормативно дета-
лізується у законодавстві в межах правового регулювання забезпечення безпеки 
в аспекті визначеного кола суспільних відносин з наявними об’єктами забез-
печення безпеки. Поряд з тим, розглядаючи конституційну безпеку як елемент 
правової складової більш широкого поняття – національної безпеки, необхідно 
зазначити її подвійне призначення – вона є основою формування правових засад 
національної безпеки та засобом забезпечення стабільності процесів розвитку 
конституціоналізму та конституційних правовідносин в Україні. 
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Demchenko, Pylyp. An essence of the security in context of constitutional legal dimension
Introduction. This article is devoted to the study of the phenomenon of the security within 

the framework of its understanding in the constitutional and legal sphere of domestic legal 
science. The need to conduct this study is based on the relevance of the search for promising 
directions in ensuring the safety of human, society, and the state in a rapidly changing modern 
world, within the framework of which the main role is assigned to its legal foundations, in 
which the provisions of the norms of the Constitution of Ukraine play a primary role

Purpose and objectives of the study. The main purpose of the article is to consider the 
concept of security in the framework of the general legal and constitutional legal category 
on the basis of an analysis of the articles of the Constitution of Ukraine and normative legal 
aspects (in case of basics of The National Security Act 2018 and The Strategy of the National 
Security 2020), which enshrine the essence and foundations of ensuring of the security in 
Ukraine, and also presents the main doctrinal approaches to defining security in the frame-
work of constitutional and legal researches.

Research methods. The research carried out in the article is based on the assessment of 
generally accepted approaches to defining the characteristic features of security as a phe-
nomenon of public relations, assessing the main challenges and threats to the existence of a 
human, society, and the state in Ukraine at the present stage of their development, analyzing 
the legal framework for ensuring of security in Ukraine, as well as understanding of security 
as a constitutional and legal category.

Research conclusions. As a result of the study, the idea is given that security is a com-
plex and multi-vector category, the nature of which depends on the definition of the scope of 
its implementation and provision. The legal component is the basis for ensuring of national 
security as the main way to ensure the security of a human, society, state in Ukraine, which is 
implemented within the framework of the provisions of the Constitution of Ukraine and special 
legislation. As part of the study of constitutional and legal approaches to defining national se-
curity as a broad category, it is necessary to single out its special component subspecies - con-
stitutional security, which serves as the basis for the protection and stability of the development 
of constitutional legal institutions and constitutionalism in Ukraine.

Key words: security, national security, constitutional security, protection and safety, 
constitutional and legal category.
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ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ 

У 2020 РОЦІ

Пріоритетними напрямами фундаментальних досліджень Інституту у звітно-
му році були проблеми державотворення і правотворення в Україні: теорія, істо-
рія, практика; правові проблеми демократичного розвитку суспільних відносин і 
формування громадянського суспільства, утвердження і реалізація прав та свобод 
людини; теоретичні і прикладні проблеми модернізації правової системи України; 
теоретичні і практичні проблеми реалізації і вдосконалення Конституції та зако-
нодавства України; Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та 
Європейської інтеграції: теорія і практика; проблеми енциклопедичних юридич-
них досліджень, філософії і соціології права, порівняльного правознавства.

Вказані напрями досліджень відобразилися в монографіях, наукових публіка-
ціях, проектах нормативно-правових актів, публікаціях та практичній діяльності, 
які в сукупності становлять найважливіші досягнення Інституту в 2020 році. 

Варто відзначити роль та участь нашого Інституту в утвердженні України як 
правової держави, проведенні для цього фундаментальних наукових досліджень 
у правовій сфері з метою посилення ролі та удосконалення механізмів наукового 
забезпечення суспільного розвитку, утвердження Української держави, забезпе-
чення підготовки за результатами виконаних досліджень та видання відповідних 
монографічних робіт, аналітичних матеріалів для подання до владних органів, 
участь у законотворчій діяльності, зокрема й щодо внесення змін до Конституції 
України, підготовці законопроектів з усіх найбільш актуальних питань, у опрацю-
ванні пропозицій щодо формування планів законотворчої діяльності у Верховній 
Раді України, підготовку та подання до Парламенту пропозицій щодо проблем, 
які потребують законодавчого врегулювання у 2020 та 2021 роках. Інститут готує 
та направляє до відповідних державних органів свої висновки, пропозиції, а з 
найбільш складних проблем – виконується науково-правова експертиза.

Зазначені дослідження здійснювались відповідно до робочого плану. Зокрема, 
у 2020 році розпочалася розробка 6 фундаментальних тем, а саме: 

«Роль правової доктрини в реформуванні національної правової системи: 
запити – підходи – рішення». Наук. кер. – д. ю. н., проф. Оніщенко Н. М. Термін 
виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв.2021 р. Виконавці: Оніщенко Н. М., Кубко Є. Б., 
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член-кор. НАН України Сіренко В. Ф., Пархоменко Н. М., Тарахонич Т. І., 
Богініч О. Л., Макаренко Л. О., Львова О. Л., Васецький В. Ю., Сунєгін С. О.

Науковцями проведено дослідження сутності, природи, принципів фено-
мену «правова доктрина», її значення у забезпеченні реформування найважли-
віших сфер життєдіяльності суспільства та демократичних зрушень, а також 
ролі в удосконаленні інститутів (елементів) правової системи, особливостей 
взаємозв’язку та взаємозалежності правової доктрини з іншими чинниками 
соціального розвитку в цілому, які належать до найактуальніших проблем, що 
стоять на порядку денному сучасної юриспруденції. Зокрема, зосереджено 
увагу на концептуальних підходах до визначення сутності та змісту правової 
доктрини як джерела права, її ролі в процесі здійснення правотворчої, право-
застосовної діяльності, у тому числі тлумаченні норм права; на доктриналь-
них підходах до з’ясування сутності та змісту правових актів судової влади; на 
взаємозв’язку та взаємозалежності категорій «правова доктрина» та «юридич-
на наука», дослідження питань взаємозв’язку правової ідеології та правової 
доктрини, їх впливу на формування національної правової культури. В межах 
цієї проблематики констатовано  відсутність у нашому суспільстві усталеної 
правової ідеології та необхідність її формування та втілення в життя. Також 
зазначено, що для формування правової культури в Україні необхідно розро-
бити науково обґрунтовану правову доктрину, на основі якої мала б здійсню-
ватися відповідна правова політика держави. Окремий вектор присвячено ролі 
і значенню правової доктрини у забезпеченні прав людини та ефективності 
правореалізаційних процедур. За результатами підготовлено низку наукових 
статей, які надруковані у журналі «Альманах права. Роль правової доктрини у 
забезпеченні прав людини». Випуск 11.

У циклі праць Оніщенко Н. М., а саме у Канадському виданні Progresiive 
chsnges in society legal context in monograph «Association agreement crising 
integrational changes»: Vol. IV / Accent Yraphics Communications and Publishing. 
Ottawa. Ontario. K2B5W8 Canada, 2020, – представлено процеси реформ, тран-
сформаційні зміни, де право виступає, з одного боку, як об’єкт реформування 
(від досконалості права, його ефективності, конструктивності) залежить від 
ефективності реформ. З іншого боку, очевидно, що право є фактором, засобом 
реформування суспільних відносин та відображення досягнутих результатів, а 
також їх нормалізації та відповідної консолідації.

«Правове забезпечення соціально-трудових прав в умовах інформа-
ційного суспільства». Наук. кер. – д.ю.н. Сімутіна Я. В. Термін виконання: 
І кв.2020 р. – ІV кв.2022 р. Виконавцями теми (Сімутіною Я. В. та Труновою Г. А.) 
було вироблено науково-обґрунтовану концепцію реформування законодавства 
про працю в напрямку розширення можливостей працівника і роботодавця у 
договірний спосіб визначати взаємні права і обов’язки з дотриманням зако-
нодавчих мінімальних гарантій для працівників, як менш захищеної сторони; 
сформулювані наукові пропозиції щодо поступової відмови від універсаль-
ності правової регламентації трудових відносин та пошук найбільш адекват-
них механізмів регулювання вже давно існуючих на практиці нетипових форм 
зайнятості, зокрема, дистанційної праці, позикової праці тощо.

«Види забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві 
України: проблеми теорії і практики». Наук. кер. – д. ю. н. Бабаскін А. Ю. 
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Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р. Виконавці: Тимченко Г. П., 
Севрюкова І. Ф., Бабаскін А. Ю., Антонов С. В., Молявко О. М., Бошицький Ю. Л.

У 2020 році виконавцями досліджувались загальні засади правового регулю-
вання забезпечувальних відносин у цивільному праві України. Зокрема, предме-
том аналізу були традиційні поіменовані у ЦК України способи забезпечення вико-
нання зобов’язань та непоіменовані способи забезпечення виконання зобов’язань, 
які використовуються у правозастосовній практиці на підставі диспозитивності 
норм цивільного права України. Окрім того, проводилось дослідження актів та 
міжнародно-правових актів, актів Lex mercatoria, наукової літератури, здійснював-
ся підбір судової практики з вищевказаної проблематики, необхідної для написан-
ня розділу до колективної наукової монографії та виявлення недоліків правового 
регулювання вищевказаних правовідносин, підготовки пропозицій щодо вдоско-
налення норм чинного законодавства України. В процесі наукового дослідження 
відбувалось написання наукових статей та тез для наукових доповідей тощо. 

«Проблеми вдосконалення правового регулювання земельних і аграр-
них відносин в умовах формування цифрової економіки». Наук. кер. – 
д. ю. н., проф. Кулинич П. Ф. Термін виконання – І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. 
Виконаці: Кулинич П. Ф., Поліводський О. А., Батрин С. В. Зокрема в поточному 
році здійснено аналіз та оцінку наукової вітчизняної та зарубіжної технічної, 
юридичної та іншої літератури з питань суті цифровізації як стратегічного на-
прямку розвитку сучасного суспільства та особливостей впровадження циф-
ровізації у правове регулювання аграрних та земельних відносин, чинного 
законодавства, законопроектів, які внесені до Верховної Ради України, проа-
налізовано практичний досвід з питань, пов’язаних із застосуванням цифрові-
зації у аграрне та земельне законодавство України.

Узгоджено структуру, план-проспект майбутньої монографії з відповідної 
проблеми, розпочато підготовку тексту монографічної роботи. За темою опу-
бліковано: 8 статей в журналах і збірниках, наукову записку «Право власності 
на землю як важливий елемент конституційного ладу України», яка направлена 
в Офіс Президента України та Конституційний Суд України.

«Організаційно-правове забезпечення управлінської діяльності органів 
виконавчої влади в сучасних умовах: проблеми теорії і практики». Наук. 
кер. – д. ю. н., проф. Андрійко О. Ф. Термін виконання – І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р.

Виконавці: Нагребельний В. П., Кисіль Л. Є., Дерець В. А., Тимощук В. П., 
Банчук О. А., Ісаєва Н. К., Воротіна Н. В. 

У межах теми визначено напрями дослідження: державне управління в 
сучасних умовах та адміністративне право, теоретико-методологічні пробле-
ми управлінської діяльності органів виконавчої влади, категорія «організацій-
но-правового забезпечення» в науці адміністративного права та законодавстві 
України, управлінська діяльність органів виконавчої влади та її ефективність в 
сучасних умовах як об’єкт організаційно-правового забезпечення, стан та пер-
спективи розвитку організаційно-правового забезпечення управлінської діяль-
ності органів виконавчої влади в економічній сфері, адміністративно-правові 
засади формування та реалізації органами виконавчої влади державної політи-
ки, функція контролю органів виконавчої влади, організаційно-правове забезпе-
чення інспекційної діяльності органів виконавчої влади, організаційно-правове 
забезпечення застосування адміністративних стягнень органами виконавчої  
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влади, проблеми і перспективи запровадження загальної адміністративної про-
цедури в Україні, впровадження реформи адміністративних послуг (наслідки 
та нові перспективи децентралізації повноважень у цій сфері; еволюція ЦНАП; 
проблеми оплати адмінпослуг), удосконалення правового забезпечення систе-
ми та структури органів виконавчої влади, функціонально-структурний аспект 
ефективності діяльності Національного банку України як особливого органу 
державного управління у фінансово-кредитній сфері, організаційно-правові за-
сади удосконалення управління бюджетною та податковою сферою в Україні.

«Проблеми модернізації теорії і практики протидії злочинності в Україні». 
Наук. кер. – д.ю.н., проф. Костенко О. М. Термін виконання – І кв. 2020 р. – ІV кв. 
2022 р.. Виконаці: Кваша О. О., Сірий М. І., Кубальський В. Н., Нерсесян А. С., 
Ландіна А. В., Гацелюк В. О.,Гетьман А. Б., Нікітенко В. М. 

За звітний період було виявлено нові можливостості, які можуть забезпечи-
ти підвищення ефективності протидії злочинності в сучасних умовах в Україні, 
сформульовані пропозиції для вдосконалення антикримінальної політики і 
практики протидії злочинності в Україні в сучасних умовах.

«Українське правознавство в антропологічному вимірі та у європейсько-
му правовому просторі: історико-юридичне дослідження». Наук. кер. – к.ю.н., 
проф. Усенко І.Б. Термін виконання – І кв. 2019 р. – ІV кв. 2021 р. Виконавці: 
Усенко І. Б., Музика І. В., Бондарук Т. І., Самойленко О. О., Іванова А. Ю., 
Малишев О. О., Ромінський Є. В., Худояр Л. В.

Згідно з робочим планом виконавці НДР зосередилися на узгодженні основних 
методологічних і змістовних позицій дослідження, опрацюванні вже зібраних 
матеріалів з теми, їх узагальненні і аналізі. Основні теоретичні проблеми НДР 
обговорювалися онлайн на кількох методологічних семінарах відділу: «Поняття 
європейського правового простору, його географічні, темпоральні та структурні 
характеристики» (Київ, 27 жовтня і 3 листопада 2020 р. ); «Українське правознав-
ство як предмет дослідження: зміст поняття і «робоча» дефініція (Київ, 26 листопа-
да і 3 грудня 2020 р.). Вони також знайшли відображення у низці наукових статей.

У рамках НДР відбулося три круглих столи онлайн: «Інститут представни-
цтва в Україні модерного періоду» (2 червня 2020 р.), «Видатний український 
правознавець М.О. Максимейко: до 150-річчя від дня народження» (29 вересня 
2020 р.), «Українське правознавство: історія та сучасність» (15 грудня 2020 р.).

Окрім того, з цим плановим дослідженням пов’язані і виступи співробітників 
відділу на запланованій інститутом за підтримки Міжнародної асоціації істориків 
права ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Організація юридичної 
науки та освіти в Україні й світі: історичний досвід, сучасний стан та майбутні 
перспективи. До 85-річчя від дня народження та 55-ліття від початку наукової ді-
яльності академіка НАН України Ю.С. Шемшученка» (Київ, 22 грудня 2020 р.). 

Виконавці теми опублікували низку наукових статей у фахових наукових 
журналах: 

«Правове забезпечення використання сучасних інформаційних технологій 
в регулюванні екологічних та природоресурсних відносин». Наук. кер. – д. ю. н., 
проф. Малишева Н. Р. Термін виконання – І кв. 2019 р. – ІV кв.2021 р.. Виконавці: 
Малишева Н. Р., Красіліч Н. Д., Гурова А. М., Семеняка В. В., Олещенко В. І.

За темою в поточному році продовжувалось вивчення та аналіз наукової 
літератури, чинного законодавства України та зарубіжних країн з проблем 



558 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

упровадження інформаційних технологій в екологічній та природоресурсній 
сферах. Вивчалась практика застосування певних механізмів використання ін-
формаційних космічних технологій (зокрема, аерокосмічний моніторинг Землі 
для виявлення та управління природними ресурсами, попередження надзви-
чайних ситуацій природного і техногенного походження, виявлення об’єктів 
археологічної спадщини тощо).

Узагальнено проблеми в сфері формування та реалізації державної інформацій-
ної політики щодо подальшого розвитку системи електронного врядування, форму-
вання загальнодержавної системи геопросторових даних, її інфраструктури, розвит-
ку при цьому геоінформаційних систем різного інформаційного наповнення.

Було також досліджено міжнародно-правовий режим обміну даними ДЗЗ 
про надзвичайні екологічні ситуації в контексті реалізації права кожного на без-
печне навколишнє середовище, проаналізовано міжнародну судову практику в 
цій сфері, зокрема врахування даних ДЗЗ як доказів у Міжнародному суді ООН 
та Міжнародному кримінальному суді. Крім цього, здійснено широкий огляд 
національних правових режимів використання даних ДЗЗ, на основі чого нада-
но пропозиції щодо необхідності розробки спеціального розділу у профільному 
Законі «Про космічну діяльність», присвяченого правовому регулюванню надан-
ня відповідних послуг, зокрема питанням розподілу повноважень між органами 
влади, до сфери повноважень яких входить регулювання космічної діяльності, лі-
цензування чи надання дозволів, страхування та захист об’єктів інтелектуальної 
власності. Досліджено проблеми ведення земельного кадастру, кадастрів інших 
природних ресурсів, містобудівного кадастру і на цій основі надано рекомендації 
щодо удосконалення порядку ведення кадастрів природних ресурсів з викорис-
танням сучасних інформаційних технологій. Аналізувалась система державної 
статистичної та іншої звітності в сфері охорони довкілля, моніторингу довкілля, 
шляхів розширення можливостей використання для цих потреб аерокосмічно-
го дистанційного зондування, інших сучасних технічних засобів та технологій. 
Узгоджено структуру, план-проспект майбутньої колективної монографії з відпо-
відної проблеми, розпочато підготовку її тексту, завершення якого планується в 
ІІІ кварталі 2021 р. За темою опубліковано низку фахових статей.

Вагомими підсумками здійснених у 2020 році дослідницьких робіт є також 
наукові результати, одержані по завершеним 4-м фундаментальним темам та 
2-м програмно-цільовим темам, а саме: 

І-й етап «Конституційно-правове забезпечення місцевого самоврядуван-
ня в Україні» наукового проекту «Проблеми розвитку місцевого самовря-
дування та децентралізації публічної влади в Україні в умовах конститу-
ційно-правової модернізації». Наук. кер. – д.ю.н., проф., Батанов О. В. Термін 
виконання І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Виконавці: Скрипнюк О. В., Андрійко О. Ф., 
Нагребельний В. П., Антонов В. О., Батанов О. В., Тимощук В. Ф., Дерець В. А., 
Воротіна Н. В., Гаєва Н. П., Ісаєва Н. К., Кисіль Л. Є., Костецька Т. А., Омельченко Н. Л.

Досліджено теоретичні та прикладні проблеми розвитку місцевого самовря-
дування та децентралізації публічної влади в Україні в умовах конституційної 
реформи. Висвітлено актуальні питання становлення та розвитку конституційної 
моделі організації публічної влади в Україні з точки зору принципів субсидіар-
ності та децентралізації, а також проблем реалізації та захисту прав людини у 
сфері місцевого самоврядування. Досліджено процес розвитку законодавства 
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про місцеве самоврядування та територіальну організацію влади в Україні з по-
зиції принципів класичного конституціоналізму та муніципалізму.

Розглянуто концептуальні проблеми реформування місцевого самоврядуван-
ня та децентралізації публічної влади в сучасній Україні з точки зору зарубіжно-
го досвіду, можливостей та перспектив його рецепції у вітчизняній практиці му-
ніципального будівництва. Значної уваги у процесі дослідження отримав аналіз 
сучасних міжнародних стандартів місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади, проблеми їх імплементації та реалізації в Україні.

Досліджено конституційно-правові проблеми місцевого самоврядування та 
децентралізації публічної влади в аспекті реформи адміністративно-територіаль-
ного устрою, а також судової, адміністративної, бюджетної та податкової реформ.

Особливу увагу приділено теоретичним і практичним питанням, пов’яза-
ним з реалізацією спеціального статусу столиці України – міста Києва, осо-
бливостям організації та здійснення місцевого самоврядування та виконав-
чої влади в місті Києві, його адміністративно-територіального устрою тощо. 
Проаналізовано практику реалізації Закону України «Про столицю України – 
місто-герой Київ» 1999 р., а також сучасні законопроєктні ініціативи, спря-
мовані на його удосконалення, виявлено їх недоліки, що актуалізує необхід-
ність подальшого наукового дослідження цілої низки конституційно-правових, 
управлінських, фінансово-економічних та інших проблем у цій сфері.

Розроблено пропозиції і рекомендації для органів державної влади з питань 
місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади в Україні в ас-
пекті наукового забезпечення державної регіональної політики, субсидіарності 
та децентралізації публічної влади.

«Конституційно-правові проблеми сучасного унітаризму: вітчизняний 
та зарубіжний досвід». Наук. кер-ки – акад. НАН України Шемшученко Ю. С., 
д.ю.н., проф. Батанов О. В. Термін виконання – І кв. 2019 р. – ІV кв. 2020 р.. 
Виконавці: акад. НАН України Шемшученко Ю. С., Скрипнюк О. В., Ющик О. І., 
Антонов В. О., Батанов О. В., Мурашин Г. О., Гаєва Н. П., Костецька Т. А., 
Пухтинський М. О., Омельченко Н. Л.

Систематизовано теоретичні підходи до дослідження поняття та сутності 
унітаризму. Запропоновано нові методологічні підходи до дослідження про-
блем сучасного вітчизняного унітаризму. Охарактеризовано особливості уні-
тарної форми державного устрою як елементу форми держави та здійснено 
класифікацію факторів, що детермінують унітаризм. Вивчено історичні умови 
зародження і формування українського унітаризму, а також основні історично 
сформовані особливості унітаризму в Україні.

Досліджено принципи унітарного устрою в сучасному світі і на цій основі: ви-
явлено особливості системи принципів унітарного устрою сучасної Української дер-
жави; здійснено типологію моделей та функцій сучасного унітаризму; проаналізова-
но структурно-функціональну систему унітарної держави в аспекті субсидіарності 
та децецентралізації публічної влади; здійснено порівняльний аналіз унітаризму та 
федералізму; виявлено проблеми та виклики сучасного унітаризму в Україні в кон-
тексті реформи адміністративно-територіального устрою. Проаналізовано теоретич-
ні та прикладні проблеми розвитку місцевого самоврядування та децентралізації 
публічної влади в Україні в умовах конституційної реформи, а також сформульовано 
концепцію розвитку теорії унітаризму в умовах нового світового порядку, а також 
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викликів, які постали перед Україною в результаті анексії Автономної Республіки 
Крим та збройної агресії з боку Росії в окремих районах Донецької і Луганської об-
ластей, запропоновано найбільш прийнятну для України модель унітаризму.

Розкрито актуальні проблеми унітаризму у контексті формування націо-
нальної ідеї, регулювання національних відносин та здійснення мовної полі-
тики в сучасній Україні. Досліджено проблеми унітаризму з позиції політичної 
участі та функціонування політичних партій в сучасній Україні. Висвітлено 
особливості інформаційної, економічної та бюджетно-фінансової політики у 
контексті проблем та викликів унітаризму в сучасній Україні. Розглянуто про-
блеми унітаризму в аспекті національної безпеки і оборони.

Розроблено пропозиції і рекомендації для органів державної влади з пи-
тань вітчизняного унітаризму, його розвитку в розрізі наукового забезпечення 
державної регіональної політики, субсидіарності та децентралізації публіч-
ної влади. Підготовлено рукопис колективної монографії та наукову записку 
«Конституційно-правові засади унітаризму в Україні: проблеми та виклики».

«Особливості міжнародно-правового захисту цивільного населення в су-
часних збройних конфліктах». Наук. кер. – д.ю.н., проф. Денисов В. Н. Термін 
виконання – І кв. 2018 р. – ІV кв. 2020 р. Виконавці: Акуленко В. І., Кресін О. В., 
Савчук К. О., Дідківська О. І., Переверзєва О. С., Проценко І. М., Суржинський М. І.

Були досліджені такі питання: еволюція норм міжнародного гуманітарно-
го права щодо захисту цивільного населення у збройних конфліктах неміжна-
родного характеру; особливості захисту прав корінних народів в умовах зброй-
них конфліктів; міжнародно-правовий захист власності цивільних осіб під час 
збройних конфліктів; міжнародно-правові аспекти захисту культурних ціннос-
тей під час збройних конфліктів в Україні; охорона морського середовища під 
час збройних конфліктів; інститут громадянства та легітимність органів дер-
жавної влади як основні запоруки успішного переходу нестабільних держав та 
держав, що перебувають у стані конфлікту, до суспільної, інституційної та наці-
ональної функціональності; виконання міжнародних зобов’язань та дотриман-
ня міжнародних стандартів у сфері прав людини в умовах збройного конфлікту 
на території України; біоетичні аспекти міжнародно-правового захисту особи 
в умовах сучасних збройних конфліктів; статус та діяльність Міжнародного 
Комітету Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій у період зброй-
ного конфлікту по захисту жертв війни та наданню гуманітарної допомоги; 
розповсюдження міжнародного гуманітарного права в Україні як превентивний 
механізм його дотримання; захист журналістів в умовах збройного конфлікту.

За результатами підготовлені: монографія; низка експертних висновків на 
замовлення державних органів України; наукові статті; наукова записка для 
Міністерства оборони України, в якій йдеться про доповнення нормативних ак-
тів Міністерства, що стосуються імплементації відповідних принципів і норм 
міжнародного гуманітарного права в ці акти.

«Концептуальні засади правової політології в умовах інтеграції наукового 
знання». Наук. кер. – д.політ.н., проф. Кресіна І. О. Термін виконання – І кв. 2019 р. – 
ІV кв. 2020 р.. Виконавці: Кресіна І. О., Коваленко А. А., Горбатенко В. П., Стойко О.  М., 
Явір В. А., Ходаківський М.Д., Кукуруз О. В., Батанова Н. М., Тарасюк В. М.

У процесі дослідження з’ясовано наявні та сформулювано нові концептуаль-
ні підходи до дослідження політико-правових проблем; надано теоретико-мето-
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дологічне обґрунтування інтеграції та засобів поглиблення політологічних та 
юридичних знань; визначено предметну специфіку правової політології у систе-
мі національної юридичної освіти; розширено діапазон пізнання та інтерпрета-
ції політико-правових явищ з гуманістичних позицій; розроблено навчально-ме-
тодичний комплекс з правової політології. Встановлено, що інституціоналізація 
правової політології значною мірою залежить від історичного досвіду й системи 
освітніх та наукових закладів конкретної країни. Перші політологічні школи ви-
никли у Сполучених Штатах Америки, а міждисциплінарний політико-правовий 
напрям дослідження сформувався з акцентом на вивченні поведінки суддів, адже 
в англосаксонській правовій системі вони відіграють не менш важливу роль у ви-
значенні подальшого розвитку суспільства, ніж законодавчий орган, особливо коли 
йдеться про тлумачення положень Основного Закону. Політико-правовий інстру-
ментарій також формується і використовується для аналізу міжнародної політи-
ки (функціонування міжнародних правових інститутів, особливостей міжнарод-
но-правових процесів; правових наслідків застосування міжнародного права) та 
державного управління. В Європі політологія сформувалася в університетському 
середовищі в рамках філософських факультетів, при цьому більший акцент зро-
блено на політико-економічній характеристиці політичних процесів, ніж на право-
вій. Понад те, деякі університети стали своєрідною кузнею кадрів для політичного 
керівництва (Велика Британія, Франція). Важливість правової політології для мо-
лодих демократій зумовлена низьким рівнем як політичної, так і правової культу-
ри, що є результатом тривалої відсутності демократичної практики та репресивної 
системи права, що практикувалася у Радянському Союзі та соціалістичних країнах.

Доведено, що правова політика сучасної України знаходиться в зародковому 
стані, оскільки: потребує запровадження окремий політико-правовий механізм 
формування та здійснення правової політики; відсутня концепція правової полі-
тики України, недостатнім є її нормативне забезпечення; поширюється тенденція 
політизації правових норм. Новітня історія України містить різні приклади вза-
ємодії політики і права при виробленні державної політики та прийнятті полі-
тико-правових рішень. На основі цього підготовлено і видано у 2019 році моно-
графію «Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації» 
(обсягом 20,5 друк. арк.); у 2020 році – підручник для студентів закладів вищої 
освіти «Правова політологія: Академічний курс» (обсягом 30 друк. арк.). 

У межах цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України 
«Соціокультурний простір України у формуванні національної стратегії: тери-
торіальні ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні практики» викону-
вався проект «Відродження постконфліктних територій: світовий досвід і 
Україна». Наук. кер. – д.політ.н. Стойко О. М. Термін виконання: червень–гру-
день 2019 р. Виконавці: Кресіна І. О., Кресін О. В., Стойко О. М.

Проаналізовано проблеми відбудови постконфліктних територій з урахуван-
ням світового досвіду відродження зруйнованих територій, у тому числі із за-
лученням міжнародних організацій. Показано, що швидкість постконфліктного 
відновлення залежить від дій уряду, його реформаторської спрямованості, зару-
біжних донорів щодо підтримки таких реформ та надання фінансової допомоги, 
а також міжнародних організацій, таких як ООН та ОБСЄ, які можуть спряму-
вати у регіон сутички миротворчі сили. Окремий розділ записки присвячено до-
слідженню особливостей економічної політики держави щодо окремих районів 
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Донецької та Луганської областей. Детальний аналіз вітчизняного контексту та 
зарубіжного досвіду дав змогу авторському колективу визначити передумови 
успішної політико-соціальної реінтеграції мешканців окупованих територій та 
запропонувати політико-правові механізми постконфліктної відбудови в Донбасі. 

Особлива увага приділена питанням перехідного правосуддя, що має вклю-
чати заходи з відшкодування збитків жертвам війни, притягнення до відпові-
дальності винних у вчиненні тяжких злочинів, реалізацію права на отриман-
ня правди про перебіг подій конфлікту тощо. За результатами підготовлено 
наукову записку «Відродження постконфліктних територій: світовий досвід і 
Україна» (Кресіна І. О., Кресін О. В., Стойко О. М.).

У межах Цільової комплексної програми НАН України з наукових кос-
мічних досліджень на 2018–2022 рр. виконувався науковий проект «Правове 
забезпечення довгострокової сталості космічної діяльності». Етап ІІІ 
«Правові засади убезпечення космічної діяльності від кіберзагроз», термін 
виконання: лютий-грудень 2020 р., наук. кер. – д.ю.н., проф. Малишева Н.Р. 
Виконавці: Малишева Н. Р., Красіліч Н. Д., Гурова А. М.

За темою було здійснено порівняльний аналіз розвитку законодавства про 
кібербезпеку США та України. На цій основі висловлені критичні зауваження 
щодо положень проєкту ЗУ «Про критичну інфраструктуру», а також зроблено 
висновки про те, що, принципи та основні вимоги кіберзахисту космічної ді-
яльності мають бути закріплені в базовому для галузі ЗУ «Про космічну діяль-
ність», а плани убезпечення від кіберзагроз (кібератак чи кіберінцидентів) та 
оперативного реагування на них мають стати одним із необхідних документів 
для отримання дозволу на провадження окремих видів космічної діяльності. 

Досліджено також правові та організаційні засади використання технології 
розподілених даних, зокрема й Блокчейн, в космічній діяльності, в тому числі 
з метою захисту її від кіберзагроз. Виявлено, що смарт контракти як алгоритм, 
що реалізується в межах цієї технології, цілком може бути використаний для 
автоматизації та прискорення економічної співпраці в космічній галузі. Більше 
того, внаслідок ознаки закріпленості в часі кожної транзакції, використання цієї 
технології може сприяти забезпеченню прозорості кола постачальників, що до-
помагає запобіганню або швидкому виявленню недобросовісних, які вкладають 
так звані backdoor програми, націлені на сприяння кібератакам. Запропоновано 
інтегрувати технологію Блокчейн до адміністрування космічної діяльності, а 
саме зробити учасниками цієї мережі Державне космічне агентство України як 
дозвільний орган, а також суб’єктів космічної діяльності, які в швидкій авто-
матизованій формі зможуть надавати документи щодо технічної відповідності, 
фінансових гарантій тощо для отримання відповідних дозвільних документів.

За результатами підготовлено та передано до Ради з космосу і Наукової ча-
стини Космічної програми України:1) Аналітичний звіт «Правові засади убезпе-
чення космічної діяльності від кіберзагроз»; 2) Доповідь-презентація на засіданні 
Ради з космічних досліджень НАН України; 3) в наукових журналах і збірниках 
опубліковано 5 статей і 2 статті підготовлені та передані до опублікування; 4) до 
Державного космічного агентства передано Наукову записку «Вдосконалення за-
конодавства України щодо захисту від кіберзагроз в космічній діяльності».

Загальноакадемічний проект «Енциклопедія сучасної України». Енциклопедія 
видається під егідою Інституту енциклопедичних досліджень НАН України спільни-
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ми зусиллями багатьох академічних установ. Ця робота вважається плановою, хоча 
й неоплачуваною, для всіх співробітників НАН України. На інститут редколегія ви-
дання покладає підготовку ряду статей юридичної тематики. І. Б. Усенко є науковим 
редактором відділу «Право» цього видання. Наприкінці звітного року має побачити 
світ 22 том ЕСУ, в якому буде і 3 власні статті І. Б. Усенка, які в електронному вигля-
ді вже розміщені на сайті енциклопедії (перелік відповідних публікацій див. розділ 
«Видавнича діяльність»), здійснюється підготовка подальших томів енциклопедії. 

Продовжилася співпраця Sycnbnene з Державною науковою установою 
«Енциклопедичне видавництво» щодо видання «Великої Української енцикло-
педії». Видання ВУЕ здійснюється відповідно до Указу Президента України 
«Про Велику українську енциклопедію» від 2 січня 2013 року № 1/2013; Указу 
Президента України «Питання підготовки та видання Великої української ен-
циклопедії» від 12 січня 2015 року № 7/2015; постанов Президії НАН України 
(2013–2017). У відділі історико-правових досліджень готується ряд статей до 
майбутніх томів енциклопедії і її електронної версії. У звітному році побачив 
світ третій том ВУЕ, в якому опубліковані дві статті І. Б. Усенка (раніше вони 
вже оприлюднені в електронній версії ВУЄ). І. Б. Усенко також періодично кон-
сультує працівників видавництва щодо підбору авторів, бажаних статей тощо.

У цьому році розпочато проект на тему «Правові та організаційні аспекти ви-
користання аерокосмічної зйомки для дослідження й охорони археологічної спад-
щини України», який виконується за результатами конкурсу на отримання грантів 
НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України. 
О. О. Малишев увійшов до дослідницької групи, що складається з представників 
трьох інститутів НАН України, під керівництвом вченого секретаря Інституту еко-
номіко-правових досліджень, кандидата юридичних наук В. К. Малолітневої.

У 2020 році Інститут продовжував підтримувати зв’язки з центральними ор-
ганами державної влади, з окремими відомствами, установами, організаціями 
в сфері державотворення, правотворення, правоохоронними та судовими орга-
нами влади України. Співробітники Інституту брали участь в роботі ряду дер-
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 допомогу, а 
саме: Президії НАН України, Конституційному Суду України, профільним комі-
тетам Верховної Ради України, Головному управлінню Служби безпеки України, 
Генеральній прокуратурі України, Прокуратурі АРК, Кабінету Міністрів України, 
Міністерству юстиції України, Міністерству освіти і науки України.

На постійній основі таку роботу здійснювали: 
І. Б. Усенко як член комісії Міністерства юстиції України з питань дотриман-

ня Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки» щодо документів, винесених на розгляд комісії, та як ви-
знаний експерт з архівного законодавства щодо проектів нормативно-правових 
актів та правового аналізу проблемних ситуацій у сфері архівної справи. 

О. О. Малишев у рамках співробітництва з Інститутом археології НАН України 
та ВГО «Спілка археологів України» – щодо проектів нормативно-правових актів, 
пов’язаних з охороною археологічної спадщини. 
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А. Ю. Іванова як член робочої групи при Комітеті Верховної Ради України 
з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих тери-
торій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, мі-
ста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин; як член 
Фахово-експертної комісії з питань збереження об’єктів та творів мистецтва 
Координаційної ради з мистецької освіти і науки при НАМ України.

Із листопада 2018 року О. О. Малишев, як позаштатний консультант 
Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної по-
літики, брав участь у кількох засіданнях комітету, де обговорювалися законо-
проекти з пам’яткоохоронної тематики. Важливим результатом багаторічних 
зусиль представників пам’яткоохоронної спільноти України стало також за-
вершення восени-влітку цього року процесу приєднання України до Другого 
протоколу до Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей 
у випадку збройного конфлікту. У засіданні цього комітету також брав участь 
І.Б. Усенко як експерт із законодавства про мови.

Є. В. Ромінський та О. О. Малишев входили до складу Робочої групи з підго-
товки пропозицій про ратифікацію Конвенції Ради Європи про правопорушен-
ня, пов’язані з культурними цінностями, сформованої Міністерством юстиції 
України.Продовжується робота з відповідної тематики та лобіювання ратифікації 
Нікосійської конвенції по лінії Спілки археологів України.

О. О. Малишев у координації з Міністерством культури та інформаційної полі-
тики України брав участь у серії зустрічей з обговорення проекту Закону України 
«Про культурні товари» (згодом – «Про предмети культури»). Ним було підготов-
лено кілька висновків щодо різних редакцій і різних аспектів цього проекту. 

Важливим результатом співробітництва з Міністерством культури та ін-
формаційної політики України наразі стало прийняття Кабінетом Міністрів 
України 9 вересня цього року Постанови «Про затвердження порядку фор-
мування та діяльності кваліфікаційної ради з питань видачі кваліфікаційних 
документів». Документом врегульовано процедуру видачі кваліфікаційних до-
кументів на археологічні дослідження. Так само спільно з Міністерством здій-
снювалося експертне обговорення проектів законів України «Про предмети 
культури», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження 
традиційного характеру середовища та протидії хаотичній забудові», «Про ра-
тифікацію Україною Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов’язані з 
культурними цінностями», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо переміщення та повернення культурних цінностей». 

Наприкінці літа у складі Міністерства культури та інформаційної політи-
ки України розпочав роботу Директорат культурної спадщини, з яким вдалося 
налагодити тісну співпрацю. Так, зокрема, на початку вересня участь у зустрі-
чах щодо розробленої міністерством нової редакції Закону України «Про ви-
везення, ввезення та повернення культурних цінностей» брав О. О. Малишев. 
Підготовлено і передано міністерству письмовий висновок та деякі аналітич-
ні матеріали щодо законопроекту. 

Наприкінці року О. О. Малишева було включено до складу міжвідомчої ро-
бочої групи щодо попередження, виявлення, припинення кримінальних право-
порушень проти культурних цінностей, вирішення інших проблемних питань, 
пов’язаних з протидією кримінальній протиправності на цьому напрямі. 



РОЗДІЛ 11 • Наукове життя 565

М. І. Суржинський брав участь у роботі міжвідомчої наради Апарату Ради 
національної безпеки і оборони України з розгляду та підготовки пропозицій 
щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із застосуванням адміністра-
тивними судами законодавства під час розгляду спорів щодо заборони в інтер-
есах національної безпеки вˊїзду в Україну іноземцям чи особам без громадян-
ства, зокрема шляхом внесення відповідних законодавчих змін.

На безпосереднє звернення органів державної влади або відповідно до до-
ручення Президії НАН України було надано низку висновків. 

Заслуговує на увагу досвід відділу історико-правових досліджень щодо ство-
рення і постійної актуалізації бібліографічних портретів співробітників Інституту в 
наукометричній базі «Google Scholar». У звітному році зусиллями Інституту (насам-
перед І. Б. Усенка) створено в цій системі бібліографічний профіль інституту, який 
охоплює 3 000 публікацій і понад 42 700 посилань на них (1 місце серед усіх юридич-
них закладів України і 18 місце серед 190 вітчизняних університетів і наукових інсти-
тутів), а також актуалізовано індивідуальний профіль директора інституту академіка 
НАН України Ю. С. Шемшученка (понад 4 100 посилань, h-індекс – 31, восьме місце 
серед 7 325 представників суспільних наук). Тим самим усунений багаторічний не-
долік щодо неналежного обліку наукових здобутків інституту в цій самій популярній 
в Україні наукометричній базі, в якій нині представлено 53 474 науковців.

Також, у 2020 році значний обсяг експертної діяльності здійснювався спів-
робітниками Інституту (Оніщенко Н. М., Сунєгін С. О., Тимченко Г. П., Сімутіна Я. В., 
Кулинич П. Ф.) в аспекті співпраці з Верховним Судом, а саме було підготовлено низ-
ку ґрунтовних висновків. 

Малишева Н. Р. протягом звітного періоду виконувала функції заступниці 
голови робочої групи Державного космічного агентства України з розроблення 
та вдосконалення космічного законодавства України; членкині робочої групи 
Мінстратегпрому з опрацювання проекту Концепції Космічної програми, роз-
роблення проектів Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної 
програми України на 2021–2025 рр. 

У звітному році І. Б. Усенко входив до складу Головної редакційної колегії 
науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» (має статус уста-
нови при Президії НАН України). 

А. Ю. Іванова як член робочої групи при Комітеті Верховної Ради України 
з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих тери-
торій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин брала активну 
участь у її роботі, головним завданням якої на сьогодні визначено підготовку 
нової редакції проекту закону про національні меншини. В рамках цієї роботи 
подавались документи і матеріали, пропозиції та рекомендації до пропонова-
них версій проекту, відбувалися гарячі дискусії як навколо загальної концепції 
майбутнього проекту, так і окремих його положень та правових норм.

І. Б. Усенко та Є. В. Ромінський у рамках експертних програм Харківської 
правозахисної групи здійснюють щотижневий Експрес-огляд законотворчої 
діяльності Верховної Ради України. У 2020 р. побачило світ 39 таких оглядів.

На порталі ХПГ періодично розміщуються також великі аналітичні статті 
співробітників відділу з приводу окремих законопроектних ініціатив. Деякі з 
них мають аудиторію понад 60 000 читачів. 
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 Відповідно до звернень вищих органів державної влади в Інституті готувалися 
висновки на проекти законів, програм, аналітичні матеріали, зокрема для Президії 
НАН України – 44, Офісу Президента України – 3, Верховної Ради України – 22, 
Служби безпеки України – 6, НАБУ – 1, ДБР – 4, НАЗК – 6, Конституційного Суду 
України – 17, Верховного Суду – 12, Національного космічного агентства – 1 та ін.

Член.-кор. НАН України В. Ф. Сіренко підготував пропозиції щодо питання 
про корупцію в судах, які було направлено до Комітету Верховної Ради України 
з питань правової політики. (дані пропозиції знайшли своє впровадження – 
лист Комітету ВР України від 02 жовтня 2020 р. № 04-26/18-2020/174275).

Співробітники Інституту брали активну участь в роботі міжнарод-
них, державних та громадських організацій. Зокрема, акад. НАН України 
Ю. С. Шемшученко – дійсний член Міжнародної академії екологічного пра-
ва (США); О. В. Скрипнюк – член-кореспондент Європейської академії, член 
Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, Верховного 
Суду, Голова координаційного бюро з проблем конституційного права НАПрН 
України, член Комітету з присудження наукових премій Верховної Ради 
України для молодих вчених; О. В. Батанов – член Науково-консультативної 
ради Конституційного Суду України; як член Комісії з питань правової рефор-
ми брав участь у розробці проекту Закону про внесення змін до Конституції 
України у частині щодо територіальної організації влади та місцевого само-
врядування; В. Н. Денисов – член Правління Української асоціації міжнарод-
ного права, «Асоціації морського права України»; О. В. Кресін – член Науково-
консультативної ради Конституційного Суду України, Комісії з вивчення історії 
українського права при Президії НАН України, координатор Українського наці-
онального комітету Міжнародної асоціації юридичних наук, засновник і вчений 
секретар Української асоціації порівняльного правознавства, член Ради рецен-
зентів журналу редакційної Ради «Journal of Constitutionalism and Human Rights» 
(Вільнюс); Н. М. Оніщенко – член Науково-консультативної Ради Верховного 
Суду Міністерства юстиції; О. Л. Богініч, Г. П. Тимченко, Я. В. Сімутіна – члени 
Науково-консультативної Ради Верховного Суду; К. О. Савчук – член Української 
асоціації міжнародного права, координатор Київського міського представництва 
Член Піклувальної ради УАМП; О. С. Переверзєва – член Української асоціації з 
морського права; М. І. Суржинський – член редакційної ради колективної моно-
графії “Analyzing Political Tensions Between Ukraine, Russia, and the EU”. США, 
Вид-во: IGI Global, 2020; О. А. Поліводський – голова Комітету з аграрного, зе-
мельного та довкілевого права Національної Асоціації Адвокатів України; заступ-
ник Голови Комітету підприємців АПК при ТПП України; М. О. Пухтинський – 
член наукової ради Фонду сприяння перспективному розвитку міста Києва імені 
Володимира Поляченка, – підготував проект Положення про наукову раду Фонду 
сприяння перспективному розвитку міста Києва імені Володимира Поляченка.

У звітному році координація наукових досліджень здійснювалась у таких 
напрямах: залучення провідних співробітників Інституту до участі у виданнях, 
які готуються в закладах вищої освіти та навпаки; надання науково-методичної 
допомоги державним установам, науковим та навчальним закладам України; 
погодження тем дисертаційних досліджень, керівництво аспірантами і здобува-
чами інших установ і міст України; рецензування наукових праць, опонування 
кандидатських та докторських дисертацій, участь у конференціях та круглих 
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столах, організованих Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України спільно з міжнародними організаціями, органами державної влади 
України, громадськими організаціями та ЗВО України. 

Також координація наукової діяльності постійно здійснювалася в аспекті 
співпраці з представниками інших юридичних дослідницьких установ, з держав-
ними органами в рамках законопроектної роботи, зокрема, з фахівцями Комітету 
Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної полі-
тики та місцевого самоврядування, Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвит-
ку та містобудування, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства 
юстиції України, Національного агентства з питань державної служби України, 
Київською міською радою (Київською міською державною адміністрацією).

Співробітники Інституту: акад. НАН України Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна, 
О. М. Стойко, В. А. Явір увійшли до авторського колективу Національної допові-
ді Національної академії наук України «Євроатлантичний вектор України». 

У звітному році продовжувала діяльність Комісія історії українського права 
при Президії НАН України. Відділ історико-правових досліджень є базовим осе-
редком комісії (Ю. С. Шемшученко – голова комісії, О. В. Скрипнюк, І. Б. Усенко 
та О. Н. Ярмиш – заступники голови, А. Ю. Іванова – вчений секретар комісії). 

25 лютого 2020 р. під спільним головуванням Ю. С. Шемшученка та 
І. Б. Усенка відбулося прилюдне засідання Комісії разом з Київським осередком 
Міжнародної асоціації істориків права з приводу обговорення концепції сис-
тематизації пам’яток українського права та здійснення багатотомного видан-
ня «Скарбниця пам’яток українського права», затвердженої Розпорядженням 
Голови Верховної Ради України № 350 від 23 жовтня 2019 р. та оприлюдненої 
в газеті «Голос України» від 13 листопада 2019 р. 

Продовжила свою діяльність секція історії держави і права Наукової ради НАН 
України з координації фундаментальних правових досліджень (І.Б. Усенко – го-
лова секції, а І. В. Музика – вчений секретар секції). Діяльність секції вже багато 
років тісно пов’язується з роботою Міжнародної асоціації істориків права (далі – 
МАІП), заснованої свого часу насамперед зусиллями співробітників Харківського 
національного університету внутрішніх справ та Інституту держави і права іме-
ні В. М. Корецького НАН України. Президентом асоціації є О. М. Ярмиш, а першим 
віце-президентом І. Б. Усенко. Водночас Рада, при якій існує секція, вже кілька ро-
ків не збиралася і саме її існування є доволі проблематичним.

Проводилися організаційні заходи щодо: координації наукових дослі-
джень відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту з 
Українською асоціацією міжнародного права, Інститутом правових наук Центру 
суспільних наук Угорської академії наук (Угорщина), юридичним факультетом 
Ужгородського національного університету (м. Ужгород), Інститутом правових 
наук Центру суспільних наук Угорської академії наук, Оломоуцького універси-
тету (Університет Палацького, м. Оломоуц, Чехія). 

Традиційні плідні зв’язки підтримувалися з юридичними факультетами 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченко та Львівського наці-
онального університету ім. Івана Франка, Національною академією Служби без-
пеки України, Харківським національним університетом внутрішніх справ МВС 
України, Національною академією внутрішніх справ, Національним юридичним 
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університетом імені Ярослава Мудрого, Національним університетом «Одеська на-
ціональна юридична академія», Інститутом історії України НАН України, Інститутом 
української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, 
Інститутом рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 
Інститутом архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Спіробітники Інституту здійснювали організацію та наукове керівництво 
стажуванням доцентів та асистентів вищих навчальних закладів України (по-
над 10 осіб), та забезпечували проходження переддипломної практики студен-
тів (близько 30 осіб) в своїх структурних підрозділах. 

Значний обсяг роботи з координації наукової діяльності проводиться в 
рамках Ради молодих вчених, очолюваної О. О. Малишевим. Він також є го-
ловою Ради молодих вчених при Відділенні історії, філософії та права НАН 
України, заступником голови Ради молодих вчених НАН України, членом 
правління ВГО «Спілка археологів України».

У рамках відповідної діяльності підготовлено низку текстів звернень до ор-
ганів влади та інших документів: заява Ради молодих учених при Відділенні іс-
торії, філософії та права НАН України з підтримкою вимог університетів і нау-
ковців Франції, що мобілізувалися проти Закону про багаторічні дослідницькі 
програми та переведення на контрактну форму роботи (Київ, 5 березня 2020 р.); 
звернення Ради молодих вчених НАН України до т. в. о. Міністра освіти і науки 
України С. М. Шкарлета (22.09.2020 р. № 9/03) [щодо присвоєння вченого зван-
ня старшого дослідника]; звернення Ради молодих вчених НАН України до т. в. о. 
Міністра освіти і науки України С. М. Шкарлета (12.10.2020 р. № 10/02) [щодо га-
рантій стипендійного забезпечення докторантів]; лист Спілки археологів України 
Голові Національної поліції України, Голові Служби Безпеки України, Міністру 
внутрішніх справ, Міністру культури та інформаційної політики України щодо 
незаконного привласнення археологічного скарбу античної доби (V–IV ст. до н. е.), 
знайденого чорними копачами в Полтавській області; звернення Спілки археологів 
України до органів державної влади від 6 листопада 2020 р. з приводу руйнуван-
ня царського скіфського кургану на Миколаївщині; http://vgosau.kiev.ua/novyny/
zvernennya/1129-zvernennya-skobelevo; відкрита заява Спілки археологів України 
щодо репресій проти білоруських науковців від 28.11.2020 р.; http://vgosau.kiev.ua/
novyny/zvernennya/1139-zayava-represii-proty-biloruskykh-naukovtsiv.

У 2020 р. співробітниками Інституту було організовано та успішно проведе-
но низку конференцій, семінарів, круглих столів тощо. Серед них: Міжнародна-
науково практична конференція «Роль правової доктрини у забезпеченні прав 
людини» (23 квітня); Круглий стіл (онлайн) «Інститут представництва в Україні 
модерного періоду» (2 червня); Конференція молодих учених «Актуальні про-
блеми історії, філософії і права у дослідженнях молодих учених» (онлайн) 
(16 червня); Круглий стіл «Юридична наука і сучасний державотворчий про-
цес в Україні» (18 серпня);  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 
у Верховному Суді «Соціальні права та їх захист адміністративним судом» 
(4 вересня); Круглий стіл (онлайн) «Видатний український правознавець 
М. О. Максимейко: до 150-річчя від дня народження» (29 вересня); Наук.-практ. 
конф. (онлайн) «Археологічна спадщина – погляд згори: правові та організацій-
ні засади використання даних аерокосмічної зйомки для охорони та досліджен-
ня археологічної спадщини» (6 листопада); Міжнародна науково-практична 
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конференція «Польща, Україна, поляки–українці. Баланс взаємних відносин» 
(24–25 листопада); Круглий стіл (онлайн) «Організаційно-правове забезпечен-
ня управлінської діяльності органів публічної влади» (26 листопада); Круглий 
стіл (онлайн ) «Українське правознавство: ретро-(перспективи) в антрополо-
гічному вимірі» (15 грудня); Урочисті Збори трудового колективу Інституту, 
присвячені 85-річчю академіка НАН України Ю. С. Шемшученка (14 грудня); 
ХІ Міжнародна науково-практична конференція (онлайн) «Організація юри-
дичної науки та освіти в Україні й світі: історичний досвід, сучасний стан та 
майбутні перспективи (22 грудня); Антикорупційна криза в Україні: причини, 
наслідки та уроки: IV київський полілог» (17 грудня).

Видавнича діяльність Інституту здійснювалась як за рахунок бюджетних, так 
і додатково залучених коштів, у тому числі благодійної допомоги, коштів, отри-
маних від науково-експертної діяльності. Загалом Інститутом видано 14 моно-
графічних праць (371,3 дрк. арк.), 3 збірника наукових праць (68 дрк. арк.), 1 жур-
нал (20 дрк. арк.), 2 підручника (68,25 дрк. арк.) обсягом близько 527,55 др. арк. 
Загальний обсяг публікацій співробітників Інституту, враховуючи наукові статті, 
брошури, тези конференцій тощо склав близько 1000 др. арк.

Зокрема опубліковано:
монографії: Правова держава. Випуск 31. Київ: Ін-т держави і права імені 

В. М. Корецького НАН України, 2020. – 630 с.; Шемшученко Ю. С. Війна очима ді-
тей війни. До 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні. Київ: Вид-во «Юридична 
думка», 2020. 130 с.; Шемшученко Ю. С., Оніщенко Н. М., Пархоменко Н. М. та ін. 
Право і прогрес: запити громадянського суспільства: монографія / кол. авторів; за 
заг ред. Н. М. Оніщенко. Київ: Наукова думка, 2020. 368 с.; Січевлюк В. А. Еволюція 
категорії «правова суб’єктність» (теоретико-прикладні засади): монографія. Київ: 
Вид-во «Юридична думка», 2020. 462 с.; Актуальні проблеми цивільно-правового 
регулювання договірних відносин в Україні: монографія; колектив авторів. Київ: 
Інтерфейс, 2020. 204 с.; Соціальне партнерство як механізм реалізації прав у сфе-
рі соціального страхування. Реалізація норм трудового права: проблеми теорії та 
практики: монографія за заг ред. Я.В. Сімутіної. Київ: Видавництво Людмила, 2020. 
276 с.; Кресін О. В. Корінні народи: міжнародне право та законодавство України: 
монографія / Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: 
Норма права, 2021. 168 с.; Кресін О. В. Формування порівняльно-правового мис-
лення варшавських юристів у першій третині ХІХ століття: монографія / Інститут 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Норма права, 2021. 
252 с.; Бугера О.І. Використання мережі Інтернет злочинності: кримінологічні 
засади: Видавництво Ліра-К, 2020. 452 с.; Островська Б.В. Міжнародно-правове 
регулювання права людини на життя в контексті біоетики: монографія. Київ: 
Логос, 2020. 604 с.; Кукуруз О.В. Взаємодія політики і права у процесі суспіль-
ної трансформації в Україні та Республіці Польща. Київ: Видавництво «Фенікс», 
2020. 368 с.; Відродження постконфліктних територій: світовий досвід і Україна: 
аналітична записка / Кресіна І. О., Стойко О. М., Кресін О. В. Київ: Ін-т держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України, 2020. 120 с.; Костенко О. У світлі соці-
ального натуралізму (вибране): вибрані твори. Київ: Паливода А. В., 2020. 812 с.; 
Місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних державах: порівняльно-право-
ві аспекти: монографія / за загальною редакцією О. В. Батанова, О. В. Марцеляка, 
А. Берлінгуера. Київ: Вид-во «Основа», 2020. 672 с. 
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Збірники наукових праць: Держава і право: збірник наукових пра-
ць. Юридичні і політичні науки. Випуск 87 / Інститут держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2020. 484 с.; 
Випуск 88 / Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. 
Київ: Вид-во «Юридична думка», 2020. 498 с. (28 д.а.). Тираж- 120 прим. 

Навчальні посібники та підручники: Правова політологія. Академічний 
курс: підручник / Кресіна І. О., Горбатенко В. П., Коваленко А. А., Стойко О. М., 
Явір В. А., Батанова Н. М., Кукуруз О.В ., Тарасюк В. М., Ходаківський М. Д. / за ред. 
І. О. Кресіної. Київ: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. 
2020.; Кримінологія: підручник [Текст] / О. М. Джужа, В. В. Василевич, В. В. Чернєй, 
С. С. Чернявський, Ю. А. Турлова та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. Чернєя  ; 
за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужі. Київ: ФОП Маслаков, 2020. 612 с. 

Журнали: Шемшученко Ю. С., Оніщенко Н. М. та ін. Альманах права. Роль 
правової доктрини у забезпеченні прав людини. Випуск 11. Київ. Інститут дер-
жави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2020. 368 с. 

Протягом 2020 р. Інститут продовжує підтримувати традиційно усталені 
наукові зв’язки із зарубіжними науково-дослідними установами, вузами та 
факультетами юридичного профілю, міжнародними організаціями Білорусі, 
Литви, Польщі, Іспанії, Словаччини та інших країн.

Співробітники Інституту представляли Україну у міжнародних урядових та 
міжнародних неурядових організаціях, а саме: В. П. Горбатенко – співредак-
тор міжнародного українсько-польського журналу «Studia Politologica Ucraino-
Polona»; О. В. Кресін – член Європейської комісії проти расизму і нетерпимості 
Ради Європи, Координатор Українського національного комітету Міжнародної 
асоціації юридичних наук. Є. Б. Кубко підтримував міжнародні наукові зв’язки з 
іноземними юристами-науковцями: професором права Паризького університе-
ту Мішелем де Гілленшмідтом, професором Карлом Екштайном (Швейцарія), 
професором порівняльного правознавства Габріеле Креспі-Регіцці (Університет 
м. Павіа (Італія)), професором Школи бізнесу м. Вісбаден Райнером Ведде 
(Німеччина). Н. Р. Малишева, як експерт Європейського центру правової ін-
формації «Juriscope», надавала письмові й усні консультації і роз’яснення 
законодавства України та інших пострадянських держав Міністерству закор-
донних справ Франції, Національному центру наукових досліджень Франції. 
Продовжувала обмін інформацією та результатами наукових досліджень із нау-
ковими установами, з якими Інститутом чи Міжнародним центром космічного 
права при Інституті укладено договори / меморандуми про співробітництво: 
з японською стороною – Угоди про співпрацю між Міжнародним центром 
космічного права при Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН 
України та Японським центром космічного права (JAXA та Кейо-університет); 
з італійською стороною – Меморандуму щодо співробітництва з Інститутом 
міжнародних правових досліджень Національної наукової ради Італії.  В ме-
жах цього співробітництва спільно з професором Джанфранко Тамбуреллі 
здійснювалось наукове дослідження проблеми «Наближення екологічного за-
конодавства України до права ЄС після набуття чинності Угоди про асоціацію 
Україна-ЄС» і за результатами дослідження до європейського видання «Review 
of European, Comparative&International Environmental Law», що індексується 
наукометричною базою SCOPUS, передано статтю. Окреслені шляхи та напря-
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ми подальшого співробітництва між нашими науковими установами, включно 
з підготовкою спільних наукових досліджень.

В. В. Олещенко продовжував співробітництво з Комітетом Ради Європи 
з питань просторового розвитку (СЕМАТ); Комісією Ради Європи з питань 
Європейської ландшафтної конвенції; Комісією Міжнародного географічно-
го союзу з ландшафтного аналізу та ландшафтного планування. А. М. Гурова 
є членом Міжнародного інституту космічного права та 28.11.2020 р. взяла 
участь у засіданні Генеральної Асамблеї цієї організації; є членом Асоціації 
Місячного Поселення, де бере участь в роботі робочої групи «Координація та 
кооперація», яка розробляє найкращі практики сталої Місячної діяльності. 

Міжнародне співробітництво здійснювалось також у рамках діяльності 
Міжнародної асоціації істориків права. Як і у попередні роки, відділ істори-
ко-правових досліджень є базисом і осердям Міжнародної асоціації істориків 
права, що об’єднує фахівців з різних країн, визначає і координує дослідження 
за пріоритетними науковими напрямами. Окремим демотивуючим чинником для 
налагодження міжнародної співпраці є формальне знецінення керівними акаде-
мічними і освітянськими структурами будь-яких міжнародних контактів, за на-
слідками яких не передбачається публікація статей у виданнях, що індексуються 
у наукометричних базах Scopus і WOS. Сфера історії права традиційно не нале-
жить до «скопусованих», а наші закордонні колеги, особливо з континентальних 
країн Західної Європи, часом просто нічого не знають про наукометрію. 

Водночас новий дистанційний формат дав змогу розширити коло міжнарод-
ної співпраці за рахунок участі у закордонних вебінарах, зокрема співробітники 
Інституту брали участь у наукових заходах у Римі, Бухаресті, Празі (А. Ю. Іванова, 
О. О. Малишев), загалом всі співробітники відділу історико-правових досліджень 
долучилися до організованих відділом та Міжнародною асоціацією істориків пра-
ва наукових заходів за участі учасників з різних країн: Румунії, Кіпру, Росії тощо. 

Цього року побачили світ: розділ А. Ю. Іванової «The Self-Organization of 
Ukrainian Soldiers Interned in Poland and Czechoslovakia in the Aftermath of the 
Great War» у колективній монографії «War and Veterans», що була підготовле-
на зусиллями науковців багатьох країн; розділ Н. М. Оніщенко у Канадському 
виданні Progresiive chsnges in society legal context in monograph «Association 
agreement crising integrational changes»: Vol. IV / Accent Yraphics Communications 
and Publishing. Ottawa. Ontario. K2B5W8 Canada, 2020.

Революційні події та реакційна політика влади в Білорусі ускладнюють 
розвиток зв’язків з цією країною. Заради привернення уваги до цієї проблеми 
О.О. Малишевим було підготовлено текст відкритої заяви Спілки археологів 
України щодо репресій проти білоруських науковців, яка була оприлюдне-
на на сайті Спілки 28.11.2020 р. українською та білоруською мовами (URL: 
http://vgosau.kiev.ua/novyny/zvernennya/1139-zayava-represii-proty-biloruskykh-
naukovtsiv ) і мала певний резонанс у білоруських академічних колах. 

А. Ю. Іванова, Малишев О. О. активно долучилися до стратегічних сесій 
Міністерства культури та інформаційної політики України за підтримки проєк-
ту SURGe / Супровід урядових реформ в Україні, що фінансується Global Affairs 
Canada, за підходами управління, орієнтованого на результат (Results-Based 
Management). Фасилітатори стратегічних сесій неодноразово відзначали високий 
професіоналізм та неоціненну допомогу, яка була надана проекту фахівцями 
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відділу. Ця діяльність у підсумку становить суттєвий внесок у піднесення ав-
торитету Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України як в 
Україні, так і на міжнародному рівні.

У 2020 році у зарубіжних юридичних наукових виданнях, що індексують-
ся у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of science, співробіт-
никами Інституту були опубліковані близько 30 статей.

М. І. Суржинським було засновано дослідницький проект Legitensority з метою 
вироблення методу кількісної оцінки рівня легітимності з математичною точні-
стю та дослідження її взаємозалежності із владними повноваженнями (authority) 
та ефективністю діяльності державних інституцій (efficiency). Б. В. Островська як 
експерт кафедри ЮНЕСКО брала участь у міжнародних заходах (з міжнародного 
права та біоетики) «Права людини, мир, демократія, толерантність i взаєморозу-
міння між народами» в Національному університеті «Києво-Могилянська акаде-
мія», а саме: з метою підтримки зусиль Робочої групи Міжнародного біоетичного 
комітету ЮНЕСКО щодо розробки ст. 16 (Захист майбутніх поколінь) Загальної 
декларації про біоетику та права людини 2005 р., що відображені в підготовлено-
му зазначеною Групою попередньому Проекті звіту про принципи захисту май-
бутніх поколінь (Preliminary Draft Report of the IBC on the Principle of Protecting 
Future Generations 2020), який запланований для широкого обговорення на поза-
черговій сесії МБК у лютому 2021 р., діючи в контексті розширення можливостей 
для широкого експертного обговорення питання 3 цього документа, а також для 
прискорення процесу юридичної кодифікації проблем, пов’язаних із майбутніми 
поколіннями, що знайшло своє відображення у прийнятій в 1997 р. на 29-ій сесії 
Генеральної конференції ЮНЕСКО Декларації про відповідальність нинішніх 
поколінь перед майбутніми поколіннями (Declaration on the Responsibilities of 
the Present Generations Towards Future Generations) – до Міжнародного біое-
тичного комітету ЮНЕСКО підготовлено та надіслано «Пропозиції щодо ба-
зових принципів захисту ембріона та плода людини для майбутніх поколінь» 
(Suggestions on the basic principles of Human Embryos and Fetuses protection for 
Future Generation), які відображають біомедичний підхід до проблеми захисту 
майбутніх поколінь в контексті міжнародного права та біоетики. 

З метою прискорення завершення міжнародної дискусії щодо етичних та пра-
вових питань, порушених технологіями редагування генома, відповідно до ст. 32 
(Поправки до Конвенції) Конвенції Ов’єдо 1997 р. (Convention for the Protecting of 
Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology 
and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine), а також в контексті 
роз’яснення положень ст. 13 (Втручання в геном людини) цієї Конвенції, що містить 
єдине юридично обов’язкове положення про редагування генома на міжнародному 
рівні, відповідно до п. 21 Звіту Комітету з біоетики Ради Європи за підсумками прове-
деного (онлайн) 17 засідання 3–6 листопада 2020 р. (Abridged report of the Committee 
on Bioethics (DH-BIO)) – підготовлено та направлено до Комітету з біоетики Ради 
Європи «Пропозиції щодо базових принципів проекту Додаткового протоколу до 
Конвенції про права людини та біомедицину про захист ембріона та плоду людини» 
(Proposals for the basic principles of the draft Additional Protocol to the Convention on 
Human Rights and Biomedicine for the Protection of Human Embryos and Fetuses).

Співробітники Інституту є членами редакційних колегій зарубіжних юри-
дичних наукових видань, зокрема: Н. Р. Малишева є членкинею редколегії жур-
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налу «Космічна наука і технологія», що індексується у наукометричній базі да-
них Web of Science (категорія «А», в т.ч. з міжнародного права); О. В. Кресін є 
членом редколегій «The Lawer Quarterly» (Чехія); «Journal of Comparative Law» 
(Великобританія) та «Journal of Constitutionalism and Human Rights» (Литва).

У 2020 р. в докторантурі та аспірантурі Інституту навчалося 98 осіб, в т. ч.: 
на умовах бюджетного фінансування – 17 осіб; за контрактами –81 аспірант. В 
докторантурі навчалося 2 особи (за контрактом – 1). 

На роботу у відділ проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного 
права Інституту після закінчення аспірантури було розподілено О.Є. Михайського. 

В Інституті продовжували активну діяльність 3 спеціалізовані вчені ради, в яких 
проводиться захист дисертацій за спеціальностями: 12.00.01 – історія та теорія дер-
жави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право 
та місцеве самоврядування; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право; 12.00.11 – міжнародне право; 12.00.03 – цивільне право; 
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.06 – земельне 
право; аграрне право; екологічне право та природоресурсне право; 12.00.08 – кримі-
нальне право та кримінологія; 23.00.02 – політичні інститути та процеси; 23.00.05 – 
етнополітологія та етнодержавознавство. За звітний період в радах проведено 
захист 5 докторських та 20 кандидатських дисертацій, проведено 1 колективне ре-
цензування кандидатської дисертації, переатестація 1 докторської дисертації, при-
йнято до захисту 5 докторських та 20 кандидатських дисертацій.

Протягом звітного року стипендію Президента України для молодих вчених 
отримували С. В. Батрин, А. В. Гурова, О. О. Малишев, В. А. Явір, стипендію 
НАН України – П. С. Демченко.  

О. В. Кресін здійснював стажування у Школі Східної Європи Варшавського 
університету та Фонду імені Криштофа Скубішевського у м. Варшава (Республіки 
Польща) з 1 жовтня 2019 р. по 31 травня 2020 р.

У 2020 р. було проведено атестацію 73 наукових працівників Інституту.
Творчі досягнення співробітників Інституту були відзначені низкою наго-

род. Зокрема, д. ю. н., проф. Н. М. Пархоменко обрано членом-кореспондентом 
Національної академії правових наук України; д. ю. н., проф. О. О. Кваші присвоєно 
почесне звання Заслужений юрист України; д. ю. н., проф. Н. М. Оніщенко нагород-
жено Почесною Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським 
народом; рішенням Президії НАН України від 9 грудня 2020 р. О. О. Малишев був 
відзначений Подякою Президії НАН України (за активну участь у роботі Ради мо-
лодих вчених НАН України); акад. НАН України Ю. С. Шемшученко, д. ю. н., проф. 
Н. М. Оніщенко отримали Медаль М. Грушевського. 1918–2018. Народна шана 
українським науковцям. Мартіс. «Золота фортуна»; за сумлінну та плідну працю 
О. А. Поліводський отримав Подяку від Національної Асоціації Адвокатів України, 
а також отримав «Почесну відзнаку НААУ»; Н. М. Оніщенко, Л. О. Макаренко от-
римали премію на конкурсі «Кращі юридичні видання 2020 року» за колективну 
монографію «Право і прогрес: запити громадянського суспільства».

Поряд з науково-дослідною і науково-організаційною роботою наукові 
співробітники Інституту беруть участь у навчальному процесі, читаючи курси 
лекцій або спецкурси, були членами ДЕКів у закладах вищої освіти України, 
виступають з лекціями та науковими доповідями у трудових і навчальних ко-
лективах, а також в друкованих і електронних засобах масової інформації.
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Карантинні обмеження по суті унеможливили масові просвітницькі наукові за-
ходи офлайн. Актуальним завданням, відповідно, стало розширення кола учасників, 
зокрема й пасивних, організованих Інститутом у мережі Інтернет наукових конфе-
ренцій, круглих столів, методологічних семінарів тощо. Великих успіхів у цьому на-
прямі ми ще не досягли, але деякі позитивні тенденції вже спостерігаються.

Водночас доволі ефективною є практика оприлюднення нашої наукової 
продукції в мережі Інтернет. На сьогодні онлайн доступні фактично всі нові 
статті співробітників Інституту, насамперед ті, які первісно опубліковані у так 
званих фахових виданнях, що мають свої власні сайти. Ці статті здебільшо-
го також відкладаються в електронному репозитарії Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського для загального відкритого доступу. Формою 
пропаганди власних досліджень є також використання загальновизнаних у 
світі ідентифікаторів ORCID, DOI тощо, створення співробітниками Інституту 
акаунтів на порталі academia.edu та регулярне розміщення на них власних ста-
тей. Також провідні співробітники Інституту мають власні індекси (акаунти) 
в бібліографічних базах даних WorldCat, VIAF (Virtual International Authority 
File), «Науковці України» та Бібліотеки Конгресу США. Інститут кілька років 
тому започаткував спеціальну групу в популярній мережі «Фейсбук» і через неї 
регулярно інформує про новини Міжнародної асоціації істориків права, зокре-
ма, розміщує електронні версії матеріалів наукових форумів, історико-право-
вих монографій та інших видань. Проте проблемним залишається оцифруван-
ня і викладення в Інтернет попередньої наукової продукції. 

Позитивним видається досвід розміщення в мережі Інтернет наукових коментарів 
співробітників Інституту. Зокрема, як вже зазначалося, І. Б. Усенко та Є. В. Ромінський 
ведуть постійний моніторинг законопроектів, зареєстрованих Верховною Радою 
України, результати якого у вигляді щотижневих бюлетенів обсягом близько 1 а. а. 
кожний розміщуються на інформаційному порталі Харківської правозахисної групи. 

Приділяється значна увага підтриманню існуючих і створенню наукоме-
тричних портретів співробітників Інституту. Також підтримуються в робочому 
стані наукометричні портрети колишніх і позаштатних співробітників відділу 
(В. Д. Бабкіна, О. М. Мироненка, І. Ю. Римаренка, В. А. Чеховича та ін.), чиї 
вагомі здобутки також мають бути відомі суспільству. Відомості про І.Б. Усенка 
включені до Українського національного біографічного архіву, а його особовий 
фонд документів прийнятий на постійне зберігання в Інститут архівознавства 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

В цьому році були створені колективний профіль нашого інституту та осо-
бистий профіль його директора, які стали наочним свідченням провідного місця 
Інституту у вітчизняній юридичній науці.

Також співробітниками Інституту було проведено серію просвітницьких 
лекцій, а саме: 20 лютого 2020 р. к. ю. н. І. М. Проценко в Київській православній 
богословській академії в рамках проекту «Публічний лекторій» прочитала лек-
цію на тему: «Роль ОБСЄ у мирному розв’язанні конфлікту в Донбасі»; 13 лю-
того 2020 р. к. ю. н. К. О. Савчук в Київській православній богословській акаде-
мії в рамках проекту «Публічний лекторій» прочитав лекцію на тему: «Правове 
регулювання співробітництва України з НАТО». 17 червня 2020 р. під егідою 
ТОВ «Міжнародний інститут «АКТІО-експерт»» К.О. Савчук провів семінар з 
підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Застосування норм міжнародного 
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права у внутрішньому правопорядку України». А. М. Гурова прочитала лекцію 
для студентів магістратури Національного авіаційного університету на тему 
«Комітет ООН з космосу як основа космічної дипломатії», 01.11.2020 р.; про-
вела науково-популярну дискусію на тему «Чи є на Марсі право», організовану 
командою Thesmos Ares разом з ELSA Ukraine, 04.12.2020 р.

У межах тижня права та на підставі договору про співробітництво між 
Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України та Національним 
педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова А. М. Гурова провела для сту-
дентів лекцію на тему «Право людини на космос» 07.12.2020 р.; виступила нау-
ковим рецензентом наукової роботи для конкурсу в межах Малої академії наук. 

Н. Р. Малишева, А. М. Гурова, Н. Д. Красіліч, В. В. Семеняка брали участь у 
підготовці матеріалів «Правове забезпечення підприємництва в сфері косміч-
ної діяльності в умовах New Space Economy» за напрямком «Нові горизонти. 
Освіта та популяризація» для участі в до онлайн-програмі Yangel Big Bang.

Загалом у наукових та науково-допоміжних підрозділах Інституту у звіт-
ному році працювали 99 співробітників, із них 81 науковець, в тому числі: 
директор, 2 заступники директора з наукової роботи, вчений секретар, 8 за-
відуючих відділами, 3 головних наукових співробітники, 13 провідних науко-
вих співробітників, 38 старших наукових співробітників, 13 наукових співро-
бітників, 2 молодших наукових співробітники. 

Серед них: 27 докторів наук та 52 кандидати наук; один академік (Ю.С. Шем-
шученко) та 1 член-кореспондент Національної академії наук України 
(В. Ф. Сіренко); 15 академіків та членів-кореспондентів Національної 
академії правових наук України (Ю. С. Шемшученко, 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, Н.М. Пархоменко); член-кореспондент Національної 
академії педагогічних наук України (О.В. Скрипнюк).

Серед працівників Інституту –  8 заслужених діячів науки і техніки України 
(академік НАНУ Ю.С. Шемшученко, член-кор. НАНУ В. Ф. Сіренко, В. Н. Денисов, 
І. О. Кресіна, Н. М. Хуторян, О. М. Костенко, В. П. Горбатенко, П. Ф. Кулинич) та 
13 заслужених юристів України (О. В. Скрипнюк, Н. Р. Малишева, 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, В. О. Гацелюк, О. О. Кваша).

Інститут у 2020 р. пройшов державну атестацію та за результатами засі-
дання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 
19.11.2020 р. здобув кваліфікаційну оцінку – І.

Водночас вагомі наукові результати у звітному році були також пов’язані з 
відзначенням 85-річного ювілею директора Інституту, академіка НАН України 
Ю.С. Шемшученка. Зокрема, з цієї нагоди Інститутом 14 грудня 2020 р. прове-
дено Урочисті збори трудового колективу. 22 грудня 2020 р. в Києві відбулася 
ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Організація юридичної науки 
та освіти в Україні й світі: історичний досвід, сучасний стан та майбутні пер-
спективи». До 85-ліття від дня народження та 55-ліття від початку наукової 
діяльності академіка НАН України Юрія Сергійовича Шемшученка (організа-
тори – Рада молодих вчених Інституту держави і права імені В.М. Корецького 
НАН України, Міжнародна асоціація істориків права).
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Таким чином, у 2020 р. Інститут в цілому виконав поставлені перед ним 
завдання. Колективом Інституту було видано низку монографічних праць, роз-
роблено і подано до органів влади низку заслуговуючих на увагу пропозицій 
і рекомендацій, спрямованих на удосконалення Конституції та законодавства 
України. При цьому, як і в минулому році, маємо констатувати, що сучасна 
українська академічна юридична наука переживає складний період, насампе-
ред через незадовільне фінансування і надмірно прагматичний підхід до оцінки 
наукових досліджень, намагання обмежити свободу наукової творчості і пере-
творити науковців на ідеологічних прислужників чинної влади.

За цих умов залишається актуальним завдання не лише послідовно боро-
тися за утвердження в Україні верховенства права, що є статутним завданням 
інституту, а й значно активніше з юридичних позицій розкривати суспільну 
шкідливість дій, які сприятимуть послідовному нищенню фундаментальної 
науки, загалом, і соціогуманітаристики, зокрема. Серед іншого потрібно про-
тидіяти і згубним процесам в самому академічному середовищі: формалізації 
оцінювання наукової діяльності, так званій скопусоманії, схилянням перед за-
рубіжними авторитетами, розвитку комплексу меншовартості тощо.

Результати проведених досліджень не в повній мірі сприймаються законодавчи-
ми органами та суспільством з точки зору їх наукового підходу при нормативному 
забезпеченні правоохоронної діяльності. Відповідні державні органи не проявля-
ють зацікавленя у практичному застосуванні науково-обґрунтованих пропозицій 
та рекомендацій, спрямованих на удосконалення їх діяльності. Найболючішою 
проблемою звітного року залишається постійне недофінансування фонду оплати 
праці та, відповідно, робота співробітників з неповним робочим днем.

З огляду на це, у 2021 р. необхідно зосередити зусилля Інституту на наступному: 
– продовжити наукові дослідження проблем здійснення конституційної, судо-

вої реформ в Україні, децентралізації виконавчої влади, боротьби з корупцією, 
забезпечення національної безпеки у контексті агресії Росії на Сході України, а 
також правових аспектів європейської та міжнародної інтеграції України; 

– посилити розробку проблем державотворення сучасного конституціоналіз-
му, присвячених 25-річчю прийняття Конституції України та 30-річчю про-
голошення незалежності України; 

– зосередити увагу на інтенсифікувати роботу на підготовці статей в базу да-
них Scopus та WOS; 

– приділити особливу увагу у 2021 році та в подальших роках підготовці док-
торів та кандидатів юридичних наук; 

– передбачити виконання доручень органів державної влади і місцевого са-
моврядування щодо розробки та напрацювання концепцій законодавчих 
актів, участі у підготовці законопроектів та проектів інших документів і 
наукових експертних висновків;

– науковим співробітникам Інституту поглиблювати подальшу співпрацю з ко-
мітетами Верховної Ради України з метою реалізації конституційної рефор-
ми і пов’язаних з нею законопроектів;

– забезпечити подальше напрацювання пропозицій та рекомендацій з метою 
укладання договору про співпрацю з Київською міською радою (Київською 
міською державною адміністрацією;

– посилити увагу до представлення діяльності інституту в соціальних мережах та ін.
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О. В. СКРИПНЮК, 
доктор юридичних наук, 

професор, академік НАПрН України

В. А. ЯВІР, 
доктор політичних наук 

НАУКОВЕ ОСМИСЛЕННЯ 
ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ УКРАЇНИ*

У монографії «Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до 
нового світогляду і буття людини» автори пропонують науково виважене і 
водночас інноваційне осмислення цивілізаційної суб’єктності України, визна-
чають перспективи суб’єктності України у ХХI ст., передусім роблячи акцент 
на світоглядному вимірі суб’єктності. Актуальність дослідження зумовлена 
тим, що на початку ХХI ст. Україна опинилася віч-на-віч з принципово нови-
ми викликами, які за умови адекватного реагування можуть стати чинниками 
принципово нового розвитку цивілізаційної суб’єктності нашої країни. В цьо-
му контексті зовсім не випадково провідні науковці розглядають формування 
нової системи безпеки в умовах гібридної війни, а також євроатлантичний век-
тор інтеграції як каталізатори суб’єктності України. 

Авторами монографії є широко знані науковці: відомий вчений-економіст, 
демограф, фахівець у галузі міжнародних відносин та національної безпе-
ки, організатор науки, дипломат, голова секції суспільних та гуманітарних 
наук НАН України, академік НАН України, доктор економічних наук, профе-
сор – Сергій Іванович Пирожков та філософ, відомий своїми оригінальними 
методологічними розробками, доктор філософських наук, професор, провід-
ний науковий співробітник Інституту філософії іменіі Г.С. Сковороди НАН 
України – Назіп Віленович Хамітов. У своїй новій ґрунтовній науковій праці 
вченим вдалося як ніколи досі в українській науці глибоко і широко осягнути 
явище суб’єктності України. І, щонайголовніше, дослідники зробили це з ура-
хуванням динамічних темпів розвитку ситуації у сучасному світі – геополітич-
ної турбулентності та перманентно виникаючої суперечності гуманістичних 
моральних цінностей та верховенства права, з одного боку, та мінливих на-
ціональних інтересів держав, наддержав, і міжнародних спільнот – з другого.  

Рецензоване наукове дослідження безпрецедентно інноваційне – моногра-
фія є прикладом творення сучасної української науки – вивчення цивілізаційної 
суб’єктності України у динаміці, з урахуванням особливостей розвитку сучас-
ного світу і України, у комплексі взаємопов’язаних явищ.  

Слід наголосити, що автори в ході дослідження формулюють вартий особливої 
уваги закон взаємодії національної безпеки країни та її цивілізаційної суб’єктності 
в сучасному світі. Суть його полягає в тому, що національна безпека країни є тим 
більшою, чим більшою є її суб’єктність – за умови усвідомлення меж суб’єктності, 
за якими вона породжує міжнародні конфлікти або ж означає дисбаланси внутріш-

*Рецензія на монографію: Пирожков С.І., Хамітов Н.В. Цивілізаційна суб'єктність України: від потен-
цій до нового світогляду і буття людини. Київ: Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2020. 255 c.
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нього розвитку. Позаяк, на їх думку, справжня безпека й суб’єктність країни поста-
ють гармонійним здійсненням національних інтересів і національних цінностей. 
Ствердження того, що національна безпека й суб’єктність України в сучасному світі 
неможливі без інноваційності, яка вільно розгортається в самореалізації громадян 
без адміністративно-командного контролю, репресивних і саморепресивних прак-
тик, характерних для недемократичних режимів, ‒ мають безсумнівну новизну.  

Наукове значення монографії визначається не лише сучасністю, глибиною 
та комплексним підходом, а й чіткою структурованістю та логічним, послідов-
ним викладом результатів дослідження. Праця складається з восьми розділів, 
кожен з яких присвячений окремому аспекту суб’єктності. У першому розділі 
«Набуття країною суб’єктності у світі» автори зосереджують увагу на пошу-
ку ефективної методології осягнення країни як суб’єкта історії та геополітики. 
Такою продуктивною методологією, що дає змогу як осмислювати, так і роз-
вивати суб’єктність країни (а отже – її цивілізаційного вибору, цивілізаційного 
проєкту та втілення цього проєкту, розуміння перспектив і ризиків розвитку) 
стає метаантропологічний потенціалізм, який визначається як методологія 
розвитку життєвого потенціалу і посилення суб’єктності особистості, нації, 
людства від буденних до вищих граничних та метаграничних проявів. Вчені 
підкреслюють, що цінність метаантропологічного потенціалізму полягає в 
тому, що за допомогою цієї методології можна визначити потенції нашої краї-
ни, виділити найбільш продуктивні, й саме на цій основі окреслити успішний 
цивілізаційний проєкт України як фундаментальну умову її суб’єктності. 

У другому розділі «Міграція та суб’єктність України: контекст демогра-
фічної безпеки» висвітлюються питання ролі міграційних процесів в еволю-
ції цивілізацій, міграції як фактору зміцнення та руйнації суб’єктності країни, 
суб’єктності України в глобальному міграційному процесі та проблем цивілі-
заційної ідентичності – співвідношення явищ міграції та демографічної безпе-
ки. Оскільки кожній країні у глобалізованому світі доводиться мати справу з 
проблемою формування міграційної політики, автори виводять  закономірність 
міграційної політики залежно від ступеня демократичності країни: чим ближче 
країна до тоталітаризму, тим більше її міграційна політика контролює емігра-
цію, а не імміграцію; чим демократичнішою є країна, тим більше її міграційна 
політика стосується імміграції і тим менше ‒ еміграції. 

Автори виокремлюють 7 принципів формування міграційної політики України: 
1) відкритості, 2) доцільності, 3) гуманізму, 4) балансу персонального та держав-
ного інтересів, 5) відповідності засадам української ментальності, 6) збереження 
й розвитку цивілізаційної ідентичності, 7) гендерної рівності та гендерного парт-
нерства. На думку вчених, послідовне застосування цих принципів сприятиме 
припиненню відтоку талановитої та працездатної частини суспільства, поліпшен-
ню демографічної й гендерної ситуації в Україні, що, своєю чергою, сприятиме 
системному посиленню її цивілізаційної суб’єктності.

У третьому розділі «Гібридна війна: необхідність нової системи безпеки та 
суб’єктності» автори осмислюють феномен гібридної війни та його вплив на 
суб’єктність. На їх думку, гібридна війна вже перетворилася на новий світовий 
порядок, який можна було б назвати «гібридним світом». Зважаючи на засоби 
ведення гібридної війни, в ній не можна перемогти, її можна тільки припи-
нити, створюючи стан відкритої співпраці між державами, їхніми союзами та 
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світовими організаціями. Воля до такого миру, яку вчені визначають завданням 
для політичної та інтелектуальної еліти держави, може перетворити Україну на 
справжнього суб’єкта геополітики, якого поважатимуть інші суб’єкти. 

У четвертому розділі «Євроатлантичний вектор як каталізатор суб’єк-
тності України» аналізується низка питань щодо входження України у про-
стір сучасної західної цивілізації, зокрема євроінтеграція як важливий чинник 
зміцнення суверенітету й каталізатор суб’єктності держави. Вчені переконані в 
тому, що євроінтеграція України у ХХI ст. постає одним із важливих способів 
актуалізації її безпекових можливостей, піднесення добробуту її громадян і, 
відповідно, зміцнення її суверенітету. З їх погляду, справжня євроінтеграція – 
це щоденні зміни з посилення гідної самореалізації людини, ролі громадян-
ського суспільства, яке і не підкорене державі, і не вступає з нею в антагонізм, 
а знаходиться у збалансованій взаємодії. 

Таке бачення євроінтеграції передбачає розкриття всіх потенційних перспек-
тив громадян України, посилення суб’єктності нашої країни у світі, а відтак – ре-
альне підвищення рівня її суверенітету. Водночас дослідники слушно наголошу-
ють на неприпустимості будь-якої імітації євроінтеграційних процесів.

У п’ятому розділі «Цивілізаційний проєкт України: фундаментальна умова 
її суб’єктності у світі» визначається мета цивілізаційного проєкту України, 
характеризується суб’єктність країни в контексті продуктивного цивілізацій-
ного вибору та цивілізаційного проєкту, значущість цивілізаційного проєкту 
України для світу, інноваційна й гуманістична суб’єктність держави. Автори 
зауважують, що можливість створення і втілення цивілізаційного проєкту в су-
часній та майбутній Україні істотно ускладнюється тим, що гібридна війна, у 
просторі якої Україна існує вже кілька років, є не просто локальною ситуацією, 
а елементом гібридного світового порядку. 

Дослідники дають авторське визначення гібридного світового порядку як 
сценарію світоустрою, в якому одні країни чітко визначають своє право бути 
суб’єктами та режисерами геополітики, тоді як іншим відводиться беззапереч-
на роль статистів, що використовуються для впливу на суб’єктів-конкурентів. 
І пропонують власні шляхи подолання такого світового порядку за допомогою 
гуманітарних технологій, політичних і дипломатичних способів, які уможлив-
лять трансформувати його «гібридність» у гуманістичну цілісність світу.

У шостому розділі «Суспільна консолідація як спосіб реалізації суб’єктно-
сті України» аналізується роль та значення суспільної консолідації в реалізації 
суб’єктності України. Слушно визначаючи Україну кризовим соціумом, автори 
пропонують способи подолання суспільної конфронтації й детально окреслю-
ють чинники актуалізації загальної консолідації, головні надії покладаючи на 
розвиток громадянського суспільства. На їх думку, консолідація українського 
суспільства означає не просто дійсність суб’єктності нашої країни у світі, а її 
нову якість, коли суб’єктність розвивається органічно – без соціальних невро-
зів мобілізаційних закликів, без безкінечної, ініційованої згори, боротьби як 
«за», так і «проти», але у спокої щоденної інноваційної роботи.

У сьомому розділі «Світоглядний вимір суб’єктності» увага зосереджується 
на визначенні нової якості філософії, яка дасть змогу досягти в Україні синергій-
ної інноваційності, яка, своєю чергою, здатна забезпечити динамічну єдність на-
ціональної безпеки та цивілізаційної суб’єктності. На думку дослідників, сучасна 
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українська філософія, позбуваючись стереотипів минулого, у різноманітті власних 
проявів у культурі – в теоретичній, в публіцистичній та в художній формах – здат-
на здійснити перехід світоглядної суб’єктності із можливості в дійсність, задаючи 
цінності, які сприяють і гуманістичному, і інноваційному розвиткові нашої країни.

У восьмому розділі «Перспективи суб’єктності України у ХХI столітті: 
ноосферна цивілізація» автори аналізують феномен ноосферної цивілізації і пер-
спективи розвитку суб’єктності України в контексті її формування. Поєднуючи 
класичні ідеї Володимира Вернадського і новітній підхід метаантропологічного 
потенціалізму, дослідники визначають ноосферну цивілізацію як нову якість 
діяльності та життя людства на засадах гармонійних відносин з природою, 
гуманістичних наукових, духовно-культурних і технологічних інновацій, консен-
сусу і всесвітньої консолідації задля подолання глобальних проблем і війн в ім’я 
гідного розвитку й самореалізації людини. Сутнісною її рисою автори позиціо-
нують рух від практик компромісу до практик консенсусу. Значення монографії 
визначається, зокрема, і цікавим висновком, якого доходять автори у процесі 
дослідження, що в умовах гібридного світового порядку Україні залишається 
тільки одне – бути ініціатором ноосферної цивілізації у світі, що стане умовою 
і суб’єктності України, і її перемоги в гібридній війні. Не можна не погодитися, 
що лише на цьому шляху Україна здатна вийти за межі постколоніального стану 
й набути статус справжнього цивілізаційного суб’єкта.

Все зазначене дає підстави стверджувати, що спільна монографія 
С. І. Пирожкова та Н. В. Хамітова «Цивілізаційна суб’єктність України: від по-
тенцій до нового світогляду і буття людини» є глибоким, фундаментальним 
науковим дослідженням і теоретико-методологічного, і прикладного характеру, 
яке буде пізнавальним і корисним як для теоретиків, так і для практиків, які 
займаються сьогоденними питаннями цивілізаційного розвитку України. 

Багатоаспектність, актуальність, широкий контекст осмислення цивіліза-
ційної суб’єктності України – від світоглядно-філософських засад до реалій гі-
бридної війни та викликів євроатлантичної інтеграції, – поза всяким сумнівом, 
гарантують монографії широкий науковий інтерес та популярність. 

О. В. СКРИПНЮК,
доктор юридичних наук,

професор, академік НАПрН України

ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ АКАДЕМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОБЛЕМ ПРАВОВОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ*

Потреба в запровадженні навчальної дисципліни «Правова політологія» 
у закладах освіти юридичного профілю назріла вже давно. Політика і право 
перебувають у безперервній взаємодії, що свідчить про високий ступінь акту-
альності системного поєднання їх вивчення у навчальному процесі в межах 

*Правова політологія. Академічний курс: підручник /авт. кол.; за ред. І. О. Кресіної. Київ: Інститут держави 
і права імені В. М. Корецького НАН України, 2021. 480 с.
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правової політології. Ігнорувати або не помічати цей взаємозв’язок, однобічно 
досліджуючи право або політику, недалекоглядно. Політика за своєю суттю – це 
найбільш активний чинник впливу на громадянське суспільство та державу, і 
проявляється вона в усіх сферах суспільного життя, не лише в правовій і полі-
тичній. Політичний процес впливає й одночасно залежить від правової системи, 
і навпаки – правова система перебуває у безпосередній залежності від політич-
них процесів, здатних змінити політичний режим та / або політичну систему. 

Попри актуальності концептуалізації та інституціоналізації правової політоло-
гії як нового наукового напряму, згода щодо цього питання в наукових колах од-
ностайна, його навчально-методичне забезпечення залишається відверто слабким. 
Запропонований науковцями Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
підручник «Правова політологія. Академічний курс» – перше в Україні навчальне 
видання, що пропонується для викладання цієї нової дисципліни у вищій школі. 

Автори підручника узагальнили й систематизували теоретичні надбання по-
літичної та правової наук, він вдало структурований. Завдяки запропонованій 
послідовності та логіці викладу вивчення тем (розділів) створено умови для ло-
гічного, послідовного засвоєння змісту такої складної дисципліни, як правова 
політологія. Автори дають чіткі, зрозумілі студентам визначення нових науко-
вих понять (політико-правова система, політико-правовий інститут), які вже за-
стосовуються в політико-правовій практиці, що запобігає хибним тлумаченням, 
зумовленим різним розумінням одних і тих самих термінів. А також вказує на 
актуальність вивчення студентами запропонованої навчальної дисципліни.

Об’єкт і предмет правової політології в підручнику постають логічно пов’я-
заними з міжгалузевим науковим підходом, спрямованим на забезпечення ці-
лісного сприйняття держави і громадянського суспільства; комплексне обґрун-
тування державотворчої діяльності. Об’єктом правової політології визначено 
співвідношення та взаємодію політики і права як основи ефективності функці-
ональних параметрів життєдіяльності держави і громадянського суспільства.
У підручнику вперше на основі вивчення взаємодії політичної і правової сис-
тем здійснюється структурування політико-правової системи, виокремлюють-
ся компоненти і функції. Застосування багаторівневої методології на основі 
системного підходу для вивчення політико-правової системи допомогло роз-
ширити уявлення про її сутність і тенденції розвитку, більш глибоко і всебічно 
розкрити зміст політико-правових процесів, які в ній відбуваються, виявити 
об’єктивні закономірності формування цієї багатоаспектної системи.

Політико-правова система, запропонована студентам вченими, – це методо-
логічний інструментарій, покликаний полегшити вивчення та розуміння взає-
мозумовленості політики і права. Вивчення структури, компонентів, функцій 
політико-правової системи дає змогу зрозуміти її сутність, що проявляється у 
взаємодії права і політики, особливостях впливу на суспільство, взаємозв’язку 
з внутрішнім і зовнішнім середовищем. Політична та правова системи раніше 
вивчалися окремо в межах двох наук – політології і правознавства. Обидві сис-
теми виявилися розділеними на теоретичному рівні, хоча на практиці є взаємо-
залежними, що переконливо і доступно аргументовано в підручнику. 

Підручник орієнтований на формування у студентів базового комплексу 
знань теорії, методології та практики взаємодії політичної і правової сфер жит-
тя для вирішення фахових завдань та поглибленого аналізу політико-правових 
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проблем, що і є першочерговою метою вивчення такої навчальної дисципліни 
правниками та політологами. Автори повно і послідовно розкрили теоретичний, 
аксіологічний та практичний потенціал правової політології, визначили поня-
тійно-категоріальний апарат, принципи, функції правової політології. 

Загалом підручник «Правова політологія. Академічний курс» презентує 
нове, сучасне покоління навчальної літератури, що є прикладом швидкого і 
адекватного напрацювання навчально-методичного забезпечення нових мі-
жгалузевих напрямів науки.

О. В. СКРИПНЮК,
доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрН України
 

ПРАВО І НАУКА – ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА 
ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

В Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України 18 серпня 2020 р. 
відбувся круглий стіл «Юридична наука і сучасний державотворчий процес в 
Україні». У його роботі взяли участь віце президент НАН України С. І. Пирожков, 
академік–секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, академік 
В. А. Смолій, народні депутати України, провідні академічні науковці-правознавці, 
вчені вищих юридичних закладів, представники громадських організацій. 

Дискусію відкрив та виступив з доповіддю «Юридична наука і практика 
державотворення» директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України, академік НАН України Ю. С. Шемшученко. Він зазначив, що при-
йнятий 24 серпня 1991 р. Верховною Радою України Акт проголошення незалеж-
ності України визначив новий політико-правовий статус України як самостійної 
суверенної держави. Закладені Актом принципи були покладені в основу чинної 
Конституції і законів України, а нинішня правова система країни розвивається на 
основі національного досвіду й міжнародного права. Теоретичну базу цієї систе-
ми становить юридична наука. Належна взаємодія даної науки і практики, науки 
і права є необхідною передумовою законності і правопорядку в державі.

На особливу увагу заслуговують і питання стратегії взаємодії юридичної на-
уки і практики. Є потреба і в запровадженні системи державного замовлення 
перед юридичною наукою. Для успішного державотворчого процесу необхідне 
вдосконалення існуючої системи балансу гілок державної влади, а також балансу 
інтересів людини, суспільства та держави. На жаль чинна Конституція акцент у 
цьому питанні зробила не на балансі, а на поділі законодавчої, виконавчої і судо-
вої влади (ст. 6). Це стало однією з причин тривалої боротьби за владу в Україні. 
Вірогідно, що тут потрібні відповідні конституційні зміни. Ідеальною моделлю 
форми правління при цьому визнається модель, за якою немає місця ні «прези-
дентському авторитаризмові», ні «парламентській тиранії».

Науково не до кінця розв’язаною є проблема вдосконалення правової сис-
теми України. Правда, за кількістю законів, які приймаються нашим парламен-
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том, ми не відстаємо від європейських країн. Крім того, за роки незалежності 
було ратифіковано понад тисячу міжнародних договорів, які стали складовою 
національної правової системи. Одним із найбільш ефективних засобів вдо-
сконалення правової системи України є інститут експертизи, який виступає у 
формі державної і недержавної науково-правової експертизи.

Неякісні закони apriori не можуть бути корисними для суспільства. Прикро, 
але в нас тотально не виконуються і якісні закони. Важливим завданням органі-
зації юридичної науки є об’єднання зусиль науковців. При парламенті не зайвим 
було б мати науково-консультативну раду з відомих вчених-конституціоналістів.

У доповіді «Юридична наука і сучасні державотворчі теорії в Україні» 
академіка НАПрН України, заступника директора Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України О. В. Скрипнюка наголошено, що сучасний 
ефективний державотворчий процес неможливий без наукового забезпечення, 
без обґрунтування державотворчих теорій та їх реалізації. Тому одне з централь-
них місць у юридичній науці займають дослідження, спрямовані на створення 
науково обґрунтованих концепцій держави і права, які пояснюють генезис цих 
феноменів, їх сутність, шляхи подальшого розвитку державотворчого процесу.

На динаміку формування державотворчих теорій впливають цивілізаційні 
зміни, трансформації в політичній та соціальній структурі суспільства, регіо-
нальні особливості суспільного розвитку. Якість цих концепцій залежить від 
їх наукового забезпечення. На переконання О. В. Скрипнюка, зміст сучасно-
го етапу формування державотворчих і правотворчих концепцій України не 
завжди відповідає потребам трансформації Української держави до правової, 
демократичної, соціальної, а суспільства – до громадянського. Не всі теоретич-
ні напрацювання в цьому аспекті витребувані практично і використовуються 
владою. Концепції та теорії державотворчого спрямування перевіряються ча-
сом у процесі реалізації конституційної, політичної, адміністративної реформ. 
Вони ґрунтуються на принципових методологічних підходах і принципах епо-
хи постмодернізму. На цих засадах вибудовується розуміння системи права. 
Домінуючим концептуальним ядром у цих підходах стали проблеми прав лю-
дини як пріоритету будь-якої моделі розвитку держави і права.

Тісно пов’язаним із зазначеним напрямом є процес формування теорій, що 
стосується сучасного конституційного процесу. В їх основу покладені дві скла-
дові – правова держава і громадянське суспільство. В центрі знаходиться про-
блема ефективної взаємодії їх інститутів. У цьому контексті перед українською 
наукою конституційного права було й залишається завдання пошуку та обґрун-
тування шляхів подальшого вдосконалення конституційної моделі держави, 
розвитку влади та ін. Важливими напрямами розвитку державотворчих теорій є 
інтеграція України до глобальних європейських та світових процесів. Це актуа-
лізує формування та обґрунтування, ідей пов’язаних із визначенням місця нашої 
держави в структурі глобалізованого світу, вирішення завдань щодо її інтегра-
ції до Європейського Союзу, НАТО, адаптації національного законодавства до 
вимог законодавства ЄС. Державотворчі напрями і результати наукових дослі-
джень цих проблем значно впливають на правотворчий і правозастосовний про-
цеси в Україні, вдосконалюють та зміцнюють принципові підходи до бачення 
сутності й ролі держави в умовах сьогодення, а також впливають на оцінку міс-
ця значення права, формування його пріоритету в сучасному суспільному житті.
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«Сучасна юридична наука як об’єкт і чинник реформаторських змін» – 
тема доповіді завідувачки відділу теорії держави і права Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України, академіка НАПрН України Н. М. Оніщенко. 
Вона наголосила, що слід віддати належне такому явищу соціальної дійсності, 
як юридична наука, що виступає, з одного боку, як об’єкт реформування (від 
недосконалості науки, її дієвості, конструктивізму), і від неї залежить результа-
тивність проведення реформ. З іншого боку, зрозуміло, що юридична наука – це 
чинник, засіб реформування суспільних відносин і відображення досягнутих ре-
зультатів. А також їх унормування та відповідне закріплення. 

Зрозуміло, що право не є константною незмінною категорією, воно «реагує» 
на потреби життя суспільства, життєдіяльності людини, здатність держави бути 
«соціальним арбітром». Особливо великого значення набуває в цих умовах дієвість 
права: відчуття захищеності кожним, гарантованості прав і законних інтересів, про-
тистояння сваволі в процесі упорядкування суспільних відносин, безсумнівної дії 
механізмів щодо впровадження правового порядку в усіх сферах суспільного жит-
тя, гарантування та забезпечення системи безпеки, що пов’язана із соціальною ді-
яльністю, особливо тією, що несе потенційну загрозу життєво важливим інтересам 
особи, суспільства та держави. Юридична наука пов’язана з глибинними потребами 
та інтересами людей щодо впорядкування життя відповідно до їх загальної волі. 
Вона повинна містити в собі гарантії прав та свобод особистості, гуманізм, соці-
альну справедливість, історичний колорит, стабільність суспільних процесів тощо.

Серед першорядних завдань сучасної юридичної науки слід виокремити 
ті, які більш успішно сьогодні аналізуються, вивчаються та впроваджуються 
Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України.
1)  взаємозв’язок і взаємодія демократичної, правової, соціальної держави та 

громадянського суспільства;
2)  вивчення категорії «контроль» у широкому сенс – як демократичного інсти-

туту (зокрема, як контроль за реалізацією публічної влади в суспільстві);
3)  сучасний стан гарантування, забезпечення та охорони прав, свобод та закон-

них інтересів людини (констатація того, що для реалізації певного права необ-
хідні, як правило, декілька можливостей, наприклад: економічних, освітніх, 
соціальних гендерних тощо.

Свою доповідь «Не карою єдиною!... (щодо наукового забезпечення антико-
рупційної політики)» завідувач відділу проблем кримінального прав, кримінології 
та судоустрою Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, ака-
демік НАПрН України О. М. Костенко присвятив такій важливій проблемі для дер-
жави і суспільства, як подолання корупції. Він наголосив, що нинішня вітчизняна 
корупція – це грізний симптом тяжкої хвороби, що вразила українське суспільство. 
В Україні вона має особливість, яка полягає в її здатності зводити нанівець будь-які 
спроби звільнитися від системної соціальної кризи, яка вразила наше суспільство.

Сьогоднішня українська корупція є корупцією кризового типу, вона поро-
джена соціальною кризою, яку сама ж і поглиблює. Корупцію кризового типу 
можна подолати лише тоді, коли буде усунена та соціальна причина, яка поро-
джує саму соціальну кризу. Цією причиною є такий стан суспільства, за якого 
жити і працювати чесно – невигідно. І навпаки, вигідно жити і працювати лише 
нечесно. Як свідчить історичний досвід, за таких умов навіть смертна кара не 
зупиняє вчинення корупційного правопорушення.
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Корупція – це феномен реальний, але протиприродний, бо є проявом по-
рушення законів соціальної природи, з якими має узгоджуватися суспільне 
життя людей. Протидія «злочинам, спричиненим соціальною аномалією», у 
тому числі корупційним, не може бути ефективною без реформ, у результа-
ті яких буде усунено власне цю аномалію, тобто без змін, у результаті яких 
жити і працювати чесно стане вигідно.

Поверхове уявлення про чинники, що породжують корупцію, зокрема, коруп-
цію кризового типу, плутанина щодо причин та умов, які їй сприяють, може призве-
сти до драматичних помилок у антикорупційній політиці. Результат – гіпертрофія 
адміністративних (репресивних) інструментів, що є притаманним «поліцейській 
державі» і гіпотрофія нерепресивних (соціальних). І зовсім не йдеться про усунен-
ня соціальної причини корупції, породженої соціальною кризою в державі.

На відміну від концепції «голої репресії», яка покладена в основу чинної анти-
корупційної політики в Україні сьогодні, ефективною є концепція «антикорупційних 
лещат», відповідно до якої має бути поєднання (здвоєння, як двох «губ» у лещатах): 
по-перше адміністративних (репресивних) засобів; по-друге реформ, спрямованих на 
створення в суспільстві такого стану, за якого жити і працювати чесно буде вигідним.

Сьогодні при формуванні антикорупційної політики в Україні не ставиться 
питання про те, що для подолання корупції кризового типу («аномальної коруп-
ції») потрібні такі соціальні (зокрема, економічні, політичні, правові, моральні) 
реформи в суспільстві, внаслідок яких жити і працювати чесно стане вигідним. Із 
цієї концепції випливає таке: якщо ми хочемо, щоб реагування на корупцію кри-
зового типу («аномальну корупцію») було ефективним, то слід не обмежуватися 
вдосконаленням антикорупційного законодавства й антикорупційних органів, а 
здійснювати політичні, економічні, правові й моральні реформи, які забезпечать 
такий стан у суспільстві, за якого жити й працювати чесно буде вигідно.

Фактичним продовженням попередньої теми стала доповідь «Корупція як 
загроза національній безпеці та державності України» доктора юридичних 
наук, провідного наукового співробітника Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України О. О. Кваші. Вона наголосила, що корупція в 
Україні сьогодні осягнула таких масштабів, що сприймається як головна за-
гроза незалежності та національній безпеці. Довіра населення до державних 
інституцій підірвана. Посадові особи всіх рівнів не здатні захищати національ-
ні інтереси. Корупція є однією з найгостріших проблем українського суспіль-
ства, що становить реальну загрозу для національної безпеки та державності 
України, її політичного, соціального та економічного розвитку, утвердження 
демократії, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина.

Науковці і практики намагаються віднайти шляхи протидії корупції, законодав-
цем систематично коригується законодавство у сфері протидії корупційним право-
порушенням, створюються нові антикорупційні органи, проте успіхів у мінімізації 
корупційних проявів так і не досягнуто. Корупція була й залишається загрозою 
для існування багатьох суспільних інститутів. За цих умов постає питання «Чому 
за наявності належної нормативно-правової бази протидії корупції, яка відповідає 
більшості міжнародних стандартів та вимог у цій сфері, розгалуженої системи 
антикорупційних органів не вдається досягти успіхів у протидії їй?».

Справа в тому, що в Україні державна влада, декларуючи прагнення подолати 
корупцію, не здійснює реальних кроків до виявлення і покарання корупціонерів, 
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насамперед в органах державної влади. Якщо тривалий час відсутні політична 
воля керівництва країни на здійснення реальної боротьби з проявами корупції у 
всіх сферах суспільного життя, високо ймовірним є виникнення революційної 
ситуації та реалізації народом права на повстання.

Ефективна протидія корупції на всіх рівнях не можлива без симбіозу таких її 
складових, як вплив на причини та умови корупції, створення системного антико-
рупційного законодавства, його ефективного застосування до всіх без винятку про-
явів корупції на всіх щаблях державної влади. Однак такий симбіоз може мати пози-
тивний результат лише за умови наявності політичної волі у керівництва держави.

У своїй доповіді «Конституційний процес в Україні в контексті над-
бань і завдань вітчизняних істориків права» завідувач відділу історико-пра-
вових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України, професор І. Б. Усенко зазначив, що вдосконалення положень чинної 
Конституції України звично розглядається як майже виключна прерогатива ві-
тчизняних конституціоналістів і теоретиків права.

У чинній Конституції України вся історична наступність відображена лише 
в одній тезі – «спираючись на багатовікову історію українського державотво-
рення» та ін. Доповідач наголосив, що історія української державності не об-
межується історією державотворчих процесів лише українського етносу. Ми 
спадкоємці всього того, що протягом віків відбувалося на український землі.

У чинній Конституції є багато патріотичного пафосу, але мало зваженого 
аналізу, власне історичних уроків. Так, не лише цікаво, а й професійно корисно 
простежити еволюцію окремих конституційних інститутів, наприклад, статусу 
Президента України, який уже був не лише главою держави, а й вищою поса-
довою особою виконавчої влади.

Цікаво проаналізувати й зміну термінології цих актів. Наприклад, у Декларації 
про державний суверенітет України відомий конституційний принцип подається 
як «розподіл державної влади», а в Конституції України – як «поділ державної 
влади». Також розрізняють «недоторканність» (конституційно-правовий термін) і 
недоторканість (синонім фізичної незайманості). У первісному тексті Акта прого-
лошення незалежності України помилково, а з часом (до підписання чи після під-
писання) документ підчистили без жодних застережень. Після 28 червня 1996 р. 
над мовно-термінологічним редагуванням тексту Конституції, яка вже формально 
набрала чинності, працювала близько тижня спеціальна група з працівників апа-
рату Верховної Ради України і членів та редакторів Української комісії з питань 
правничої термінології при Президентові України, що було недопустимим.

Червоною лінією доповіді «До питання про предмет і завдання право-
вої політології» завідувачки відділу правових проблем політології Інституту 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України, члена-кореспондента 
НАПрН України, І. О. Кресіної проходить думка, що в сучасних умовах дедалі 
виразнішого синтезу наукового знання й інтеграції різних наукових напрямів 
посилюється потреба в об’єднанні зусиль політологів і юристів задля комплек-
сного осмислення тих явищ і процесів, які відбуваються в політико-правовій 
дійсності, приведенні методології політико-правових досліджень.

Нині має сформуватися комплексна галузь знань. Правова політологія має 
поєднати в своєму об’єкті політичну систему держави із постійно змінюваними 
уявленнями про місце і роль позаправових (таких, які не можливо ідентифіку-
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вати юридичними методами) чинників впливу на державу, внести чіткі критерії 
та ознаки в ті правові механізми, що містять значний елемент політологічного, рег-
ламентувати діяльність специфічних суб’єктів політико-правової системи (етнічні, 
релігійні групи, територіальні громади) та інститутів громадянського суспільства.

Правова політологія покликана охоплювати широке коло питань держав-
но-правового будівництва. Водночас специфікою правової політології є те, що 
вона орієнтується на дослідження політологічної складової права, вивчаючи 
соціально-політичні умови реалізації права, вплив політичних явищ і процесів 
на створення й функціонування правових норм. Її цікавить право не як сукуп-
ність певних норм, їх природа і характер, а насамперед як політологічна зумов-
леність права всією системою суспільно-політичних чинників, механізм його 
дії та ефективність у регулюванні політичних відносин.

У доповіді «Реформа територіальної організації влади у сфері земельних 
відносин як напрям модернізації держави» провідний науковий співробітник від-
ділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України, член-кореспондент НАПрН 
України П.Ф. Кулинич відзначив, що адміністративно-територіальна реформа та 
реформа місцевого самоврядування є важливим напрямом модернізації держави.

Реформа територіальної організації влади у сфері земельних відносин 
здійснюється з метою децентралізації владних повноважень та включає два 
напрями. Перший із них полягає у передачі більшості земель державної влас-
ності у власність територіальних громад не тільки в межах (що вже здійсне-
но), а й за межами населених пунктів.

Другий напрям реформи територіальної влади у сфері земельних відносин 
передбачає проведення перерозподілу земельних повноважень органів дер-
жавної влади з передачею значної частини з них територіальним громадам в 
особі створених ними органів самоврядування. Зазначений перерозподіл здійс-
нюватиметься на основі принципів місцевого самоврядування, які визначені 
Європейською хартією місцевого самоврядування, зокрема на основі принци-
пу повсюдності місцевого самоврядування, який поширює повноваження цих 
органів на землі в межах і за межами населених пунктів, та принципу субсиді-
арності, який проголошує, що органи місцевого самоврядування мають вирі-
шувати всі питання місцевого життя, крім тих, які вони не можуть виконувати з 
об’єктивних причин і які передаються на вирішення органам державної влади.

Доповідач також наголосив на ризику розвитку корупції під час здійснення 
реформи саме земельної корупції та необхідності її упередження через при-
йняття якісного законодавства, спрямованого на її недопущення.

Доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Інституту дер-
жави і права імені В. М. Корецького НАН України В.О. Антонов у своїй доповіді 
«Держава та її безпека» зробив акцент на тому, що виникнення і ствердження 
України як демократичної, незалежної та суверенної держави пов’язане насам-
перед із забезпеченням її національної безпеки. Сучасні виклики та загрози 
зумовили кардинальну трансформацію світового економічного і соціального 
порядку, що супроводжується зміною політичних конфігурацій. На тлі поси-
лення сучасних загроз і зростання нестабільності в світі постають нові викли-
ки міжнародній безпеці у сировинній, енергетичній, фінансовий, інформацій-
ній, екологічній, продовольчій сферах.
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Росія окупувала частину території України – Автономну Республіку Крим і 
місто Севастополь, розв’язала воєнну агресію на сході України та намагається 
зруйнувати єдність демократичного світу, ревізувати світовий порядок. Він та-
кож наголосив на існуванні цілого комплексу внутрішніх загроз для національ-
ної безпеки та ролі науки у забезпечені національної безпеки.

Динаміка й масштаби змін у сучасному світі диктують необхідність напрацю-
вання науково-правової проблематики національної безпеки. Загалом у вітчизня-
ній науковій літературі напрацьовано певний масив проблематики, присвячений 
тим чи іншим аспектам національної безпеки. Але протягом тривалого часу у 
теорії держави і права та конституційному праві проблема національної безпе-
ки комплексно не досліджувалася, не стала об’єктом спеціального вивчення, що 
ускладнює її цілісне сприйняття й вивчення як системного феномена.

Зусилля науки мають бути спрямовані на забезпечення розробки якісних 
Стратегії національної безпеки України і Воєнної доктрини України та інших 
доктрин, концепцій і програм як основ для напрацювання цільових настанов та 
керівних принципів воєнного будівництва системи забезпечення національної 
безпеки, а також визначення напрямів діяльності органів державної влади в 
конкретній обстановці з метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралі-
зації реальних та потенційних загроз національним інтересам України.

Своєю чергою В. І. Олещенко, кандидат географічних наук, старший на-
уковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України, у своїй доповіді «Юридична наука і державотворчий процес» спи-
нився на темі забезпечення ефективної участі юридичної науки в державотвор-
чому процесі в Україні. За його словами, одним із найважливіших факторів 
успішного вирішення усіх тих завдань державотворчого процесу є наявність 
у державі належних правових умов для розвитку як юридичної думки, так і 
науково-технічної діяльності в цілому.

Наука, особливо у сучасних умовах активного утвердження глобалізацій-
них тенденцій, є світовим феноменом. Однак навіть за цих обставин, наука, 
як фундаментальна, що і прикладна, що розвивається в кожній із держав, все 
одно залишається одним із найважливіших факторів сталого розвитку відпо-
відних країн, утвердження їх конкурентоспроможності на світовому рівні, 
забезпечення національної безпеки та державного суверенітету, належного 
рівня життя людей. Держави можуть існувати лише за умови наявності в них 
власної потужної національної науки, яка зможе і покликана забезпечити не-
обхідні умови для державотворчого процесу.

У системі законодавчого регулювання в цій сфері особливе місце має зайняти 
спеціальний Закон «Про Національну академію наук України». Потреба в такому 
законі, його основні положення вже багато років з урахуванням зарубіжного та 
вітчизняного досвіду напрацьовувалися й обґрунтовувалися в Інституті держа-
ви і права імені В. М. Корецького НАН України. При розробленні законопроек-
ту ставилася мета сформувати сучасні правові основи для подальшої діяльності 
НАН України, врегулювавши при цьому на рівні закону лише ті питання, що сто-
суються завдань академії як вищої державної наукової організації та порядку їх 
реалізації, не обмежуючи при цьому самоврядності академії, її наукових установ. 

Виходячи зі статусу академії як вищої наукової організації, розробники на-
магалися визначити й закріпити законом механізми реалізації цього статусу, 
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забезпечення науково обґрунтованого, сталого розвитку України. Значна увага 
приділяється також забезпеченню утвердження демократичних засад управлін-
ня НАН України при вирішенні усіх інших питань, пов’язаних із діяльністю 
академії, її наукових установ, підприємств та інших структур.

Особлива увага була прикута й до питань взаємодії та співпраці НАН України 
з виробництвом, системою освіти, з громадськістю, забезпечення прозорості в 
діяльності установи, насамперед у сфері використання бюджетних коштів.

Національна академія наук України завжди була визнаним світом осередком 
вищого інтелекту та організованості, здатності вирішувати складні завдання. Вона 
і зараз має необхідні для цього можливості, у тому числі й для розроблення дієвих 
пропозицій щодо вдосконалення правового забезпечення наукової й науково-тех-
нічної діяльності зокрема та розвитку ефективних держави і права загалом.

Круглий стіл завершився прийняттям рекомендацій для органів державної 
влади, управлінців, науковців та вчених-педагогів щодо посилення їх роботи на 
ниві державотворення і правотворення в Україні.

Н. Р. МАЛИШЕВА,
доктор юридичних наук, 

професор, академік НАПрН України,

О. О. МАЛИШЕВ,
кандидат юридичних наук

ПРО МІСІЮ ТА МІСІОНЕРІВ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОЇ ДУМКИ

Торік побачила світ книга нашого поважного колеги доктора юридичних 
наук, професора Віктора Івановича Акуленка. Праця має непересічну назву – 
«Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова 
в енциклопедичному інтер’єрі»*. Видання формально приурочене до 70-річчя 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, але, мабуть, 
не менш важливою його підставою є завершення вельми складної багаторічної 
праці з підготовки та видання «Енциклопедії міжнародного права» – монумен-
тальної тритомної книги, що не має аналогів в усій Східній Європі. 

Власне, сама праця В. І. Акуленка у чомусь є спробою рецензії на енциклопе-
дію, але не від незалежного оглядача, а від безпосереднього учасника і палкого 
симпатика творення цього монументу української міжнародно-правової думки. 

Зумисне позбавлена претензії на наукову довершеність скромна форма 
етюдів, відмова від чіткої структури та наголос на публіцистичному характері 
праці по-своєму загострюють інтерпретаційну палкість нас як читачів, а тим 
паче – рецензентів. Неможливо не перейнятися притягальністю твору та обій-
тися без пошуків його прихованих сенсів і символів. 

Певна антитрендовість етюдів з позиції звичних нам мемуарних та оглядових 
праць не видається удаваною, як це є характерним для сучасних постмодерністських 
*Акуленко В. І. Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова в енциклопе-
дичному інтер’єрі: до 70-річчя Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (1949–2019). 
Одеса: Фенікс, 2020. 74 с. .
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творів. Водночас праця В. І. Акуленка, на нашу думку, має ознаки споріднено-
сті з пам’ятками літератури попередніх епох.

Тут важко позбутись асоціації з давньою вітчизняною традицією літопи-
сання, де наративна складова весь час поборює фактологічну анналістику, і в 
підсумку стає зрозумілим, що слід зважати не на опис подій та постатей, а на 
ставлення до них літописця, вписування ним у буденні події свого краю сюже-
тів і сенсів зі Святого письма, аналогій з античною історією та есхатологічних 
знамень. Автор етюдів, на відміну від літописця чи хроніста, у своєму творі 
на перший погляд навіть не намагається триматись за хронологію чи будь-
який інший критерій систематизації викладу (хоча символізмові чисел і дат 
все ж приділяється окрема увага). Це можна пояснити специфікою предмета 
його уваги, яким є не історія як лінійний процес, а певний антропологічний 
егрегор «Енциклопедії міжнародного права», поза яким у примруженому сяй-
ві має проявитись постать професора Володимира Наумовича Денисова як її 
ініціатора та головного творця. Якщо прийняти таке тлумачення, то стає зро-
зумілою методологія автора та структура твору. 

Енциклопедія, з одного боку, завжди є складно організованим текстом, який 
навіть у паперовому вигляді передбачає певну інтерактивність. Ніхто ж сьогодні 
не читає енциклопедію за абеткою від палітурки до палітурки. Робота з нею завж-
ди є свого роду творчим дослідженням у мініатюрній, але змістовно довершеній 
бібліотеці. Чимось це нагадує і нинішні щоденні мандри інтернетом. Повільний 
за сучасними мірками пошук потрібних відомостей в енциклопедії часом уже не 
задовольняє нашого невимовно нестримного прагнення щодо швидкого досту-
пу до інформації. Утім, сьогодні варто сприймати це як інтелектуальну розкіш і 
дещо сакральний ритуал, який не лише дає знання сухих фактів, а й щоразу єднає 
нас із конкретним мікрокосмом наукової спільноти авторів енциклопедії. 

Останнє є вельми важливим для юридичної науки, класичні зразки науко-
вого знання в якій не піддаються часовому тлінові, на відміну від того, як це 
має місце в науках про природу. Юридична реальність завжди має суб’єктивну 
складову. Кожна епоха наповнює формальний текст закону новими ідеями та 
авторитетом. Олюднюючи абстрактні правові конструкції через фікцію по-
статі законодавця, інтерпретатор часто має «виходити на зв’язок» із правоз-
навцями попередніх епох. Є приклади старих енциклопедій типу німецької 
Реальної енциклопедії знання класичної давнини (її часто називають просто 
Pauly-Wissowa), томи якої виходили з 1837 до 1978 рр. Звід характеризувався 
доволі нестандартним авторським стилем статей. Обсяг однієї статті міг пере-
вищувати сотню сторінок. Автори могли дискутувати між собою та з редак-
торами прямо на шпальтах енциклопедії, нерідко нападаючи один на одного 
з викривальною критикою не лише за певні наукові погляди, а й за рутинні 
робочі аспекти, як-то невчасне подання тексту статті. Часові інтервали між 
публікацією окремих томів займали роки, і певні наукові позиції нерідко мог-
ли переглядатися. У підсумку вже сама енциклопедія містила портрети своїх 
авторів у «енциклопедичному інтер’єрі».

Важко уявити, щоб такий підхід до створення енциклопедії був прийнятий у 
сучасній Україні. Тому добре, що наші нащадки зможуть довідатись про так по-
трібні юристам залаштункові подробиці енциклопедичної творчості з праць, по-
дібних до рецензованих етюдів. Їх удавана безсистемність та творчий лет через 
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зовсім різні контексти дає змогу зобразити багатовимірність енциклопедичного 
тексту, в якому передусім відображено багатогранність особистостей його авто-
рів. В. І. Акуленко цитує то класичних філософів і вчених, то твори художньої лі-
тератури й навіть опери, а часом дає слово учням і колегам В. Н. Денисова (іноді 
безіменним). Окремо привертає до себе увагу критика автором соціального кон-
тексту, у якому твориться енциклопедія: упослідження ролі вченого в Україні на 
тлі загального економічного занепаду, тенденція до ідеологізації гуманітарного 
знання та штучне нав’язування не завжди актуальних для нашої науки сучасних 
західних трендів. Утім, справжня наука продовжує здійснювати свою місію слу-
жіння завідомо недосяжній істині, яка вічно існує поза часом і простором.

Крізь всю працю єдиною маґістраллю проглядається ідея неперервності та на-
ступництва української академічної школи міжнародного права від В. М. Корецького 
і до наймолодшого покоління науковців Інституту, міст між якими прокладе-
но професором, членом-кореспондентом Національної академії правових наук 
В. Н. Денисовим, енциклопедичні здобутки якого утверджують місце чину цієї шко-
ли у загальному цивілізаційному поступові та національному розвитку України.

Читаючи та перечитуючи етюди з чималими перервами, можна зробити ви-
сновок, що вони є не просто ще одним цікавим епізодом наукової біографії та 
бібліографії професора В. І. Акуленка, а й фундаментальним твором і цікавою 
пам’яткою для майбутніх поколінь юристів.

А. Ю. ІВАНОВА,
кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник

КОМІСІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА ПРИ ПРЕЗИДІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ

Відповідно до Плану заходів на 2019–2023 pp. з реалізації Концепції роз-
витку Національної академії наук України на 2014–2023 рр. відновлено діяль-
ність Комісії історії українського права (далі – Комісія). 

Постановою Президії НАН України від 18.12.2019 р. № 334 «Про затвер-
дження положень про окремі дорадчі консультативні органи при Президії НАН 
України» затверджено положення про Комісію.

Постановою Президії НАН України від 04.12.2019 р. № 303 «Про затвер-
дження складу дорадчих консультативних органів при Президії НАН України» 
затверджено оновлений персональний склад Комісії (Ю. С. Шемшученко – го-
лова комісії, О. В. Скрипнюк – перший заступник голови комісії, І. Б. Усенко 
та О. Н. Ярмиш – заступники голови комісії, А. Ю. Іванова – вчений секретар 
комісії). До оновленого складу увійшли провідні фахівці з історії права з усієї 
України – представники всіх регіонів та провідних наукових та науково-пе-
дагогічних закладів. Науково-організаційне забезпечення діяльності Комісії 
покладається на дирекцію та відділ історико-правових досліджень Інституту 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України. 
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Розпорядженням Президії НАН України від 30.11.2020 р. № 592 «Про діяль-
ність наукових рад, комітетів і комісій при Президії НАН України» передбачено, що 
діяльність Комісії аналізує Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України.

Фактична діяльність Комісії розпочалася трохи раніше – 10 листопада 
2019 р. в рамках Осінньої сесії Міжнародної асоціації істориків права, що 
проходила 7–10 листопада 2019 р. в м. Глухів*, відбулося її перше відкрите 
засідання. Інформаційну доповідь про розгортання діяльності Комісії зробив 
академік НАПрН України О. В. Скрипнюк.

25 лютого 2020 р. відбулося прилюдне засідання Комісії разом з Київським 
осередком Міжнародної асоціації істориків права з метою обговорення кон-
цепції систематизації пам’яток українського права та здійснення багатотом-
ного видання «Скарбниця пам’яток українського права», затвердженої розпо-
рядженням Голови Верховної Ради України № 350 від 23 жовтня 2019 р. та 
оприлюдненої в газеті «Голос України» від 13 листопада 2019 р. Засідання про-
водилось під спільним головуванням Ю. С. Шемшученка та І. Б. Усенка.

На урочистому відкритті заходу голова Комісії академік Ю. С. Шемшученко 
привітав учасників засідання, що приїхали з усієї України, та висловив поба-
жання плідної праці. Голова Комісії нагадав про історичний досвід діяльності 
комісії по виучуванню українського та західноруського права, створеної при со-
ціально-економічному відділі ВУАН 1919 р. та очолюваної спочатку академіком 
Ф. В. Тарановським, а згодом – одним із натхненників і організаторів ВУАН – ака-
деміком М. П. Василенком, чиє 150-ліття нещодавно відзначила Академія.

Майже тоді ж, у 1928 р. і саме в академічних колах вперше пролунала ідея систе-
матичного видання джерел з історії українського права. Академік М. Є. Слабченко 
запропонував ВУАН проект видання «Corpus juris ukrainensis» у 16-ти томах, що 
передбачав повне зібрання відповідних джерел. Відтоді до наукового обігу введе-
но чимало нових джерел, виявлено невідомі тоді пам’ятки права, зрештою процес 
правотворення є перманентним та не зупинявся і у ХХ столітті. Отже, на початок 
ХХІ століття корпус джерел суттєво збільшився. 

Академік Ю. С. Шемшученко зауважив, що реалізація таких масштабних 
проектів, як правило, обмежена фінансовим чинником, можливість зробити їх 
нечасто випадає. Тим відповідальніша місія лежить на видавцеві та на редко-
легії, і тим більшою є необхідність зробити все на належному науково-методо-
логічному рівні. Адже концептуальних питань існує чимало, що зумовлено як 
сучасним рівнем розвитку історико-правової науки, так і особливостями кон-
кретних історичних умов формування та розвитку українського права як такого. 
Голова Комісії відзначив потужний науковий потенціал інституту та великий 
досвід підготовки якісних видань археографічного характеру із ґрунтовним на-
уково-довідковим апаратом, що б могло стати у нагоді в разі залучення наших 
висококваліфікованих співробітників до здійснення цього значущого проекту.

Аналогічні питання порушив у своєму вітальному слові і Президент 
Міжнародної асоціації істориків права член-кореспондент Національної акаде-
мії правових наук О. Н. Ярмиш. Такий проект, у силу його значущості, є дуже 
відповідальним, потребує всебічного попереднього обговорення і на концепту-
альному рівні, і щодо наповнення окремих томів (до речі, сама кількість томів 

*Докладніше див.: Іванова А. Ю. Міжнародна асоціація істориків права: осіння сесія 2019. Правова держа-
ва. Випуск 31. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2020. С. 600-602.
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може змінитися), – зазначив професор. Слід, зокрема, дійти спільної думки 
щодо визначення самого поняття «українське право». Якщо ми хочемо охо-
пити понад тисячолітній період, нам так чи інакше доведеться визначатися з 
критеріями «українськості» стосовно різних епох (складним буде це питання 
щодо радянської доби). Президент МАІП висловив думку, що запропонований 
у публікації в «Голосі України» перелік нормативних правових актів потребує 
перегляду. Зокрема, не можуть бути представлені в «Скарбниці» акти відверто 
антиукраїнського спрямування. Для розв’язання цього питання О. Н. Ярмиш за-
пропонував паралельно видати збірник під умовною назвою «Антиукраїнське 
право» та висловив готовність взятися за цю непросту справу.

Далі заслухали відповідального секретаря проекту О. В. Середу, яка про-
коментувала наявні матеріали та пояснила, яким чином співвідноситься опис 
проекту із переліком джерел права, опублікованому в «Голосі України» та у пре-
зентованому учасникам обговорення буклеті. Вона підкреслила, що первісний 
перелік підготовлений за два місяці роботи заінтересованими особами для від-
повіді на питання редакції: «чи є нам що систематизувати?». Цей перелік скла-
дений на підставі лише доступних анотованих фондів електронних архівів без 
урахування фондів багатьох провідних архівних установ. Проте він дав можли-
вість редакції зрозуміти потенціал систематизації, визначити орієнтовну схему, 
з’ясувати необхідність включення пам’яток періоду перебування українських 
земель у складі Великого князівства Литовського як українських пам’яток тощо.

Заступник голови Комісії та перший віце-президент МАІП, завідувач від-
ділу історико-правових досліджень інституту професор І. Б. Усенко зауважив, 
що сама ідея видання вже неодноразово обговорювалась і важливість його ні 
в кого не викликає сумнівів, а тому доцільно зупинитися лише на конкретних 
пропозиціях та зауваженнях до тих концептуальних положень, які викладені 
в тексті розпорядження Голови Верховної Ради України № 350 від 23 жовтня 
2019 р. та інтерв’ю голови редакційної ради проекту Руслана Стефанчука.

По-перше, запропонована назва проекту зі словом «скарбниця» має певну пози-
тивну конотацію, а отже передбачає включення лише «позитивних» з позиції ево-
люції українського прав та держави документів. Навряд чи в такому сенсі до скарбів 
українського права можна віднести акти співпраці з німецьким окупаційним режи-
мом (наприклад, сумної слави «Акт відновлення державності» 1941-го року).

По-друге, історично не зовсім коректно прив’язувати проект до сумнівного 
ювілею «1000-річчя вокняжіння Ярослава Мудрого», який вперше посів київ-
ський стіл  ще 1015 року. До речі, некоректним видається і часто вживаний ви-
раз «тисячолітня традиція українського державотворення», який походить від 
Декларації про державний суверенітет України, але у тексті Конституції України 
був уточнений на «багатовікову історію українського державотворення».

По-третє, не варто починати хронологію правової спадщини від доби 
Київської Русі (від IX ст.), нехтуючи пам’ятками права скіфо-античної доби, зо-
крема славетною Присягою громадянина Херсонесу. Загалом немає єдиного кри-
терію періодизації і майже кожна позиція запропонованої хронології не витри-
мує критики. «Забутими» виявилися цілі пласти нашої історії. Хронологічний 
поділ, запропонований для обговорення, містить забагато залишків минулих па-
радигм, що зрештою створює викривлене бачення загальних процесів еволюції 
українського права та державності. Це, зокрема, стосується розділу «Українська 
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національна революція», в основі якого покладено застарілу традицію поділу на різ-
ні «напівлегальні утворення» (Центральна Ради, Гетьманат та Директорія), яка не 
враховує сучасних наукових історико-юридичних підходів, що репрезентують цей 
період як існування єдиної української держави з різними політичними урядами. 

Доповідач навів низку прикладів на підтвердження висловлених тез. 
Професор окремо зауважив, що нині склад авторського колективу – це на 

80 відсотків не юристи, а історики. Ми дуже шанобливо ставимось до наших 
колег, дехто з істориків суспільства є членами нашої комісії, це історики, так би 
мовити, з юридичним мисленням, але лише історичного підходу для реаліза-
ції такого проекту замало. Маємо чимало прикладів хороших археографічних 
видань, підготовлених істориками, які є суто археографічними, але не істори-
ко-правовими через відсутність достатньої юридичної складової, а отже, є хо-
рошим джерелознавчим ресурсом для історика, але не для юриста.

Окрім того, політично коректно виходити з позиції, що український народ – 
це громадяни України всіх національностей. Тому корпус джерел українського 
права має включати пам’ятки права кримськотатарського народу, євреїв тощо.

Надважливим для складання корпусу є питання щодо автентичності дже-
рел. Цілком очевидно, що наразі стоїть питання інвентаризації джерел права 
не в сенсі їх фізичної наявності – з цим все більш менш зрозуміло, а в сенсі 
їх автентичності та оригінальності. Питання фальсифікації джерел права всім 
відомі, особливо це стосується джерел та пам’яток середньовічного права до 
XV століття, що дійшли до нас в різних формах.

Учасники засідання заслухали надіслані письмові пропозиції професорів 
Львівського університету імені Івана Франка Б. Й. Тищика та І. Й. Бойка. Вчені 
наголосили на важливості концептуально дослідити і висвітлити маловідомі 
теми з історії українського права, окремі джерела українського права тощо та 
обґрунтувати, що Україна має власну багатовікову історію державотворення, а 
також багату скарбницю пам’яток українського права, у яких зафіксовано ідею 
державності та закріплено право українців мати власну державу.

Також професори вважають необхідним розробити і затвердити єдину наці-
ональну доктрину становлення і розвитку українського права. На їхню думку, 
важливо показати, яку роль відіграло право в історії української державності, 
а також те, що українське право було своєрідним провідником державності. 
Розкрити особливу роль українського звичаєвого права, яке зберігало, підтри-
мувало та розвивало ідеали державності. Адже, завдячуючи звичаєвому праву 
в періоди відсутності української держави було збережено пам’ять про власну 
державність. Ідея української державності існувала в думках, культурі, праві, 
пам’яті народу, яка передавалася від покоління до покоління. Завдяки збере-
женню в українському народі ідеї державності, українська держава робила 
спроби відродитися у 1649, 1917–1918, 1941 роках та відродилася 1991 року.

У своєму виступі науковий співробітник інституту Є. В. Ромінський під-
креслив важливість підготовки видання корпусу правових пам’яток з історії 
України і водночас відзначив неоднозначність підходів авторів проекту у ча-
стині включення конкретних історичних текстів до числа належних до друку 
пам’яток. Особливо наочно ця проблема постала у розділах проекту, які мають 
представити середньовічні пам’ятки. Фактично автори пішли сучасними вель-
ми популярними підходами щодо територіального та сутнісного окреслення 
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пам’яток, недостатньо враховуючи конкретно-історичні умови, як у частині 
територіальній, так і хронологічній, і археографічній. Через це потенційно 
унікальний комплексний академічний корпус пам’яток з історії права, так по-
трібний історикам та історикам права не лише України, перетворюється на до-
вільну вибірку передруків окремих відомих історичних текстів, а сам проект з 
академічного видання більше на популяризаторське.

У своєму виступі О. В. Сокальська зазначила, що стосовно окремих пам’яток 
права у переліку важко визначити їх обсяг, зокрема для «книги-пам’ятки» – приві-
леї міст, акти Люблінської унії, прохання Волинської та Київської землі на Вальні 
сейми (так, останні присутні у конституціях кожного вального сейму). Також 
постає питання, чи є потреба у повторній публікації пам’яток права, які ґрун-
товно досліджено та опубліковано з відповідними коментарями та пояснення-
ми. Як, наприклад, Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. НАН 
України/ упоряд. К. А. Вислобоков ; відп. ред. та авт. передм. Ю. С. Шемшученко. 
Київ, 1997. 547 с. Повторна публікації тексту пам’ятки в іншому джерелі викличе 
певні питання з точки зору академічної доброчесності та авторського права.

Науковеце висловила думку, що створення електронного ресурсу «Скарбниця 
пам’яток українського права», на якому б розміщувалися окремі пам’ятки, з віль-
ним доступом до нього є найбільш слушною ідеєю. Створення такого ресурсу 
матиме загальнонаціональне значення і підвищувало б престиж України на між-
народному рівні. Такий ресурс навряд чи доцільно розташовувати на платформі 
журналу «Право України», скоріше це має бути окремий сайт. Але і тут постає 
питання авторських прав на переклади та тексти, що там будуть розміщені.

Присутні заслухали думки та рекомендації інших знаних науковців. 
Більшість вчених привітали ідею загального видання корпусу джерел історії 
українського права, але висловилося щодо необхідності подальшого фахового 
юридичного обговорення концепції проекту, потреби широкої наукової диску-
сії щодо його наповнення та структури.

Цей захід став важливою подією для всієї історико-правової спільноти та ви-
кликав широкий резонанс. Стенограма засідання розміщена на сайті Інституту 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України, а докладна інформація про 
засідання – у фахових наукових виданнях та на Інтернет-ресурсі Міжнародної 
асоціації істориків права (фаховій групі в соціальній мережі «Фейсбук»).

Пандемія Covid-19 та запроваджений в Україні карантин обмежили можли-
вість проведення очних наукових форумів. Водночас адаптація до нового дис-
танційного формату та використання можливостей новітніх технологій, зокрема 
ZOOM-конференцій, відкриває додаткові можливості. Сьогодні за сприяння комі-
сії відбуваються щомісячні наукові заходи Міжнародної асоціації істориків права.

У 2021 р. Комісія передбачає оновлення складу Комісії і уточнення відпо-
відно до нормативів української мови її назви, проведення ряду наукових фо-
румів разом з Міжнародною асоціацією істориків права, здійснення підготовчої 
роботи для започаткування продовжуваних видань Комісії.
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І. Б. УСЕНКО,
професор

КРУГЛИЙ СТІЛ «ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА 
В УКРАЇНІ МОДЕРНОГО ПЕРІОДУ» 

У процесі науково-дослідної роботи «Українське правознавство в антрополо-
гічному вимірі та європейському правовому просторі» авторський колектив відді-
лу історико-правових досліджень намагається не обмежуватися власними пошука-
ми в суто історико-правовій площині, а й максимально використовувати надбання 
представників споріднених галузей. Тому, коли стало відомо про своєрідні «польо-
ві дослідження» адвокатури ХVІІІ ст. на теренах Слобідської України, здійснені 
кандидатом історичних наук С. П. Потапенко, виникла ідея провести спільне обго-
ворення відповідних проблем під кутом зору як історичних, так і суто юридичних 
підходів. Як наслідок, 2 червня 2020 р. у відділі в режимі Zoom-конференції від-
бувся круглий стіл «Інститут представництва в Україні модерного періоду», який 
передбачав широке обговорення двох фіксованих виступів (юриста та історика). 

Засідання відкрила старший науковий співробітник Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук,  стар-
ший науковий співробітник Т. І. Бондарук з доповіддю «Представництво 
ХІV–ХVІ ст. як інститут: деякі теоретичні та історико-правові аспек-
ти». Дослідниця здійснила спробу розглянути інститут представництва ХІV–
ХVІ ст. в контексті двох концепцій, а саме концепції дії (представництво як 
вчинення правочинів та інших юридичних дій однією особою-представником 
у межах повноважень від імені іншої особи, яку представляють) та концепції 
правовідношення (правомірні юридичні дії вчиняються однією особою-пред-
ставником від імені іншої особи, яку представляють; вони безпосередньо ство-
рюють, змінюють або припиняють для останньої цивільні права та обов’язки). 
У найзагальнішому вигляді інститут представництва є засобом упорядкування 
прав та обов’язків у трикутнику представник – повірений – третя особа.

Стосовно ХІV–ХVІ ст. можна говорити про представництво як судове пред-
ставництво (закріплене, зокрема, в статутах Великого князівства Литовського) 
та як про правозахисний інститут (у магдебурзькому праві). У доповіді акценту-
ється увага на необхідності коректного визначення статусу учасників інституту 
представництва. Так, у Литовському статуті фігурує довірена особа, прокуратор, 
уповноважений, замісник. При цьому, наприклад, замісник є уповноваженим від-
повідача, а прокуратор виступає як адвокат. Власне «адвокат» дослівно перекла-
дається як «війт», «намісник» і саме у цьому значенні термін використовувався у 
Великому князівстві Литовському та в інших країнах Європи.

Доповідач звернула увагу на доволі ретельне регламентування представниць-
кої діяльності та його доступність – представляючи певні категорії осіб (сироти, 
вдови, які залишилися без спадку, всі ті, хто «...убозтвом своїм прокуратора мати 
і самі справи своєї за неспроможністю своєю в суді вести не могли») представник 
мав «задарма мовити»; а також передбачалася відповідальність за неякісне пред-
ставництво та зловживання. Зроблений загальний висновок, що інститут пред-
ставництва, зокрема судового, незважаючи на певні недоліки, міцно вкоренився в 
судовому процесі та став обовʼязковим і важливим чинником судівництва на укра-



РОЗДІЛ 11 • Наукове життя 597

їнських землях у XIV–XVI ст. А представники, володіючи правом як інструментом 
залагодження конфліктів та активно застосовуючи його, забезпечували тривалість 
«звички до права» як основи суспільного життя, зокрема українського соціуму

Доповідь «Адвокати в Слобідській Україні у XVIII столітті» презентувала 
С. П. Потапенко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник від-
ділу актової археографії Інституту української археографії і джерелознавства іме-
ні М. С. Грушевського НАН України. Дослідниця нині є стипендіаткою Фонду Герди 
Хенкель у Коледжі Нової Європи (Бухарест) і завдяки сучасним засобам комунікації 
вийшла на звʼязок безпосередньо з Румунії. Вона поділилася деякими результатами 
свого дослідження, джерельну базу якого формують шістдесят три судові справи за 
участю адвокатів хоча б з боку однієї сторони судового розгляду, а також інші доку-
менти, де містяться згадки про представництво адвокатами клієнтів у судових спо-
рах чи цивільно-правовій діяльності (укладання торгових угод, здійснення операцій 
з нерухомістю, посвідчення документів). Усі опрацьовані джерела походять із фондів 
Центрального державного історичного архіву України в м. Києві.

Контекстом дослідження слугують зміни, яких зазнавали місцеві органи влади 
і суду в Слобідській Україні впродовж другої половини XVII і до кінця XVIII ст.: 
від козацьких до імперських, через низку трансформацій і втручань аж до повної 
ліквідації козацького судочинства у 1765 р. і подальших перекроювань відповідно 
до політики імперського центру. При цьому процедура судового розгляду у спра-
вах за участю адвокатів лишалася більш-менш стабільною і такою, яка відповідала 
змагальному формату судочинства. Судовий процес започатковувала «исковая че-
лобитная», яку подавав позивач чи його адвокат, відбувалися дебати («судебные 
речи»), а остаточне рішення суд виголошував «при открытых дверях», і сторони 
мали право на його оскарження у вищих судових інстанціях.

Доповідачка підкреслила, що найчастіше адвокатами – за тогочасною 
термінологією «повѣренный» чи «уполномоченный» – виступали козаки (від 
1765 р. – військові обивателі) або однодворці, згодом управителі чи служите-
лі маєтків та нижчий персонал місцевих канцелярій (писці, писарі, канцеля-
ристи). Козаки чи однодворці висували зі своїх спільнот «общественных по-
веренных», які активно обстоювали поземельні інтереси громади після 1765 р. 
під час проведення Генерального межування в Російській імперії. 

Серед клієнтів переважали українська козацька старшина і російське дворян-
ство. Саме їхні службовці й управителі або найняті ними канцелярські працівники 
найчастіше захищали їхні матеріальні інтереси в судах. Траплялося заступництво 
родичами. Нерідко у справах як позивачі чи відповідачі фігурували шляхетні вдо-
ви, але завжди заступлені кимось із найближчого кола чи найнятим адвокатом.

У ранньомодерній Європі адвокатура була доволі строкатим заняттям, по-
єднуючи тих, хто надавав «юридичні й квазі-юридичні послуги» (William J. 
Bouwsma). Еволюція професії та вимоги до неї так само різнилися у різних краї-
нах. Виходячи з цієї позиції, найпрофесійнішими адвокатами (в сучасному розу-
мінні) на Слобожанщині у XVIII ст. були саме канцелярські службовці, оскільки 
вони набували відповідних знань і досвіду під час щоденної роботи у канцелярі-
ях, мали справу із законодавством, добре зналися на діловодстві. Водночас йш-
лося про талант до красномовства і письма, вміння логічно мислити і висловлю-
ватися. Саме такі навички допомагали успішно вести процес. Загалом, адвокати 
застосовували практики затягування розгляду, причіпок до показів протилежної 
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сторони, обернення на власну користь положень законодавства. Але траплялися 
й девіації, коли адвокат кидав справу на півдорозі чи не платив судових зборів. 
Бувало, судові заступники ставали жертвами насильства з боку супротивників. 

У процесі подальшого обговорення цієї доповіді співробітники відділу 
звернули увагу на важливі саме для юристів аспекти адвокатської діяльності, 
зокрема, на питання, якими саме джерелами права керувалися в цей час у су-
дах, чи були якісь нормативні вимоги для заняття адвокатською діяльністю. 
Інтерес учасників круглого столу викликало також питання, чи слід розглядати 
тодішніх адвокатів як представників певної корпорації, чи лише як процесуаль-
ну фігуру (носіїв відповідної функції). Доповідач пообіцяла у своїх подальших 
пошуках врахувати згадані юридичні аспекти проблеми.

Учасники круглого столу одностайно висловили задоволення міждисци-
плінарним діалогом, який відбувся, та запропонували зробити такі наукові 
форуми традиційними.

І. Б. УСЕНКО,
професор

КРУГЛИЙ СТІЛ «УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО 
В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»

2020-й рік у відділі історико-правових досліджень ознаменувався посиле-
ною увагою до сучасних форм заочної наукової комунікації. Наукові конферен-
ції, круглі столи, методологічні семінари і засідання відділу в режимі онлайн 
стали доволі звичною справою, ефективним засобом мозкового штурму для ви-
рішення творчих завдань, де доцільними є саме колективні зусилля науковців з 
різним дослідницьким досвідом і творчими уподобаннями.

Певною віхою в розвитку планових досліджень відділу слід вважати про-
ведення 15 грудня 2020 р. круглого столу «Українське правознавство в антро-
пологічному вимірі: історія та сучасність». Цей захід започаткував програму 
щомісячних наукових форумів Міжнародної асоціації істориків права (на час 
підготовки цього допису вже проведено чотири таких форуми і готується п’я-
тий). Доповідачами на цих форумах виступають здебільшого співробітники 
відділу та провідні дослідники – члени Асоціації, а до участі в науковій диску-
сії залучаються без особливих обмежень усі бажаючі.

Згаданий круглий стіл проходив за моїм модеруванням як керівника від-
ділу і першого віцепрезидента МАІП. Першу із запланованих доповідей 
«Антропологічний підхід у історико-правовому дослідженні» виголосила 
Н. М. Крестовська, завідувач кафедри морського права Національного уні-
верситету «Одеська морська академія», доктор юридичних наук, професор. 
Дослідниця наголосила, що у сфері історико-правової науки юридична антро-
пологія постає як знання про становлення людини як суб’єкта права в історич-
ній ретроспективі та методологічний інструментарій для їх отримання, серед 
яких головне місце займає антропологічний підхід. Підхід водночас розумієть-
ся як логіко-гносеологічне та методологічне утворення, що гранично строго ви-
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ражає тільки спрямованість наукового дослідження, обмежуючи її, як правило, 
одним аспектом (у крайньому разі – кількома взаємопов’язаними напрямами), 
але, на відміну від методу, принципово позбавлене будь-яких обмежень і навіть 
чіткої фіксації тих засобів, якими ведеться дослідження (за Е. П. Семенюком). 
У структурі антропологічного підходу в історико-правових дослідженнях пе-
редусім виокремлюються принципи: гуманізму, тобто постановка в центр істо-
рико-правового дослідження не норми права в її історичному розвитку, а лю-
дини з її потребами та інтересами (саме інституціоналізовані суспільством та 
артикульовані суспільною свідомістю виклики на потреби людини формують 
ті соціальні інститути, до яких, зокрема, належать право та держава; холізму, 
тобто розуміння людини як цілісної біосоціодуховної істоти, яка має сталі та 
водночас історично мінливі вітальні (фізіологічні), соціальні та духовні потре-
би; рефлексивності, тобто знання і розуміння дослідником самого себе (предмет 
історико-правового дослідження з позицій юридичної антропології є рефлексив-
ним, коли дослідник нібито ставить себе на місце об’єкта дослідження); суб’єк-
тності, тобто визнання того, що право створюється людьми, в тому числі  кон-
кретною людиною, конкретною елітою і в цьому сенсі фігура правотворця має 
стати провідною темою історико-правового дослідження; акультурації прийомів 
дослідження та запозичення науково обґрунтованих результатів з інших наук, 
що зумовлено міждисциплінарним статусом антропологічного підходу. 

Економіка, клімат, хвороби – все це має враховуватись в історико-правово-
му дослідженні. Водночас, зрозуміло, що в цьому полягає певний ризик відходу 
від предмета суто історико-правового дослідження, утім переваги, а саме – роз-
ширення предмета та джерельної бази дослідження, «олюднення» історії права 
і держави, збагачення її інструментарію – зумовлюють нашу рекомендацію до 
застосування цього підходу в сучасних історико-правових дослідженнях. 

Дискусію продовжила Ю. В. Цвєткова, доцент Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, 
доцент з доповіддю «Антропологічний метод школи Анналів: перспективи 
застосування у юридичних дослідженнях». Вона зазначила, що попри те, що 
французька наукова школа Анналів в особах своїх дослідників Ж. ле Гоффа, 
Ж. Дюбі, Ф. Арьєса обстоює впровадження антропологічного підходу в істо-
ричній науці, перспективи його застосування в правових дослідженнях відкри-
вають великі можливості перегляду та переоцінки багатьох існуючих концеп-
цій та гіпотез. Застосування цього підходу повною мірою відповідає актуальній 
науковій дискусії про різну оцінку правових систем та правових традицій крізь 
призму нормативізму, історичної школи та школи природного права. Акцент 
у дослідженнях на аналізі правовідносин пересічних осіб у ті чи ті періоди 
розвитку права та держави може продемонструвати нам неочікувані правові 
колізії, що пов’язані із відмінностями між задекларованою нормою закону та 
його правозастосуванням на практиці.

Акцент на особистості, її розвитку та буденному житті пересічної людини, 
що є наріжним каменем антропологічного підходу, забезпечує правовим дослі-
дженням міжгалузевість, сприяючи застосуванню досягнень інших наук, зокре-
ма психології, економіки, соціології. Наукова громада України останніми роками 
вже мала можливість оцінити переваги антропологічного підходу в правових 
дослідженнях. Так, наукові праці багатьох дослідників, зокрема В. М. Брижко, 
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О. О. Бандури, Ю. Ю. Штурцева, Л. Г. Удовика та Т. Д. Гошко наочно продемонстру-
вали результативність та ефективність застосування цього підходу.

У доповіді «Антропологічний вимір історико-правової науки» вчений 
секретар МАІП В.Є. Кириченко, професор кафедри загальноправових дисци-
плін Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юри-
дичних наук, професор, зазначив, що антропологія долучається до права на 
рівні філософії та складає її окремий розділ – антропологію права. Засновник 
Французької асоціації юридичної антропології Н. Рулан підкреслював, що ця 
дисципліна спрямована на дослідження процесів юридизації, що притаман-
ні кожному суспільству та намагаються дістатися їхньої внутрішньої логіки. 
Юридизація людського буття властива кожному історичному типу цивілізації 
від архаїчних форм до сучасних. Це насамперед наука про людину як соціальну 
істоту в її правових проявах, вимірах та характеристиках.

Власне таке визначення предмета антропології права зумовлює спрямова-
ність антропологічного методу на дослідження юридизації людського буття, 
вивчення якого відбувається через аналіз людини як основного елемента су-
спільства. Слід наголосити, що антропологічний метод спрямований саме на 
людину як на юридичну істоту, а не на суспільство як таке. Метод орієнтований 
на правову культуру, свободу людини як складову правової діяльності, етно-
правові норми правової системи минулого та сучасності. Саме методологіч-
ні основи антропології права, що розроблялися в різні часи К. Леві-Стросом, 
Ж. Карбоньє, В. С. Нерсесянцем, Н. Руланом та іншими, дали змогу запропону-
вати антропологічний метод дослідження людини в юриспруденції.

Звісно, методологічна функція, яку покликана щодо інших наук виконувати ан-
тропологія права як філософська дисципліна, надала можливість іншим юридичним 
наукам використовувати цей метод в арсеналі власної методології, спираючись на 
комплементарний підхід до її вибудови. Так, у методології історико-правової науки є 
щонайменше, дві можливості використання антропології, а саме – як методологічно-
го підходу і як методу. До речі, часто в сучасних наукових розвідках не розрізняють 
цих понять. Нагадаємо, що методологічний підхід слід сприймати як методологічну 
орієнтацію дослідника, поняття або принцип, що керує загальною стратегією дослі-
дження. І саме методологічний підхід є найбільш продуктивним та ефективним для 
використання в історико-правових дослідженнях. Що ж до власне антропологічно-
го методу, то його доцільно застосовувати лише комплементарно, й, скоріше, лише 
щодо окремих питань дослідження, оскільки його провідне застосування неминуче 
відіб’ється на предметі тієї розвідки, яку проводить дослідник.

Загальнотеоретичний блок виступів завершила Т. І. Бондарук, старший на-
уковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник з допо-
віддю «Категорія “стиль правового мисленняˮ у дослідженні українського 
правознавства». Виходячи з традиційного у загальнотеоретичній правовій лі-
тературі вирізнення трьох рівнів правосвідомості – буденного (повсякденного, 
побутового), практичного (професійного) і теоретичного (наукового) – та від-
повідних рівнів розуміння права, вона запропонувала на цій основі зосередити 
увагу на носіях практичного та теоретичного типів правосвідомості – правоз-
навцях, які мають «спеціальну суб’єктність», набуту через допуск до правничої 
сфери, і ширше – на українському правознавстві. 
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Ключовою категорією такого історико-правового дослідження, на її думку, 
може бути категорія правового мислення. Правове мислення як продукт та вод-
ночас вихідна ланка правової діяльності та правової культури охоплює формаль-
но-логічні, ментально-антропологічні, цивілізаційно-культурологічні аспекти. 
Правове мислення на науковому і філософському рівнях правосвідомості знач-
ною мірою зумовлюється стилем наукового мислення, включно з картиною світу, 
науковою парадигмою конкретної доби, предметно-дисциплінарний інструмен-
тарій, понятійним апаратом та аксіологічним «блоком». Виходячи з цього, можна 
стверджувати, що стиль правового мислення як категорія, окрім означеного, має 
включати додаткові параметри, серед яких спеціально-правові знання, уявлення, 
погляди тощо в історичному, філософському, політичному контексті та загально-
правовий дискурс, який постулюють, зокрема,  різні типи праворозуміння.

Якщо поглянути на право як на антропогенну комунікативну реальність, що 
має конкретно-історичний зміст, то можна припустити, що роль правового мис-
лення на всіх стадіях творення і реалізації права, яке одночасно є ідеєю і реальним 
фактом, нормами і правовідносинами, імперативно-атрибутивними переживання-
ми і соціалізованими цінностями, текстом і діяльністю щодо його інтерпретації та 
реалізації, є ключовою. За такого підходу, категорія правового мислення, покладена 
в основу історико-правового дослідження українського правознавства, дає можли-
вість зосередити увагу на його сутнісних ознаках на різних етапах правового роз-
витку. Водночас визначення, характеристика і аналіз стилю правового мислення як 
наслідку впливу об’єктивних і суб’єктивних елементів на окремого правознавця 
або на загал правознавців у той чи той період може виступити одним з маркерів 
інтелектуальної традиції, що має сутнісне значення для подолання її дискретності. 

Другий блок виступів круглого столу стосувався окремих проблем історії 
українського правознавства, дослідження яких значною мірою ілюструє мож-
ливості антропологічного підходу. Його розпочав І. Й. Бойко, завідувач кафе-
дри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних 
наук, професор з доповіддю «Навчальні дисципліни на юридичному факуль-
теті у Львівському університеті в складі Речі Посполитої (1661–1772 рр.)». 
Вчений нагадав, що 2021 р. цей класичний університет відзначає своє 360-ліття. 
Він розповів про перші роки існування юридичного факультету («факультету 
обох прав»), про навчальні дисципліни, які тоді викладалися, про перших профе-
сорів і студентів. Особливу увагу доповідач приділив тодішнім формам проведен-
ня навчальних занять: лекціям, прилюдним диспутам, студентським трактатам. 
Підкреслив вплив прогресивних французьких мислителів і те, що французька 
мова на цьому етапі розвитку університету була однією з мов викладання, поруч 
з польською та латиною. Проводячи певні паралелі з сучасністю, доповідач за-
значив, що бакалавром ставав лише кожний третій студент, а магістром – лише 
кожний шістнадцятий. Не обійшов він і питання про негативні процеси в освіті, 
опір польської влади потенційній (фактично нереалізованій) українізації вищої 
школи. Професор зробив загальний висновок, що згодом за австрійського пе-
ріоду в університетському житті було більше толерантності і більше досягнень. 
Не применшуючи ролі східноукраїнських земель у національному розвої, він під-
креслив важливість розташування університету на західноукраїнських землях для 
поширення в Україні європейських прогресивних ідей. Згодом, відповідаючи на 
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питання модератора і учасників круглого столу, доповідач висловив міркування 
щодо зваженої оцінки ролі ордену єзуїтів у розвитку освіти, зв’язку Львівського 
університету і Замойської Академії, можливостей для започаткування україн-
ських університетів, які надавала Гадяцька угода.

Доповідь «“Суд Божийˮ у правосвідомості середньовічної людини: юриди-
зація релігійного концепту» запропонувала С. Г. Ковальова, доцент кафедри істо-
рії і теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра 
Могили, кандидат юридичних наук, доцент. Дослідниця підкреслила, що історію 
правових інститутів варто вивчати з точки зору їх розгортання у трьох вимірах – 
не лише в нормативних правових актах, а й в індивідуальній і суспільній право-
свідомості та у реальних правовідносинах. Тож вивчення інституту ордалій у лю-
диноцентричному вимірі, на думку С. Г. Ковальової, здатне розширити горизонти 
наукового вивчення цього інституту середньовічного права. Вчена зазначила, що 
язичницькі за походженням ордалії – Суд Божий – гармонійно вписувались у сві-
тосприйняття людини варварського соціуму. Світогляду людини раннього серед-
ньовіччя була притаманна віра у справедливе Божественне правосуддя, яке здатне 
«виправити» несправедливість, а іноді й неправедність правосуддя людського, від-
плативши винуватому за його гріхи та захистивши невинного. Тому релігійною 
свідомістю ордалії не сприймались як такі, що суперечать догматам християнства. 
Церква використала такі умонастрої: Церковні Собори 847, 895, 1023 рр. санкціо-
нували застосування ордалій, проголосивши їх судом Божим і зобов’язавши суддів 
проводити процедуру в присутності священника, у супроводі релігійних обрядів та 
молитов. Відтоді застосування ордалій було нормативно закріплено в багатьох се-
редньовічних європейських країн. У змагальному судовому процесі, що відбувався 
публічно, ордалії часто були єдиним способом визначити винуватого. 

Наприкінці ХІІ ст. Ватикан розпочав упровадження розшукового проце-
су, який значно розширив маневреність церкви у судових справах і згодом 
поступово замінив публічний звинувачувальний процес. У грудні 1199 р. 
папою було впроваджено інститут inquisitio, який був остаточно узаконений 
IV Латеранськиим собором 1215 р. Нова форма судового процесу вимагала онов-
лення системи доказів, у якій не було місця ордаліям. Тож на ІV Латеранському 
соборі духовенству було заборонено брати участь у проведенні традиційних 
ордалій, підтримувати давні випробування водою і вогнем; які надалі поступо-
во були витіснені з нормативних актів, а потому і з судової практики. Натомість 
церква санкціонувала ордалії у вигляді судового поєдинку.

У доповіді «Антропологічні основи концепції прав людини» 
О. Г. Широкова-Мурараш, доцент кафедри міжнародного права Національного 
авіаційного університету, кандидат історичних наук, доцент, підкреслила, що 
застосування методу правової антропології до прав людини дає змогу обґрун-
тувати їх сутність, виходячи з природи людини, сформулювати загальне понят-
тя прав людини та визначити ґенезу їх розвитку.

Зазначається, що з появою в сучасному суспільстві нових видів дискриміна-
ції з’являються і нові види прав стосовно окремих категорій населення за ген-
дерною, віковою, статевою, етнічною та іншими ознаками, прийняття яких стало 
можливим завдяки антропологічному підходу. Звертається увага на те, що роз-
ширення прав людини викликало й появу феномену «позитивної дискримінації» 
як дискримінації більшості з боку різних меншин. На прикладі відомих рішень 
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дослідниця доводить, що правозастосовна практика  Європейського суду з прав 
людини має тенденцію до подолання застарілого підходу щодо розгляду таких 
табуйованих раніше питань, як тема гендерної ідентифікації та гомосексуалізму. 
Зроблений висновок про те, що характерною рисою сучасного розвитку права 
є антропологізація як міжнародного, так і національного права, спрямована на 
застосування нових підходів до феномена людини, де пріоритет традиції має змі-
нитися визнанням безумовної цінності інновацій, новизни та нестандартності.

Всі доповіді супроводжувалися творчою дискусією, в якій взяли участь, окрім 
уже названих дослідників, О. О. Малишев, О. Ф. Мельничук, Є. В. Ромінський 
та О. В. Сокальська.

Т. І. БОНДАРУК, 
кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник

З ПАНТЕОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОЗНАВСТВА

29 вересня 2020 р. відділ історико-правових досліджень Інституту держави 
і права імені В. М. Корецького НАН України за сприяння Міжнародної асоціа-
ції істориків права провів круглий стіл «Видатний український правознавець 
М. О. Максимейко: до 150-річчя від дня народження». 

Круглий стіл проходив під головуванням завідувача відділу історико-право-
вих досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 
першого віцепрезидента Міжнародної асоціації істориків права професора 
І. Б. Усенка. У короткому вступному слові знаний історик вітчизняної юридичної 
науки нагадав про висвітлення життєвого і творчого шляху М. О. Максимейка 
в попередніх наукових дослідженнях відділу, зокрема у виданні «Академічна 
юридична думка», в «Юридичній енциклопедії» та «Антології української юри-
дичної думки». Окрему увагу він звернув на новітню публікацію Т. І. Бондарук 
до ювілею вченого в «Часописі Київського університету права» (2020, № 2). 
Наукознавець висловив сподівання, що круглий стіл дасть змогу висвітлити нові 
грані творчості М. О. Максимейка, сприятиме уточненню наукового бачення, а 
подекуди й переосмисленню тих проблем, які були в центрі уваги вченого. 

Свою власну доповідь І. Б. Усенко присвятив темі «Професор Микола 
Максимейко і Всеукраїнська академія наук». Він нагадав, що професор брав 
активну участь у працях академічної Комісії для виучування історії західно-
руського і українського права, а 1925 р. його обрали членом-кореспондентом 
ВУАН по кафедрі історії права. І. Б. Усенко звернув увагу на статус члена-ко-
респондента Академії, який у 20-ті роки, на відміну від сьогодення, означав не 
якийсь проміжний на шляху до звання дійсного члена етап наукового визнання, 
а передусім позаштатний і віддалений характер співпраці з ВУАН як насампе-
ред київською науковою установою. М. О. Максимейко як мешканець Харкова в 
засіданнях Комісії участі майже не брав, проте в «Працях» Комісії опублікована 
низка наукових розвідок вченого (І. Б. Усенко коротко охарактеризував основний 
академічний доробок вченого), в основі яких лежав історико-юридичний аналіз 
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тексту Руської правди. Мав взяти участь вчений і в запланованому за ініціативою 
академіка О. О. Малиновського багатотомному курсі історії українського права, 
стати редактором першого тому видання, присвяченого праву князівсько-зем-
ської доби. І. Б. Усенко принагідно звернув увагу на еволюцію поглядів Комісії 
на українське право. Спочатку в його назві і дослідженнях розмежовувалося за-
хідноруське і українське право, а києворуське право розглядалося у генетичному 
зв’язку із західноруським. Згодом прийшли до усвідомлення тотожності західно-
руського і українського права. Водночас повної ясності щодо етнічної характери-
стики києворуської спадщини навіть насамкінець діяльності Комісії так і не було 
досягнуто. Її часом розглядали у дусі концепції України-Руси, а часом як спільне 
надбання українського, російського і білоруського народів.

Старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України Т. І. Бондарук у доповіді «Наукова творчість М. О. Максимейка в 
контексті інтелектуальної ситуації другої половини ХІХ ст.» акцентувала 
увагу на загальноєвропейських та локальних, зокрема підросійських, складо-
вих правового дискурсу в контексті розвитку гуманітарного пізнання. Так, був 
проаналізований перебіг позитивістської течії як панівної та базової для інших 
стильових напрямів (культурна історія, неоромантизм, неокантіанство тощо). 
Це зробило позитивізм визнаним зразком історіописання, сприяло утверджен-
ню правознавства як суспільної науки. На теренах Російської імперії бурхливий 
розвиток позитивізму наклався на романтичний період, що призвело до мето-
дологічного вибуху. Так, активно перекладалися праці провідних європейських 
мислителів як на шпальтах періодичних видань, так і окремими виданнями. 
Водночас удосконалювалося університетське викладання, створювалися наукові 
товариства, важливе значення мала система закордонних відряджень для обда-
рованих студентів. У такій сприятливій інтелектуальній ситуації вступив на нау-
кову стезю Микола Максимейко та опанував її спочатку як талановитий студент 
юрфаку Київського університету св. Володимира, який вважався першим «дійс-
но юридичним факультетом, саму систему навчання на якому було встановлено 
правильно» (М. Ф. Владимирський-Буданов), згодом – як професор Харківського 
університету з його тривалими традиціями викладання. 

Аналіз творчості професора Максимейка дає підстави характеризувати її як 
таку, що відображала основні тенденції гуманітарного знання. Зокрема, методо-
логічною основою в ній виступав «другий позитивізм» у синтезі з соціологічним, 
порівняльно-правовим, культурно-історичним та психологічним концептами. 

Академік Максимейко належить до найбільш самобутніх дослідників давньо-
руського права, зазначив у своїй доповіді «Руська Правда професора Максимейка: 
до основних контраверсій і гіпотез» науковий співробітник Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України Є. В. Ромінський, – адже він звернувся 
до вивчення Руської Правди вже сформованим вченим, доктором наук, спеціаліс-
том з історії права Великого князівства Литовського. Спираючись на досліджен-
ня саме литовсько-руського права, Микола Олексійович привніс чимало нового 
у розв’язання складних питань давньоруських юридичних текстів. Опонуючи 
домінуючій ідеї єдності давньоруської культури та права, він віднаходив підста-
ви для означення регіональної осібності культури, а рівно і права трьох окре-
мих регіонів Русі: південно-західного (Україна та Білорусь), північно-західного 
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(Новгород і Псков) та північно-східного (Володимирське, згодом Московське 
князівство). Важливість внеску Максимейка у дослідження Руської Правди ви-
знавалося сучасниками. Зокрема, наприкінці 1930-х років його пропонували 
включити до осіб, що мали підготувати коментарі до видання Руської Правди, 
яке готувала Академія наук СРСР. На жаль, вчений помер задовго до завер-
шення підготовки видання, що побачило світ уже 1947 р. Втім, його концепції, 
викладені в попередніх працях, були широко залучені, й він є одним з найцитова-
ніших дослідників у названому виданні. На сьогодні з доробку вченого особливо 
слід відзначити докладно аргументовані позиції щодо створення Руської Правди 
руками добре освічених правників, які не лише були знавцями місцевих звичаїв, 
а й зналися на княжій судовій практиці та орієнтувалися у римському і церковно-
му праві. Також дуже важливим для дослідження давньоруського права є автор-
ський аналіз системи Руської Правди порівняно з системою Першого Литовського 
Статуту, що підкреслює концептуальність підходів професора Максимейка.

У своєму виступі «Представницький федералізм з релігійним контекстом: 
до питання про відцентрові тенденції у Великому князівстві Литовському» 
доцент Інституту права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка кандидат юридичних наук Ю. В. Цвєткова привернула увагу до про-
блеми, зумовленої необхідністю співвідношення власної дослідницької позиції 
науковця з офіційною політико-ідеологічною імперською доктриною. На думку 
доповідачки, у праці «Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской 
унии 1569 г.» М. О. Максимейко, досліджуючи державо- і правотворчий про-
цес у цій державі, вагався між власними уподобаннями ідеї децентралізованого 
устрою з етнічними автономіями, яку він вважав доречною для Російської ім-
перії його часу, та історико-правовими доказами федеративності Великого кня-
зівства Литовського, що реалізуються через органи представницької демократії. 

Так, договірний процес входження племінних земель до складу Великого 
князівства Литовського підтверджується на переговорах представників Великого 
князя з представницькими органами Жемайтії та Смоленська. Переговори з 
Тевтонським орденом в 1404 р. в Ковно жмудські старійшини ведуть, заявляючи, 
що вони є повноважними представниками свого племені, та від його імені мо-
жуть прийняти рішення про вихід зі складу Великого князівства Литовського – 
тобто запевняють у наявності права сецесії, що є класичним правом суб’єкта 
федерації. Аналогічні процеси переходу вже до складу Московії Максимейко 
описує на землях східної Білорусі в XV ст. Відзначаються значні повноваження 
місцевих представницьких органів різних територій свідчать про слабку центра-
лізацію федерації ВКЛ та її сильну асиметричність; право населення через збори 
або представницькі органи активно впливати на формування місцевих органів, 
включно з вибором правителя та висуванням йому вимог по майбутньому управ-
лінню (Київ, Смоленськ, Лівонія, Курляндія). 

Сміливою є думка дослідника про прямий звʼязок між ослабленням князів-
ської влади та активністю представницької діяльності населення, яка у випадку 
Великого князівства Литовського реалізувалася в активізації сеймової діяльності. 
По суті, науковець закладає підвалини під обґрунтування принципів субсиді-
арності та владного балансу, що вважаються базовими теоретико-правовими 
доктринами модерного федералізму.
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Важливим є і те, що процеси розвитку федералізму Великого князівства 
Литовського М. О. Максимейко пов’язує, зокрема, із релігійною толерантні-
стю князів як щодо сповідання різних релігій на різних землях держави, так 
і щодо релігійного різноманіття у членів князівської родини та наближених. 
Ультимативні вимоги враховувати релігійні уподобання населення місцевості 
постійно висуваються під час переговорів місцевих представницьких органів 
з князями, що наочно доводить існування тут відповідної правової традиції. 
Водночас М. О. Максимейко не розглядає суб’єкти федерації як етнорелігійні 
групи, а локальні релігії – як фактор федералізації держави.

Найцікавіше, що, проживаючи в просторі тиску російської імперської ідеоло-
геми, М. О. Максимейко наважується висловлювати сміливі тези про використання 
цих традицій представницького федералізму та релігійних свобод Московським 
царством для своєї мети: обґрунтування територіальних претензій та підбурюван-
ня сепаратистських настроїв. Максимейко, хоча й не пише прямо, але підштовхує 
дослідників права побачити зворотну сторону гарантування прав і свобод населен-
ню поруч з розвитком федералізму – відцентрові тенденції в державі, які, при їх 
використанні зовнішньополітичними силами, можуть стати небезпечними.

Доцент кафедри історії і теорії держави і права Чорноморського держав-
ного університету імені Петра Могили, кандидат юридичних наук, доцент 
С. Г. Ковальова у своїй доповіді «Питання iсторiї кримiнального права 
Великого князівства Литовського у науковому доробку М. О. Максимейка» на-
голосила, що в творчій спадщині М. О. Максимейка помітне місце належить про-
блемі джерел кримінальних норм Статутів 1529, 1566 і 1588 рр. та інших пам’я-
ток литовсько-руського права. При визначенні джерел Статутів та ролі і місця 
норм Руської Правди у походженні кримінальних норм права Великого князів-
ства Литовського М. О. Максимейко застосував порівняльно-історичний метод. 
Зокрема, дослідником було вказано на те, що давньоруське та литовсько-руське 
право являють собою два етапи розвитку однієї і тієї самої системи права.

Досліджуючи джерела кримінальних норм литовсько-руського права, вчений 
запропонував у першу чергу оцінити кількісний показник випадків запозичення, 
який для нього однозначно свідчив на користь впливів руського компоненту, а 
іноземні впливи мали порівняно невелику частку. Віддаючи належне ролі якіс-
ного показника, дослідник запропонував з’ясувати, наскільки те чи те джерело 
Статутів зберегло свою національну індивідуальність і якою мірою воно її втра-
тило, увійшовши до кодексу. Нарешті, беззаперечним доказом коректності трак-
тування литовсько-руського права як продовження давньоруського для вченого 
стали міркування щодо системно-структурної характеристики кодексів. 

Оцінюючи аргументацію М. О. Максимейка з більш ніж сторічної відстані, мо-
жемо констатувати, що, попри певну історичну обмеженість його концепції, низка 
сформульованих ученим положень зберігає наукову цінність і донині. Науковець 
довів, що право Великого князівства Литовського було живою матерією, яка роз-
вивалася та еволюціонувала у руслі загальноєвропейських тенденцій та законо-
мірностей. Це право було самобутньою, оригінальною, самостійною системою, а 
не провінційним варіантом чужого, іноземного за походженням права. Варто від-
дати належне і потенційній продуктивності застосування порівняльно-історично-
го методу, у тому числі для дослідження права Великого князівства Литовського. 
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Науковий доробок М. О. Максимейка щодо джерел кримінально-правових норм 
литовсько-руського права є стимулом для подальших досліджень його історії. 

Слід зазначити, що доповіді відображають авторське бачення важливих для 
розуміння наукової творчості професора Максимейка та його внеску у розви-
ток української історико-правової науки питань та значно розширюють поле як 
її подальших досліджень, так і українського правознавства загалом. 

О. О. МАЛИШЕВ,
кандидат юридичних наук

ХРОНІКА НАЙВАЖЛИВІШИХ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ 
РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ

У 2020 р., попри пандемію та оголошені карантинні заходи, Рада молодих вчених 
нашого Інституту продовжувала свою активну науково-організаційну роботу. Окрім 
традиційної щорічної основної конференції, ми долучилися до проведення ще низки 
наукових заходів, найголовніші з яких варто згадати на шпальтах цієї хроніки. 

16 червня 2020 р. відбулася конференція молодих учених «Актуальні 
проблеми історії, філософії і права у дослідженнях молодих учених», яку 
спільно організували ради молодих вчених ДУ «Інститут всесвітньої істо-
рії НАН України», Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 
Інституту історії України НАН України та Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України. Конференції активно сприяла і Рада молодих 
вчених Відділення історії, філософії та права НАН України. У заході взяло 
участь більше сотні учасників з великої кількості наукових установ і закладів 
вищої освіти. Важко переоцінити значення таких масштабних конференцій в 
рамках Академії. Саме вони дають змогу консолідувати розпорошені наукові 
спільноти гуманітаріїв, спрямувати спільні зусилля на вирішення справді ак-
туальних проблем суспільства. Наразі готується до друку збірник конференції.

6 листопада 2020 р. було проведено науково-практичну конференцію 
«Археологічна спадщина – погляд згори: правові та організаційні засади 
охорони та дослідження археологічної спадщини». Організаторами захо-
ду виступили Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 
ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН 
України» та Інститут археології НАН України. Конференція була проведена в ме-
жах виконання спільного наукового проєкту молодих вчених названих інститутів 
за грантом НАН України дослідницьким лабораторіям / групам молодих вчених 
НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку 
науки і техніки у 2020–2021 рр. До проведення конференції також активно долу-
чилися представники Міністерства культури та інформаційної політики України, 
Державного космічного агентства України, Національного центру управління та 
випробувань космічних засобів тощо. Вперше вдалося поєднати на одному май-
данчику археологів та пам’яткоохоронців, фахівців з дистанційного зондування 
землі, юристів у сфері археологічного права, міжнародного космічного права, 
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гірничого та екологічного права, а також багатьох інших. За наслідками конфе-
ренції видано добре ілюстрований збірник матеріалів*. 

Поряд з тим апофеозом нашої діяльності у відповідному році з права ста-
ла ХІ Міжнародна науково-практична конференція Ради молодих вчених 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України «Організація 
юридичної науки і освіти в Україні і світі: історичний досвід, сучасний стан 
та майбутні перспективи», яка відбулася 22 грудня 2020 р. Конференцію 
проведено з нагоди 85-річчя від дня народження і 55-річчя від початку на-
укової діяльності академіка НАН України Юрія Сергійовича Шемшученка. 
Це вже ХІ щорічна науково-практична конференція Ради молодих вчених 
нашого Інституту. Цього разу співорганізатором також офіційно виступила 
Міжнародна асоціація істориків права. Слід зазначити, що Асоціація вже дав-
но сприяє в організації відповідних конференцій, проведення яких багато ос-
танніх років поспіль прийнято прив’язувати до важливих історичних дат та 
ювілеїв видатних правознавців.

У день конференції дистанційно вийшли на зв’язок чимала кількість на-
уковців з Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Інституту 
законодавства Верховної Ради України, Вінницького торговельно-економіч-
ного інституту Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету, Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені 
В.К. Мамутова Національної академії наук України», Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного еконо-
мічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного університету 
«Одеська юридична академія», Національного педагогічного університету іме-
ні М. П. Драгоманова, Національної академії внутрішніх справ, Національного 
університету «Одеська морська академія», НДІ інтелектуальної власності 
Національної академії правових наук України, Прикарпатського національно-
го університету імені Василя Стефаника, Чорноморського державного універ-
ситету імені Петра Могили, Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), 
юридичного факультету Національного авіаційного університету, інших закладів 
та установ. У конференції також взяли участь окремі державні службовці, юрис-
ти-практики та громадські діячі. Загалом йдеться про 59 учасників, зокрема, ака-
деміків та членів-кореспондентів – 8; інших докторів наук та професорів – 10; 
кандидатів наук – 29; аспірантів та здобувачів – 12. Крім того, заочно приєднали-
ся до конференції також двоє закордонних учасників з Польщі та Литви.

Плануючи конференцію, ми, чесно кажучи, дещо переживали, наскільки 
прийнятним може бути дистанційний формат для ювілейного заходу, де важ-
ливо не лише творчо попрацювати, а й досягти певної святкової урочистості. 
Ці побоювання виявились безпідставними. Цифрова «шахівниця» з учасників, 
де всі одночасно разом, але кожен у себе «in situ», зі своєї країни, міста, разом 
зі своїм столом та книжками, по-своєму додавала незбагненної магії та гран-
діозності. В ці ж дні відзначалося стародавнє свято сонцестояння, від якого 
*Археологічна спадщина – погляд згори: правові та організаційні засади використання даних аерокосміч-
ної зйомки для охорони та дослідження археологічної спадщини: зб. наук. праць. Матеріали наук.-практ. 
конф. (Київ, 6 листопада 2020 р.). / Ред. колегія: В. К. Малолітнева (голова), О. О. Малишев (відп. секре-
тар), А. М. Гурова, А. В. Борисов. Київ: ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова 
НАН України», 2020. 180 с.
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щодня в нас усе більше світла, сонця та сили. Попри складні епідемічні реалії, 
це схиляло до віри у те, що все буде добре. 

З вступним словом до учасників звернувся сам ювіляр – директор Інституту 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, 
професор, академік Національної академії наук України, академік (дійсний 
член) Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і 
техніки України Ю. С. Шемшученко. Він наголосив на актуальних завданнях, 
які стоять перед юридичною наукою та правничою спільнотою України, від-
значив важливість збереження кращих попередніх надбань та традицій нашої 
науки. Привітав ювіляра новообраний ректор Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, акаде-
мік (дійсний член) Національної академії правових наук України, заслужений 
діяч науки і техніки України А.П. Гетьман.

Про Ю. С.Шемшученка як видатного організатора юридичної науки і освіти в 
Україні розповів у своїй доповіді заступник директора Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік 
Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, почес-
ний академік Національної академії педагогічних наук України О. В. Скрипнюк. 

Завідувачка відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного 
права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юри-
дичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, 
заслужений юрист України Н.Р. Малишева розповіла про роль Ю. С. Шемшученка 
у формуванні та розвитку української національної школи екологічного права. 

Завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, професор, за-
служений юрист України І. Б. Усенко присвятив свою доповідь історико-право-
вій грані наукової діяльності академіка Ю. С. Шемшученка. 

За підсумком останніх двох доповідей намітилася певна конкуренція 
між колегами, оскільки виходить, що одна частина спільноти вважає Юрія 
Сергійовича насамперед фундатором національної школи екологічного права, 
а інша, не менш поважна, сприймає його як історика права. 

Завершувала пленарне засідання доповідь декана факультету політології 
та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 
доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки 
України Б. І. Андрусишина щодо взаємодії НПУ імені М. П. Драгоманова та 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України на ґрунті роз-
витку правової науки і юридичної освіти.

Після пленарного засідання до самого вечора тривала робота секцій кон-
ференції. Перша секція мала назву «Організація юридичної науки і освіти в 
Україні і світі: історичний досвід, сучасний стан та майбутні перспективи». 
В роботі секції, робота якої спрямовувалася силами керівництва Міжнародної 
асоціації істориків права (модератор – професор І. Б. Усенко), взяли участь пе-
реважно історики права, а також фахівці з питань організації юридичної на-
уки та освіти. Друга секція була присвячена проблемам екологічного та при-
родоресурсного права (модератор – академік НАПрН України Н.Р. Малишева). 
Доповіді на секції стосувалися оцінки доробку академіка Ю. С. Шемшученка 
у відповідній царині, сучасним викликам і планам еколого-правової спільно-
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ти на майбутнє. Третя секція була проведена переважно силами Ради моло-
дих вчених нашого Інституту (модератор – кандидат юридичних наук, доцент 
А. М. Гурова) і стосувалася широкого кола питань юридичної науки.

За наслідками конференції готується до друку збірник матеріалів. 
Рада молодих вчених Інституту, яка вже спромоглася напрацювати в своїй 

діяльності певні підходи, стиль та традиції, сподівається в недалекому май-
бутньому реалізувати нові масштабні плани та проєкти на благо академічної 
юридичної науки. 

Т. І. БОНДАРУК, 
кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник 

УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРАВОВИЙ 
ПРОСТІР: ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
(ЗА ІСТОРИКО-ПРАВОВИМИ МЕТОДОЛОГІЧНИМИ СЕМІНАРАМИ)

Упродовж 2020 р. співробітники відділу історико-правових досліджень про-
довжували опрацьовувати планову наукову тему «Українське правознавство в 
антропологічному вимірі та європейському правовому просторі». В рамках цієї 
НДР проведений цикл методологічних семінарів, присвячених наріжним про-
блемам дослідження, які до сьогодні не набули належного усталення в правовій 
науці – «Поняття європейського правового простору, його географічні, тем-
поральні та структурні характеристики» (27 жовтня, 3 листопада 2020 р.) 
та «Українське правознавство як предмет дослідження: зміст поняття і 
«робоча» дефініція» (26 листопада і 3 грудня 2020 р.). 

На першому семінарі заслухано та обговорено доповідь професора І. Б. Усенка 
«До історіографії концепту «правовий простір». Доповідач зазначив, що роз-
робленню концепту правового простору в юридичній науці передували наукові 
напрацювання щодо дії правових актів у просторі і часі, як природними сферами, 
у яких живе людина. Класичним прикладом такого підходу є праці А. О. Тілле 
«Время. Пространство. Закон. Действие советского закона во времени и про-
странстве» (1965), Ю. О. Тихомирова «Действие закона» (1992) та ін. 

Нині бачення правового простору ґрунтується на ідеї соціального (соціокуль-
турного) простору. Ця ідея в юридичну науку була привнесена французькими і 
американськими соціологами у 60–70 роках ХХ ст. Часто згадують у зв’язку з 
цим П. Сорокіна. Значного поширення набули також погляди П’єра Бурдьє, ві-
дображені, зокрема, у його статті 1986 р. «Влада права: основи соціології юри-
дичного поля». В пострадянський час ідея правового простору набула відобра-
ження у популярній перекладній праці Ж.-Л. Бержеля «Загальна теорія права». 
Визнання правового простору, поряд з економічним і політичним, частиною со-
ціального простору зумовило філософсько-правове осмислення його природи, 
сприяло відходу від його розгляду лише в аспекті єдиної системи нормативних 
актів і юридичної практики та формуванню нового підходу до теоретико-методо-
логічної проблеми дослідження системи правового регулювання загалом. 
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Серед найвідоміших сучасних російських праць, у яких продемонстровано 
такий підхід, можна назвати монографії: І. Н. Барцица «Правовое пространство: 
основные признаки и закономерности развития (2000)», М.М. Козюка «Правовое 
пространство и правовые коммуникации (2002), В. П. Малахова та В. В. Суханова 
«Правовое пространство» (2004), О. О. Федорченка «Правовое пространство: об-
щие подходы» (2012), М. О. Капустиної «Правовое пространство: формирование 
системной концепции правового регулирования» (2016) та ін. 

Дефініції пропонуються дуже різні. Ось, наприклад, так зване інструмен-
тальне (юридично-технічне) визначення: юридичний (правовий) простір – уяв-
ний простір, що виражає матрицю, в рамках і на основі якої кожному елементу 
сукупності правових норм, нормативно-правових актів, правових і юридично 
значущих явищ, відносин і подій, субʼєктів та обʼєктів публічного управління, 
публічно-правових та інших правових відносин атрибутуються свої набори пара-
метрів (специфікацій), що привʼязують їх до певного «образу місця» в цій матри-
ці, а також визначається як формальне право, як формальна правова система вза-
ємодіє (в рамках такої топології) з субʼєктами і обʼєктами публічного управління 
у конкретних обставинах, надаючи певну свободу такої взаємодії (І. В. Понкін).

В українській науці найбільшого опрацювання зазнали філософсько-пра-
вові аспекти правового простору. Доречно згадати дослідження А.С. Романова 
«Людина у природно-правовому просторі: інтелігібельний і сенсибельний 
виміри» (2016), низку праць В. М. Кравчук, Ю. М. Оборотова та ін. Інша по-
ширена практика, коли правовий простір розглядається переважно в межах 
дослідження правової системи. 

Продовжуючи наукову дискусію, кандидат юридичних наук, старший нау-
ковий співробітник Т. І. Бондарук у доповіді «Правовий простір як соціокуль-
турний феномен» наголосила на багатозначності поняття «правовий простір», 
що  зумовлює, з одного боку, його активне циркулювання у правовому дискурсі 
у різних, іноді взаємовиключних контекстах, з другого – свідчить про наяв-
ність певних процесів і елементів, які потребують для свого означення наяв-
ності такого поняття (категорії). Підхід до права як до багаторівневневого со-
ціокультурного феномену зумовлює звертання до категорії «правовий простір» 
саме у такому контексті. Вихідними для відповідної рефлексії, очевидно, є фі-
лософське осмислення феноменів «простір», «час», «соціум», «культура», що 
набуло відображення у філософському аналізі поняття «соціальний простір», 
що здійснювався багатьма мислителями, починаючи від Р. Декарта, Т. Гоббса і 
Г. Лейбніца. Найважливішими для правознавства видаються дослідження соці-
ального простору в контексті культури, коли йдеться про простір соціокультур-
ний. Зокрема, вирізнимо тут напрацювання П. Сорокіна та П. Бурдьє.

Так, П. Сорокін вивчення соціокультурного простору як такого, в усіх його 
суттєвих аспектах пропонує зосередити навколо трьох основних наукових про-
блем: 1) на аналізі істотних характеристик соціокультурних явищ та їхніх струк-
турних аспектів; 2) на студіюванні головних і повторюваних форм соціальних 
і культурних процесів в їхніх динамічних аспектах; 3) на з’ясуванні загальних 
відносин і взаємозалежності між різними класами соціокультурних явищ. До ос-
новних культурних систем автор інтегралістської соціології відносив мову, нау-
ку, філософію, релігію, мистецтво, етику і право, для адекватного опису яких і є 
необхідною особлива категорія соціального, а відповідно і правового простору. 
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Слід погодитися з В. М. Кравчук, що існує залежність розуміння обсягу по-
няття «правовий простір» з точки зору конкретного розуміння права, що зале-
жить від світоглядної позиції конкретного дослідника і є причиною різнома-
ніття контекстів, і, загалом, діапазону використання цього терміна, а розуміння 
сутності права стає визначальним для концептуалізації правового простору, 
відображення його багатогранності й багаторівневості. Дослідниця обсяг ро-
зуміння сутності і змісту поняття «правовий простір» ставить у залежність 
від найпоширеніших за «ідеологічним» критерієм юридико-позитивістського 
(нормативістського), природно-правового і соціологічного типів праворозумін-
ня та пропонує поєднати їх, надаючи власне визначення правового простору 
як цілісного комплексу правових явищ, дій і подій, взаємозв’язків і відносин, 
зумовленого об’єктивними закономірностями розвитку людства, усвідомлено-
го і постійно відтворюваного людьми та їх об’єднаннями, що використовується 
ними для досягнення своїх цілей, реалізації правових домагань. 

Поряд з тим уявлення про «правовий простір» буде надто різнитися у при-
хильників різних його типів, а тому доцільніше обирати відповідно до кожного 
з них певний набір координат дослідження правового простору на основі кла-
сичного чи некласичного методологічного інструментарію. На нашу ж думку, 
правовий простір є онтологічною метафорою саме некласичного праворозу-
міння, яке, демонструє зокрема С. Мюллер-Молл, вирізняючи три основні оз-
наки права – гібридність, релятивність та динамічність, які розглядаються у 
співвідношенні з нормативністю та комплексністю права та пропонує мисли-
ти право як простір. Водночас простір розуміється як реляційна, динамічна 
структура, що утворена різними елементами, і відносини між цими елемен-
тами не є стабільними і заново створюють новий простір (див.: Muller-Mall S. 
Legal Spaces Towards a Topological Thinking of Law, 2013). 

З огляду на це можна погодитися з Є.Г. Зінковим, який зазначає, що «правовий 
простір» є не що інше, як взаємозв’язки і відносини, що виникають між суб’єкта-
ми та об’єктами правовідносин, правотворчості та правозастосування, які пов’я-
зують в єдине ціле все різноманіття соціальної життєдіяльності суспільства і дер-
жави, здійснюючи просторові складові феномена «право». До цього слід додати 
Сорокінські «істотні характеристики права як соціокультурного явища, головні і 
повторювані форми право-культурних процесів та взаємозалежності між правом і 
іншими класами соціокультурних явищ» і на цій основі висунути поняття правово-
го простору як ключового у дослідженні українського правознавства.

Два подальших засідання присвячувалися безпосередньо поняттю україн-
ського правознавства. Правознавство є знання речей божественних і людських, 
що справедливо і що несправедливо, казав Домітіус Ульпіан, нагадав професор 
І. Б. Усенко у доповіді «Що таке українське правознавство».

Він зазначив, що, як правило, правознавство ототожнюється з синоніміч-
ними поняттями «юриспруденція» та «юридична наука», але чи так це одно-
значно. В «Юридичній енциклопедії» правознавство – це галузь знань про за-
кономірності розвитку держави і права, юридична наука – система знань про 
об`єктивні закономірності розвитку держави і права, їх місце і роль у суспіль-
ному житті, а юриспруденція – знання, наука знання права. Останній термін 
вживається у значенні як юридичної науки, так і сфери практичної юридич-
ної діяльності. В науковому аспекті він близький до терміна «правознавство».            
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Як видається, в конкретному застосуванні кожний із згаданих трьох термінів 
має свої нюанси, хоча, можливо, і не зовсім очевидні. 

Доповідач запропонував у дослідженні українського правознавства роз-
глядати правознавство як комплексне поняття, яке відображає загальний стан 
набуття (науку), передавання через навчання (освіту) і використання в прак-
тичній діяльності професійних юридичних знань. В особистому (антропо-
логічному) вимірі правознавство характеризується насамперед юридичною 
компетентністю (правовою грамотністю) фахівця, зокрема його професійною 
правовою свідомістю (насамперед правовою ідеологією). Отже, поняття «укра-
їнська юридична наука» або «українська юридична наука і освіта» є значно 
вужчими. Своєю чергою поняття «правознавство» є вужчим за юридичну ді-
яльність, оскільки остання складається не лише з набуття, поширення і вико-
ристання юридичних знань, а й з професійної майстерності (навичок наукових 
досліджень, педагогічної майстерності, оперативного мистецтва тощо). Хоча 
юридична діяльність, пронизуючи своїм правовим впливом майже всі сфери 
суспільного життя і так само проваджувана уповноваженими на те суб’єкта-
ми, які володіють юридичними знаннями та юридичним мисленням, тією чи 
іншою мірою постулюється правознавством. 

За такого підходу до предмета дослідження «Українське правознавство в 
антропологічному вимірі та європейському правовому просторі»  з урахуван-
ням його антропологічного аспекту також входить загальна характеристика 
юридичної спільноти (носіїв юридичних знань) як певної корпорації (юридич-
ний етос). Саме етос (за М. Вебером) як узагальнена характеристика культури 
певної соціальної спільноти, яка виражена в системі її панівних цінностей і 
норм поведінки, може дати уявлення про еталони поведінки, цінності, стиль 
життя, врешті стиль правового мислення правознавців. 

Погляд вітчизняних філософів на проблему розглянула у своїй доповіді 
«Українське правознавство в контексті історико-філософської концепції 
В. С. Горського» Т. І. Бондарук. Доповідач зазначила, що філософія і право як 
способи осмислення і впорядкування людського буття мають давню і тісно пе-
реплетену історію. Філософська рефлексія часто передувала правовому оформ-
ленню людських стосунків, а правові норми відповідно надавали деяким філо-
софським сентенціям чіткої форми.

І, природно, що історико-філософська концепція визначного українського 
філософа Вілена Сергійовича Горського дає базові вихідні підстави, а подекуди 
і прямі аналогії для спроби реконструкції розвитку українського правознавства 
як культурного явища, як соціокультурного феномену. Її вихідним моментом 
стала сама пропозиція аналізувати історію філософії у контексті культури, що 
мало наслідком перебудову самого характеру історичного мислення, в якому 
культура є сферою реалізації людських цінностей (аксіологічний аспект) та 
утворює простір людського спілкування.

Культура, зазначає В. С. Горський, за своєю природою інтерсуб’єктив-
на, вона передбачає ряд суб’єктів, що вступають між собою у спілкування. 
Спілкування ж можливе за наявності певної спільності, взаємної причетності 
партнерів до якихось споріднених цінностей. Вирішальними принципами, на 
яких має ґрунтуватись перехід до бачення історії філософії на рівні культу-
ри, учений висував «діалогізм» і гуманізацію, що цілком стосується і права. 
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Загалом  детермінація права культурою – право посідає визначне місце в су-
спільстві, бо є глибинним виразником його культури (Б. О. Кістяківський), – 
стає дедалі визнанішою.

Запропоноване В. С. Горським осмислення історії української філософії  у 
контексті історії національної культури в координатах генезису (до складу історії 
української філософії тим самим входять ті вчення, що визрівали на терені куль-
тури України, незалежно від того, у якому краї через обставини життя довелося 
формулювати ці ідеї їхньому авторові) та функціонування філософської систе-
ми, теорії чи ідеї (історія української філософії вивчає й ті ідеї, що були створені 
представниками інших національних культур, але реально функціонували у складі 
української культури, були сприйняті нею і справили певний вплив на її розвиток), 
на нашу думку, є засадничими і для історії українського правознавства. 

Загалом учасники згаданих методологічних семінарів, а в обговоренні доповідей 
взяли участь усі співробітники відділу, погодилися, що викладені підходи до концеп-
тів «правовий простір» та «українське правознавство» цілком можуть бути покладе-
ні в основу дослідження українського правознавства в соціокультурному контексті.

А. М. ГУРОВА,
кандидат  юридичних наук 

МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СПІЛЬНІ НАДБАННЯ В КОСМОСІ» (АРИЗОНА, США)

24–26 лютого 2021 р. на базі Міжнародної асоціації вивчення спільних над-
бань Аризонського державного університету (International Association for the 
Study of the Commons (IASC), Arizona State University) пройшла міжнародна 
міждисциплінарна конференція на тему «Спільні надбання в космосі». У ній 
взяли участь вчені у галузях економіки, соціології, історії та права зі США, 
Португалії, Франції, Люксембургу, Італії, Австралії, Греції, Польщі, Мексики, 
Сполученого Королівства, Канади, Індії, Філіппін та України. 

На конференції було представлено 45 доповідей, поділені на 6 секцій, у 
межах яких на панельних дискусіях було обговорено такі теми, як охорона 
культурної спадщини на Місяці, управління дослідженням та використанням 
ресурсів на Місяці, механізми розподілу космічних ресурсів, управління ру-
хом в навколоземному космічному просторі, еколого-правові питання захи-
сту космічного простору та небесних тіл. 

Під час конференції було обговорено концепцію економічного управління 
на Місяці, яка передбачає створення спеціального органу, який складався б 
з 49 відсотків з урядових та 51 відсотку неурядових представників, які зби-
рали б внески за використання інфраструктури Місяця, а також розглянуто 
Декларацію прав Місяця, в якій чітко закріплена його суб’єктність з правами, 
зокрема, на збереження екологічної цілісності, взаємовідносин з навколишнім 
середовищем Землі та живими істотами, а також право залишатися вільним від 
людських конфліктів чи війн небесним тілом. У контексті пошуку найопти-
мальнішої моделі управління космічними ресурсами учасниками конферен-
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ції були запропоновані аналогії, взяті з Договору про Шпіцберген 1920 р. та 
Конвенції про морських котиків у північній частині Тихого океану 1911 р.

Представники Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
старший науковий співробітник кандидат юридичних наук О. О. Малишев та нау-
ковий співробітник кандидат юридичних наук А. М. Гурова взяли активну участь 
у цій конференції з доповіддю на тему «Що внизу, те й вгорі: археологічне право 
в космічну епоху». У доповіді було розкрито такі питання: 1) чи коректно говори-
ти про археологічні пам’ятки в контексті об’єктів на Місяці; 2) специфіка підходу 
до охорони об’єктів археологічної спадщини за законодавством США, зокрема в 
контексті нового Закону про охорону об’єктів місії «Аполлон»; 3) що відрізняє 
археологічну спадщину на Місяці від простого космічного сміття; 4) скільки 
часу треба, щоб визнати залишений на небесному тілі об’єкт таким, що стано-
вить культурну цінність; 5) які критерії ЮНЕСКО для цього будуть доцільні; 
6) який механізм охорони археологічних об’єктів на Місяці можна побудувати, 
користуючись моделлю охорони об’єктів підводної культурної спадщини*. 

Загалом конференція пройшла плідно та цікаво й дала змогу розширити 
світогляд вітчизняних науковців щодо сучасного правового порядку в сфері 
управління спільними надбаннями в космічному просторі, а також гідно пред-
ставити вітчизняні наукові школи археологічного та космічного права.

І. В. МУЗИКА, 
кандидат юридичних наук, 

доцент
 

ЮРИДИЧНІ ТОНКОЩІ ЦИВІЛІСТИКИ 
В КОНТЕКСТІ ПІВВІКОВОГО НАУКОВОГО ЖИТТЄПИСУ

У ювілейному виданні «Elegantia iuris ius civile (Юридичні тонкощі циві-
лістики). Вибрані праці»** представлено науковий доробок професора Івана 
Андрійовича Бірюкова, який є результатом більш як півстолітньої праці у лоні 
правознавства, зокрема цивілістики. Розкривається широкий спектр проблем, 
які допомагають робити цивільне право ефективнішим і справедливішим у 
процесі демократичної трансформації українського соціуму. 

Тексти, вміщенні у виданні, мають також філософсько-правовий вимір. 
Зокрема, автором порушуються актуальні сьогодні проблеми: цінність люд-
ської особистості; індивідуальна свободи та свобода як цінність; співвідношен-
ня держави та індивіда; природне право вибору і його взаємозвʼязок з цивіль-
ним законодавством; інтерес і суб’єктивне право; справедливість та її місце у 
цивільному судочинстві; індивідуалізм і його вплив на цивільне законодавство; 
межі цивільно-правового регулювання відносин, обʼєктом яких є життя, здо-
ровʼя, тілесна недоторканість; співвідношення природних прав з цивільною 
правоздатністю та суб’єктивними правами фізичної особи тощо.

*З повною версією доповіді можна ознайомитись за посиланням: https://youtu.be/xV9XWSJXAMw.
**Бірюков І. А. Elegantia iuris civilis. Вибрані праці. Упорядники: В. І. Бірюков,  Т. І. Бондарук, В. О. Бонда-
рук. Вст. ст. В. І. Бірюков; Ю. О. Заіка, Т. І. Бондарук. Київ-Херсон: САК ЛТД, 2020. 520 с.
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Власне бачення автором засад сучасного українського цивільного права 
ґрунтується на визнанні людини найвищою цінністю, особливо в переломні 
моменти розвитку суспільства. Так, у першому розділі видання «До енциклопе-
дії цивільного права» наголошується, що галузі публічного права є підґрунтям 
адміністративно-командної системи, а галузі приватного права – правовою ба-
зою для розвитку ринкових відносин. Якщо норми публічного права породжу-
ються ієрархією управління, то норми приватного права ґрунтуються на ідеях 
анархії (у розумінні самоорганізації) суспільного життя.

Зокрема, до основних принципів цивільного права професор відносить:  
неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;  
неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених 
Конституцією України та законом; свободу договору; свободу підприємниць-
кої діяльності, яка не заборонена законом. Він також наголошує, що свобода 
підприємництва є настільки фундаментальним правом, що її відносять до іс-
тинно природних прав особи.

Широта й різноплановість пізнавального інструментарію науковця зумовлю-
ються складним характером досліджуваної проблематики. Зокрема, автор при-
діляє увагу багатьом дискусійним моментам сучасної цивілістичної доктрини. 
Серед них можна виділити ідею єдності права. На його думку, слід визнати від-
носну умовність поділу права на приватне і публічне, адже на практиці зазвичай 
відбувається взаємоперетинання тих чи інших суспільних відносин, що потребує 
не тільки застосування норм різних галузей права для їх регулювання, а й вико-
ристання різних способів впливу на учасників цих відносин. Таке твердження 
привертає увагу до проблеми дроблення права на галузі, що часто не сприяє роз-
витку наукового знання та правовому регулюванню суспільних відносин. 

Автору вдалося за окремими деталями реконструювати доволі швидкозмінну 
модель законодавчого процесу у сфері сімейного права, житлово-правових дого-
вірних питань та аспектів права власності у сфері приватного (цивільного) права. 

Основна увага дослідника зосереджена на класичних питаннях цивілісти-
ки. Визначаючи поняття та зміст цивільного правовідношення, професор ак-
центує увагу на тих з них, які є серцевиною цивільного права і не залежать від 
зміни політичного устрою, за своїм змістом лишаються стабільними, причому 
активно впливають на розвиток суспільного життя. Їх удосконалення, на його 
думку, може відбуватися передусім прищепленням їх учасникам праворозумін-
ня, що ґрунтується на засадах справедливості, добросовісності та розумності. 
Поряд з тим представлені праці, безперечно, свідчать про вихід автора за межі 
догматичного емпіричного матеріалу та доволі суперечливої історії цивільного 
і цивільного процесуального законодавства.

Не залишає професора байдужим і загальна тематика правничої терміноло-
гії – певною мірою він звертається до неї в рамках кожного зі своїх досліджень, 
що дає змогу зробити цікаві й актуальні для сьогодення висновки.

Актуальним видається авторський доробок у царині тлумачення змісту 
спеціальних принципів цивільного процесуального права: принципу здійс-
нення правосуддя виключно судами; принципу незалежності суддів і підко-
рення їх лише закону; принципу здійснення правосуддя на засадах поваги 
до честі і гідності, рівності перед законом і судом; принципу процесуальної 
рівності сторін; принципу гласності цивільного судочинства та його повного 
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фіксування технічними засобами; принципу здійснення цивільного судочин-
ства державною мовою; принципу визначеності законодавства, відповідно до 
якого суд вирішує цивільні справи та ін.

Акцентування уваги та висвітленні актуальних проблем цивільного пра-
ва України за п’ять десятиліть наукової і викладацької діяльності професора 
І. А. Бірюкова, безумовно, є важливим доробком і прирощенням правових знань 
у галузі цивілістики, що ефективно сприяє розвитку вітчизняної науки цивіль-
ного права й об’єктивному осмисленню феномену цивільного права в цілому.

У виданні представлені вибрані наукові праці І. А.Бірюкова, які стосують-
ся  класичних і дискусійних питань сфери приватного (цивільного) права. Так, 
у перший і третій розділи включені переважно праці, які увійшли до відповід-
них розділів підручників та  навчальних посібників. Зокрема, це відповідно такі, 
як: Цивільне право України. Загальна частина: підручник за ред. І. А. Бірюкова, 
Ю. О. Заіки (2006); Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: 
підручник / за заг. ред. С. С. Бичкової (2006); Цивільне право України: Загальна ча-
стина: підручник / за ред. професорів І. А. Бірюкова і Ю. О. Заіки (2014); Цивільне 
право України: Договірні та недоговірні зобов’язання: підручник (С. С. Бичкова, 
І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін., за заг. ред. С. С. Бичкової) (2014); Міжнародне при-
ватне право: навч. посіб. (С. С.Бичкова , Ю. Ф.Іванов, І. А.Бірюков, Г. В.Чурпіта та 
ін., за ред. Ю. Ф. Іванова) (2018); Цивільне процесуальне право України: підручник 
(С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; за заг. ред. С. С. Бичкової) (2009) та 
Сімейне право України: підручник / за ред. В. С. Гопанчука (2002); Житлове право 
України / за ред. В. С. Гопанчука, Ю. О. Заіки (2003); Актуальні проблеми спадкового 
права: навч. посіб. / за заг. ред. проф. Ю. О. Заіки, ст. наук. співр. О. О. Лов’яка (2014). 

Другий і частину третього розділів складають переважно статті, які були 
опубліковані у провідних фахових виданнях України, зокрема таких, як «Право 
України», «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Часопис Київського уні-
верситету права» та інші і доповіді на наукових форумах. Також в них включені 
уривки з посібника «Договоры органов внутренних дел с хозяйственными ор-
ганизациями на обеспечение пожарной безопасности объектов социалистиче-
ской собственности» (1990) та монографії «Право власності фізичної особи на 
садибну земельну ділянку (садибу) (2011).

Біографічні та бібліографічні відомості, зокрема, перелік основних творів 
автора, включених до видання, значно підсилили наукову цінність видання. 
Слід також відмітити вдале художнє оформлення та підбір шрифтів, що ство-
рює приємне враження та полегшує роботу з текстами.



НАШІ ЮВІЛЯРИ

ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-ПРАВОЗНАВЕЦЬ 
І ОРГАНІЗАТОР ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 

(ДО 85-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА Ю. С. ШЕМШУЧЕНКА)

14 грудня 2020 р. виповнилося 85 років видатному українському вченому в га-
лузі правознавства та державознавства, заслуженому діячу науки і техніки України 
(1995), лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки України (2004), 
лауреату премії імені Д. З. Мануїльського (1991) та премії М. П. Василенка (1998) 
НАН України, лауреату премії імені Ярослава Мудрого НАПрН України та 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2014), доктору 
юридичних наук (1979), професору (1985), академіку НАН України (1992), акаде-
міку НАПрН України (1993), почесному ректору Київського університету права 
НАН України (2006), директору Інституту держави і права імені В. В. Корецького 
НАН України (з 1988) Юрію Сергійовичу Шемшученку. 

Юрій Сергійович народився 14 грудня 1935 р. у м. Глухові Сумської області. 
Після закінчення середньої школи в 1954 р. Юрій Сергійович служив у ра-

дянській армії. Після демобілізації в 1957 р. вступив на юридичний факультет 
Київського державного університету ім. Т. Г.Шевченка. Після закінчення вишу 
у 1962 р. згідно з одержаним призначенням працював помічником прокуро-
ра Глухівського району, а з 1964 р. – прокурором Липоводолинського району 
Сумської області. З 1966 р. він своє професійне майбутнє пов’язує з академіч-
ною юридичною наукою – вступає до аспірантури Інституту держави і права 
АН УРСР. У 1969 р. молодого вченого обрано на посаду молодшого наукового 
співробітника Інституту, а наступного року він успішно захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Забезпечення законності в діяльності місцевих органів 
радянського державного управління засобами прокурорського нагляду». 

Початок наукового поступу Юрія Сергійовича припадає на другу полови-
ну 60-х років ХХ ст. – нетривалий період демократизації суспільства перед 
наступом неосталінізму. Наукові дослідження вченого цього періоду здійс-
нювалися у межах тоді державного (конституційного) права під керівниц-
твом відомого вченого конституціоналіста, професора А.П. Таранова. Згодом 
виходить його перша після захисту кандидатської дисертації монографічна 
праця у співавторстві з І. П. Бутком «Місцеві ради і забезпечення законності» 
(1973 р.), що на той час стало помітним явищем у науковому житті не лише 
Інституту, а й усієї юридичної науки України.

Після цього напрям дослідницьких інтересів Ю. С. Шемшученка зосере-
джено на вивченні проблеми, яка почала набувати планетарного масштабу – 
захисту і збереження навколишнього середовища та забезпечення майбутнього 
існування планети. Пізніше розробка саме цієї проблематики принесла вчено-
му національне і міжнародне визнання. Його голос на захист навколишньо-
го середовища вагомо звучатиме на національних та міжнародних наукових 

Розділ 12
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екологічних форумах, сесіях ГА ООН як представника урядових організацій 
від України. Ю. С. Шемшученко безпосередньо розробляє найважливіші регіо-
нальні, континентальні та міжнародно-правові акти у сфері екологічного права. 
Він стає співавтором Кодексу екологічної безпеки для країн Східної Європи, 
виступає творцем концепції Екологічної конституції Землі. 

Ю. С. Шешученко досліджує різні аспекти правової охорони природи, її 
форм і стандартів, а головне – розробляє і формує науково-понятійний апарат 
нової галузі – екологічного права, його теоретико-методологічні засади.

У 70–80-х роках Юрій Сергійович самостійно і у співавторстві друкує низ-
ку монографічних праць, які заклали на перспективу теоретичні основи галузі 
екологічного права в Україні та СРСР. Квінтесенцією його наукових пошуків, 
певним підсумком результатів розробки екологічної проблеми став захист у 
лютому 1979 р. докторської дисертації на тему «Державне управління охоро-
ною навколишнього середовища». З часом сформована під його керівництвом 
українська еколого-правова школа з її системним підходом до дослідження 
охорони навколишнього середовища була визнана навіть провідними москов-
ськими вченими-екологами, зазвичай дуже скупими на похвалу до представни-
ків республіканських наукових шкіл. Успіхи української школи екологічного 
права сприяли посиленню співробітництва українських і європейських науков-
ців у цій сфері. Згодом дослідження цієї проблеми Ю. С. Шемшученком та його 
колегами випередили наукові пошуки вчених інших європейських країн, а його 
авторові принесли широке наукове визнання. У другій половині 80-х років ХХ ст. 
розробку еколого-правових проблем в Україні актуалізувала Чорнобильська ка-
тастрофа, яка змусила міжнародне співтовариство через її глобальні наслідки 
по-новому подивитися на проблеми ядерної безпеки. Ю. С. Шемшученко у цей 
час очолює міжінститутську групу фахівців НАН України з підготовки проекту 
Закону «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», положення якого ґрунтувалися на най-
новітніших досягненнях вітчизняних учених у цій сфері, які не мали аналогів у 
світі. Теоретичні розробки цього періоду Ю. С. Шемшученка стосувалися пер-
спектив розвитку ядерного законодавства, цивільно-правової відповідальності 
за ядерну шкоду, впливу Чорнобиля на розвиток сільського господарства та ін. 

У ХХІ ст. учений спрямовує свої пошуки на вирішення найновітніших ви-
кликів, що постали перед людством. Розроблені ним теоретичні положення 
були викладені у багатьох монографічних та енциклопедичних виданнях. Він 
керує роботою над проектом Екологічного кодексу України. Особливу увагу 
зосереджує на науковому проекті, ідеологом якого він був – Екологічній кон-
ституції Землі як міжнародно-правовій основі нового екологічного порядку. 
Досягнення екологічної безпеки планети, розробка теоретичних аспектів роз-
витку міжнародного екологічного права, екологічного законодавства та його 
кодифікації, нових тенденцій розвитку правової охорони навколишнього сере-
довища, формування екологічної правосвідомості – ось ті основні проблеми, 
над якими працює учений. 

Поряд з екологічними аспектами дослідженнями у галузі національно-
го та міжнародного права для академіка Ю. С. Шемшученка, за його власним 
визначенням, стають проблеми міжнародного морського і космічного права. 
У сфері морського права його наукові інтереси сягають питань раціонального 
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використання ресурсів Світового океану, організації морського правопоряд-
ку, правових проблем море господарської діяльності, міжнародного співро-
бітництва у використанні Чорного та Азовського морів тощо. Він працює над 
удосконаленням космічного законодавства, мирного і безпечного використання 
космічного простору та його охорони, питаннями відповідальності в міжнарод-
ному космічному праві, міжнародного космічного співробітництва. Він очолює 
Міжнародний центр космічного права при Президії НАН України.

Вже з другої половини 70-х років минулого століття характерною рисою 
монографічних праць Ю. С. Шемшученка стає комплексність і міжгалузевий 
характер. Ю. С. Шемшученка обирають завідувачем відділу проблем радян-
ського будівництва (з 1979), відділу правових проблем сільського господарства 
і охорони навколишнього середовища (з 1982), відділу конституційного права і 
місцевого самоврядування (з 2007), директором Інституту (з 1988). 

Ґрунтовна теоретична та світоглядна підготовка, організаційний досвід 
створили значний вплив на формування та розвиток ним наукової політики 
Інституту. Переосмислення ідеологічних стереотипів і догм у галузі держави 
і права, що дісталися від радянського періоду, сприяли розвитку в Інституті 
досліджень проблем демократизації політичної системи, правової держави, 
формування ринкових механізмів тощо. Наприкінці 80-х – на початку 90-х ро-
ків ХХ століття Ю. С. Шемшученко, відповідаючи на нові запити суспільства, 
займається організацією розробки питань національної державності й держав-
ного суверенітету, вдосконалення правової системи, державної влади, законо-
давства, розвитку правотворчості та ін.

Проголошення державного суверенітету та незалежності України зумови-
ли дослідження в Інституті теоретико-методологічних і конституційних засад 
українського державотворення, демократії, сучасного українського конститу-
ціоналізму, становлення та розвитку парламентаризму, модернізації державної 
влади та ін. Як незмінний учасник всіх організаційних форм конституційно-
го процесу незалежної України Ю. С. Шемшученко займається дослідженням 
питань теорії конституції, безпосередньо розробляє Концепцію конституції 
незалежної України. Йому належить авторський проект Конституції України, 
написаний відповідно до кращих світових стандартів. 

Ю. С. Шемшученко є співавтором багатьох проектів законів незалежної 
України. Очолюючи відділ конституційного права і місцевого самоврядуван-
ня, він був керівником багатьох фундаментальних науково-дослідних проектів 
з проблем державотворення та правотворення. 

У цей період з-під пера Юрія Сергійовича виходять праці з проблем історії 
та теорії держави і права, конституційного, адміністративного, екологічного, 
космічного, європейського, міжнародного права та порівняльного правознав-
ства. Він розробляє питання методології сучасного праворозуміння, побудови 
демократичної правової соціальної держави і громадянського суспільства, ре-
формування та розвитку правової системи, систематизації та гармонізації за-
конодавства і практики його застосування, сучасної судово-правової реформи 
та ін. Його авторству належить близько 1000 наукових праць, серед яких 50 
індивідуальних та колективних монографій. 

Багатогранність і багатоплановість теоретичних пошуків Ю. С. Шемшученка 
визначаються не лише його науковими міжгалузевими інтересами, а й органі-
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заторськими аспектами. З його ініціативи, під його керівництвом та за його 
участі були реалізовані фундаментальні проекти:  

6-томна «Юридична енциклопедія (1996–2004), 10-томна «Антологія україн-
ської юридичної думки» (2002–2005), 3-томна «Енциклопедія міжнародного пра-
ва» (2014–2019), 4-томник «Космічне законодавство країн світу» (2001–2006), 
20-томна «Велика українська юридична енциклопедія» (видається з 2016 р.) 

Ю. С. Шемшученко є засновником Національної академії правових наук України, 
засновником і першим ректором Київського університету права НАН України, за-
сновником і першим головою Спілки юристів України, засновником і першим 
президентом Української асоціації політологів. Він працює членом Секції суспіль-
них наук Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, протягом 
1994–2004 рр. очолював Комісію з питань громадянства при Президентові України, 
був радником Голови Верховної Ради України, з 1998 р. очолює Міжнародний центр 
космічного права НАН України. Він є головою Ради з координації фундаменталь-
них правових досліджень НАН України, головою Комісії з історії права при Президії 
НАН України, керує Відділенням екологічного, господарського та аграрного права 
Національної академії правових наук України, підтримує та розвиває тісні зв’язки з 
відповідними державними органами, що дає змогу органічно поєднувати академічні 
наукові дослідження з актуальними потребами практики.

Один із найважливіших напрямів досліджень академіка Ю. С. Шемшученка – 
проблеми історії становлення та розвитку юридичної науки, правового статусу 
й удосконалення правового регулювання діяльності Національної академії наук 
України. Всі попередні наукові напрацювання в цій галузі були акумульовані 
ним у проекті Закону України «Про наукову та науково-дослідну діяльність»,  
проекті Закону України «Про Національну академію наук України», втілені в 
монографіях «Правовий статус Національної академії наук України: до 95-річ-
чя створення НАН України» (2013), «Національна академія наук України: пра-
вові засади організації та діяльності. До 100-річчя Української Національної 
академії наук України» (2018) та статтях.

Свого часу спільно з академіком В.Я. Тацієм Ю. С. Шемшученко, з урахуван-
ням найновітніших досягнень юридичної науки та міжнародного досвіду, розробив 
Конвенцію розвитку юридичної науки і освіти в Україні. Досліджуючи теоретичні 
аспекти розвитку юридичної науки, Юрій Сергійович глибоко переконаний, що нау-
ка має бути об’єктивною, працювати на випередження, визначати стратегічні шляхи 
розвитку суспільної практики і головні напрями державотворення і правотворення.

Наукова, науково-організаційна і дослідницька діяльність Ю. С. Шемшученка 
є багатогранними. Тривалий час Юрій Сергійович був експертом Ради Європи 
з екологічного права, членом Міжнародного арбітражного суду ООН у Гаазі, 
членом Комісії України у справах ЮНЕСКО, членом Міжнародної ради з права 
навколишнього середовища, членом Комісії екологічного права міжнародно-
го союзу захисту природи. Він обраний іноземним членом Російської акаде-
мії наук, почесним членом Інституту правових досліджень Польської академії 
наук, членом Міжнародної академії порівняльного права, членом Міжнародної 
академії екологічного права, обирався Послом Миру.

Його заслуги перед наукою отримали визнання та високу оцінку як в Україні, 
так і за її межами. За внесок у розвиток юридичної науки та активну участь у 
державному та суспільному житті Ю. С. Шемшученко нагороджений орденами 
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князя Ярослава Мудрого V–ІІ ступенів (відповідно 1999, 2006, 2009, 2016), орде-
ном «За заслуги» ІІІ ступеня (2010), Почесною грамотою Верховної Ради України, 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, багатьма нагородами та відзна-
ками міністерств і відомств України, академічними та церковними нагородами.

Колектив Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
та редколегія часопису «Держава і право» сердечно вітають вельмишановного 
Юрія Сергійовича Шемшученка зі славним ювілеєм і зичать міцного здоров’я, 
благополуччя, невичерпної енергії, оптимізму, сил і наснаги для нових звер-
шень на професійній ниві та подальших творчих успіхів.

АКАДЕМІК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ СКРИПНЮК: 
ШТРИХИ ДО ЖИТТЄВОГО, НАУКОВОГО ТА ТВОРЧОГО ПОРТРЕТУ 

(ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО-ПРАВОЗНАВЦЯ)

Олександр Васильович Скрипнюк народився 17 квітня 1960 р. у с. Перемишль 
на Хмельниччині в сім’ї службовців. По материнській гілці його пращуки походи-
ли з раннього ренесансних родів Єрличів, Лисицьких та Сангушків. Моральним 
авторитетом та духовним стержнем сім’ї у продовж багатьох років, як зазначає 
Олександр Васильович, була його бабця Лукерія Василівна. Людина трагічної 
долі, ніколи не падала духом. Вона пережила Першу і Другу світові війни, репресії, 
голодомор, втрати на війні чоловіка та багатьох родичів і померла у віці 95 років. 
Вона культивувала у своїй сім’ї дух честі і гідності, любові до України, ближнього 
та віри у Бога. Вона люто ненавиділа радянський режим, який забрав в неї все 
найдорожче: рідних, достаток, повагу та щасливе життя. Ці цінності вона передала 
своїм дітям. Мати Олександра Надія була другою дитиною в сім’ї. В роки війни 
підтримувала зв’язки з партизанами, доглядала поранених де познайомилась зі 
своїм майбутнім чоловіком – батьком Олександра. Війна визначила її професійне 
майбутнє. Вона присвятила своє життя медицині, лікуванню людей. Трудову діяль-
ність розпочала на Тернопільщині, довгий час працювала в Золотниках та інших 
населених пунктах. Завжди була гарної думки про місцевих жителів, які з великою 
повагою ставились до лікарів. В 1952 році змушена була повернутись додому на 
Хмельниччину, де пропрацювала до 72 років і відійшла у засвіти у віці 91 року. 

Батько Василь Михайлович після визволення Хмельниччини продовжив свою 
фронтову біографію у статусі сержанта радянської армії. Війну закінчив пере-
могою над Японією у вересні 1945 року, після цього ще шість років служив на 
Тихоокеанському флоті. В 1952 році був демобілізований, повернувся до дому і 
тільки після цього створив сім’ю. Батько помер відносно рано, у віці 59 років, тому 
вже з молодих років Олександр був змушений приділяти велику увагу і опіку сво-
їй сім’ї. Старші члени його великої родини стали для нього прикладом життєвої 
мудрості, наполегливості в досягнені поставленої мети, порядності та людяності. 

В дитинстві Олександр Скрипнюк захоплювався читанням історичної та 
художньої літератури, світовою культурою та образотворчим мистецтвом. 
Особливо його цікавили період Київської Руси, західноєвропейська медієвісти-
ка, козацька Україна, новий і новітні періоди світової історії. Під час навчання 
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в школі інтерес та здібності особливо проявились у вивчені гуманітарних та 
суспільних наук, хоча і точні науки йому давалися легко. Тому школу завершив 
у 1977 р. з відзнакою. Велику роль в житті О. В. Скрипнюка, як майбутньої осо-
бистості відіграла його тітка Анна Прохорівна, рідна сестра матері. Людина ви-
сокої інтелекту і ерудиції, літературознавець і мистецтвознавець. Вона працю-
вала директором Полтавського краєзнавчого музею, науковим співробітником 
музею М. Островського в Шепетівці, викладала літературу в старших класах. 
Користувалась великою повагою і любов’ю в своїх учнів. Саме вона була до-
слідником історії роду та носієм історичної пам’яті родини і робила все, аби 
пам’ять про пращурів «не міліла». Рано овдовівши, вона присвятила все своє 
життя племіннику. Як ніхто з родини цілеспрямовано впливала на формування 
світоглядних засад і життєвої позиції майбутнього академіка. 

Вибір своєї професії Олександр Васильович зробив цілком осмислено. 
У 1986 р. він з відзнакою закінчив історичний факультет Київського держав-
ного університету імені Тараса Шевченка. Його пам’ятають як перспективного 
вченого, який більшість свого часу проводив в архівах та спецфондах бібліо-
тек. Як результат вступ до аспірантури та достроковий захист кандидатської 
дисертації (1991 р.). В цей період О. В. Скрипнюк мав можливість слухати 
лекції у видатних метрів історії та знайомитися з їх науковим доробком, які 
викладала на історичному факультеті столичного університету: А. Кізченко, 
К. Джеджула, М. Гладких, Б. Гончар, В. Замлинський, О. Крижанівський, В. Маркіна, 
А. Мартиненко, Л. Мельник, В. Мордвінцев, З. Мухіна, В. Наулко, В. Спицький, 
Т. Салтановська, В. Стрельський, В. Шиловцева та інші. Їх науково-подвижницька 
праця значною мірою сприяли становленню Олександра Васильовича як нау-
ковця. В переломний період демократизації та гласності він активно досліджує 
питання українського націонал – комунізму, діяльність його лідерів, ранній 
період української радянської державності та боротьбу націонал-комуністів 
за її суверенність. На початку 90-х О. В. Скрипнюк почав поглиблено вивчати 
юриспруденцію та політологію. Це зумовило його прагнення отримати профе-
сійні знання в галузі правознавства. Він навчається в Юридичному інституті 
Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, який закінчив за фахом 
«правознавство» у 1995 р. Своїми науковими наставниками в сфері правознавства 
в широкому смислі О. В. Скрипюк вважає відомих вчених у галузі права: А. Ткача, 
В. Цветкова, О. Сурилова, В. Бабкіна, Ю. Тодику, Л. Воронову, В. Кульчицього, 
В. Нора, В. Сіренка, М. Панова, М. Цвіка, Ю. Шемшученка. 

В цей період розвитку державотворчого та правотворчого процесів він ак-
тивно досліджує проблеми теорії права. Одним із перших у вітчизняній теорії 
права він створює цілісну наукову концепцію національної правової системи, її 
місця і ролі в соціальному середовищі та державі. Національна правова систе-
ма постає в його працях як об’єктивне, історично закономірне, правове явище, 
яке в умовах демократизації має перехідний характер та зазнає трансформації. 
Це – складний, багатогранний, структурований феномен, особливий феномен 
соціальної реальності. Центральним елементом, стрижневою ланкою право-
вої системи у дослідника виступає право, як універсальний спосіб впорядку-
вання суспільних відносин і своєрідна константа соціуму в нинішніх умовах 
постіндустріального суспільства та глобалізації. Автор свідомий необхідності 
переосмислення сутності права, більш повного і змістовного його розуміння, 



624 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 32

як соціального явища, соціального призначення права та його ролі і значення 
в досягненні суспільного прогресу. Сучасний кризовий стан теорії права ви-
магає переформування її предмета через розробку посткласичної теорії, яка 
задасть контури нової методології здатної запропонувати адекватну відповідь 
на сучасні виклики та притендувати на те, щоб стати новою посткласичною 
парадигмою. На його думку право майбутнього – це право високої, соціальної 
справедливості, право гуманізму, право людини у повному сенсі цього слова.

Одночасно, як дослідник Олександр Васильович працює над такими важ-
ливими напрямками пов’язаними з теорією і практикою національного держа-
вотворення, зокрема, побудови демократичної, соціальної, правової держави 
та громадянського суспільства, теоретичних витоків їх ідей у західній та ві-
тчизняній правовій теорії, формування осередків праводержавності та грома-
дянського суспільства в Україні кінця ХІХ століття – до жовтневого переворо-
ту. Спираючись на положення Декларації про державний суверенітет України 
та Акт незалежності України вчений на міжгалузевому рівні конституційного 
права та теорії права науково вирішує проблему побудови правової держави та 
громадянського суспільства в посттоталітарній Україні, обґрунтовує їх моделі, 
шляхи та механізми реалізації. Підсумком цих наукових пошуків стала індиві-
дуальна монографія «Теоретико-методологічні засади формування і розвитку 
громадянського суспільства і правової держави в Україні» (1995).

Концентрованим втіленням концептуальних напрацювань попередньо-
го періоду стала докторська дисертація Олександра Васильовича «Розбудова 
Української держави на сучасному етапі: політико-правове дослідження», успіш-
но захищена в 1996 р. ще до прийняття нової Конституції України. 

Розроблена в дисертації проблематика набула подальшого розвитку в новому 
столітті. Підтвердженням цьому є індивідуальні монографії автора «Соціальна, 
правова держава в Україні: проблеми теорії і практики» (2000) – відзначена премією 
М. П. Василенка НАН України та колективні наукові видання: «Державотворення 
і правотворення в Україні: досвід проблеми, перспективи», «Правова система 
України» в 5 т., «Правова доктрина України» в 5 т., «Принцип верховенства 
права: проблеми теорії і практики» в 2 т., «Політика, право і влада в контек-
сті трансформаційних процесів в Україні», «Методологічні та історико-теоре-
тичні проблеми формування та розвитку правової системи України», «Правові 
основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки 
Білорусь», «Правова ідеологія і демократизація сучасної України».

Завдяки наполегливій науковій праці, дослідницькому хисту та природним 
здібностям О. В. Скрипнюк став доктором юридичних наук у достатньо моло-
дому віці по мірках того часу. Докторський ступінь увів вченого в коло провід-
них вчених-правознавців держави. Він тісно співпрацює з метрами юридичної 
науки як дослідник, так і в форматі підготовки та атестації наукових кадрів 
вищої кваліфікації у Вищій атестаційній комісії України.

Наукова палітра діяльності О. В. Скрипнюка в цей період дуже широка. 
Він виступає активним організатором розвитку суспільних, економічних та 
гуманітарних наук в Україні на нових декомунізованих засадах. Обіймаючи 
відповідальні посади у ВАК України, вчений стояв біля витоків формування 
національної системи атестації кадрів вищої кваліфікації, створення її норма-
тивно-правової бази, оновлення та введення нових галузей наук та спеціаль-
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ностей, створення мережі експертних та спеціалізованих вчених рад, наукових 
паспортів спеціальностей та методичного забезпечення атестаційного процесу 
в Україні. Зазначена проблема була ґрунтовно досліджена і висвітлена в бага-
тьох наукових працях автора протягом останніх тридцяти років. 

Розвиток конституційного процесу в Україні та обрання О. В. Скрипнюка ака-
деміком Національної академії правових наук в Україні по Відділенню держав-
но-правових наук та міжнародного права значно з корегували наукові інтереси 
вченого і скерували його наукові зусилля в галузь конституційного права. В другій 
половині 80-х років ХХ ст., перших двох десятиліть ХХІ ст. його ім’я пов’язують 
з науковою конституціоналістикою. Цей період позначився виходом його моно-
графічних праць, які характеризуються концептуальними напрацюваннями в сфе-
рі конституційно-правової доктрини, конституційних засад розвитку демократії. 
Важливим для науки є запропоновані та науково-обґрунтовані О. В. Скрипнюком 
підходи, щодо конституційно-правової модернізації України, здійснення реформ 
в політичній та соціально-економічній сфері, посилення соціальної спрямовано-
сті в діяльності держави, структурної перебудови системи влади, реформування 
органів правопорядку, судової реформи та реформи місцевого самоврядування, ад-
міністративно-територіального устрою, загальної і системної модернізації країни 
в умовах євроатлантичної інтеграції. Важливе місце в його наукових пошуках по-
сідає проблема вдосконалення конституційного механізму реалізації прав і свобод 
людини, державного будівництва, розвитку конституційного законодавства. 

Стратегічним напрямком розвитку національної державності та зміцнення 
громадянського суспільства він вважає всебічну демократизацію державного 
та суспільного життя ( індивідуальна монографія «Демократія: Україна та сві-
товий вимір» (2006)). Але провідною темою інтересів О. В. Скрипнюка були і є 
питання конституціоналізму, теорії Конституції України, її юридичної природи 
та основних принципів, конституційного будівництва, конституційного ладу, 
політичної системи суспільства, конституційного процесу, теорії конституцій-
но-правової науки. Йому належить заслуга у становленні теорії конституційно-
го функціоналізму (індивідуальна монографія «Конституція України та її функ-
ції: проблеми теорії та практика реалізації» (2005). Автор переконаний, що в 
умовах побудови суверенної держави в Україні кардинально змінюється роль і 
значення Конституції та конституційного права у національній правовій систе-
мі та системі права. Конституційне право та його функції найбільш концентро-
вано виражають сутність і зміст галузі, її призначення у суспільстві та державі. 

Питання конституційного процесу стало головним напрямком участі академіка у 
законопроектній роботі. Його обирають членом Конституційної асамблеї, її Головної 
ради та Координаційного бюро, головою Комісії Конституційної асамблеї з основ 
конституційного ладу та внесення змін до Конституції України. За його активної 
участі була підготовлена Концепція модернізації Конституції України. Він є автором 
Концепції внесення змін до розділу «Основи конституційного ладу». Скрипнюк О. В. 
був керівником постійно діючого методологічного семінару «Сучасний конституцій-
ний процес в Україні: питання теорії і практики». Підсумком аналітичних напрацю-
вань в аспекті здійснення конституційної реформи стала його доповідь « Проблеми 
вдосконалення основ конституційного ладу в Україні: досвід і перспективи».

В 2009 та 2010 рр. виходять його авторські фундаментальні видання «Курс 
сучасного конституційного права України: академічне видання» (2009) та 
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«Конституційне право України. Академічний курс» (2010), які стали певним рубежем 
і підсумком попередніх конституційно-правових напрацювань вченого. Основний 
наратив видання полягає в тому, що сучасне конституційне право виступає загаль-
новизнаною соціальною цінністю, чинником побудови демократичної, соціальної, 
правової держави та консолідації громадянського суспільства. Особливо автор наго-
лошує на зміні бачення сутності конституційного права, його функцій, які найбільш 
концентровано виражають зміст галузі, її суспільне призначення. Важливу роль він 
надає розвитку теорії конституційного права, її значення для державотворчого про-
цесу здійснення системних функціональних реформ, створенню науково-обґрунто-
ваних концепцій, стратегій, планів суспільного розвитку. 

Рецензуючи «Курс сучасного конституційного права України: академічне ви-
дання» відомий польський вчений – конституціоналіст, голова Законодавчої ради 
при Прем’єр-Міністрі Польської Республіки та великий друг України, доктор га-
білітований, доктор Гоноріс кауза Богуслав Бонашек назвав автора людиною ен-
циклопедичних знань та яскраво талановитим вченим, знаною постаттю в сучас-
ній європейській конституціоналістиці, який зробив видатний вклад в розвиток 
сучасної науки конституційного права і висловив бажання перекласти «Курс 
сучасного конституційного права України» та видати англійською та польською 
мовами. Однак передчасна смерть польського колеги завадила здійсненню цих 
планів. Зазначені видання отримали високу оцінку в провідних наукових юридич-
них журналах України, а їх автор вперше в історії існування премії імені Ярослава 
Мудрого був удостоєний її не в складі групи осіб, а індивідуально. Плідна праця 
О. В. Скрипнюка його найвагоміші здобутки набули свого втілення в десятках ко-
лективних монографій з конституційного права. Найзначимішими серед яких є: 
«Публічно-правова доктрина України», «Проблеми теорії конституційного права», 
«Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модерні-
зації»: В 3-х т., «Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського 
суспільства і держави»: В 2 т., «Джерела конституційного права», «Правове забез-
печення державного суверенітету в Україні», «Адміністративно-територіальна ре-
форма в Україні: політикщ-правові проблеми», «Система прав і свобод людини та 
громадянина в Україні: теоретичні та практичні аспекти забезпечення», «Влада в 
Україні: шляхи до ефективності», «Формула демократії: народ – конституція – вла-
да», «Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства на сучасному 
етапі», «Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні» 
В 2 т., «Відповідальність за порушення виборчого законодавства України» та інші.

Важливим напрямком наукових досліджень академіка О. В. Скрипнюка є 
проблеми державного управління. Започаткований він був стажуванням вченого 
в 1999–2000 рр. в Університеті штату Міннесота (США) за спеціальністю «дер-
жавне управління» та тісною науковою співпрацею з академічною школою дер-
жавного управління Інституту держави і права імені В. М. Корецького, очолю-
ваною видатним вченим, членом-кореспондентом НАН України В. В. Цвєтковим 
та Національною академією державного управління при Президентові України. 
Спільний науковий пошук в цій сфері був зреалізований разом з В. В. Цвєтковим, 
В. Б. Аверяновим, В. М. Селівановим та іншими вченими в монографіях « Державне 
управління», «Державне управління і політика», «Демократичні засади державного 
управління та адміністративне право», «Права громадян у сфері виконавчої влади: 
адміністративно-правове забезпечення та захисту» та в інших працях.
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Протягом останніх років роботи в системі НАН України О. В. Скрипнюк 
значну увагу приділяє дослідженню питань історії НАН України, Інституту 
держави і права, відділу конституційного права та місцевого самоврядування, 
творчій та науковій діяльності керівників Інституту, іншим видатним вченим- 
правознавцям, загалом історії розвитку юридичної науки в Україні.

Активною є науково-аналітична робота вченого. Співпрацюючи з Національним 
інститутом стратегічних досліджень, Центром нормо-проектного забезпечення 
діяльності Президента України, Національною академією державного управ-
ління при Президентові України, він брав участь в підготовці фундаменталь-
них аналітичних прогнозів загально-державного характеру: «України: оцінка 
суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку» (2008), «Україна 
в 2005-2009 рр: Стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-еко-
номічного розвитку» (2009), «Україна: конституційний процес і перспективи 
країни. Біла книга державної політики» (2009), «Конституційно-правові про-
блеми розвитку сучасної Української держави. Біла книга державної політи-
ки» (2010) та ін. За роки роботи в Інституті на посаді заступника директора 
з наукової роботи він був керівником / співкерівником, співавтором понад де-
сяток науково-аналітичних доповідей з актуальних проблем державотворен-
ня. Серед них слід особливо виділити фундаментальну доповідь для вищих 
органів державної влади «Питання вдосконалення державного управління та 
забезпечення ефективності органів державної влади в Україні» (2019). Але 
вершиною науково-аналітичної роботи О. В. Скрипнюка протягом останніх 
років стала участь у написанні Національних доповідей: «Україна: шлях до 
суспільної консолідації» (2017), «Українське суспільство: Міграційний вимір» 
(2018), «Євроатлантичний вектор України» (2019), «Україна як цивілізаційний 
суб’єкт історії та сучасності» (2020), підготовлених Національною академією 
наук України. Відзначаючи роль та значення цих доповідей, легенда україн-
ської академічної науки, Президент НАН України Б.Є. Патон назвав роботу 
академічних вчених над ними титанічною працею в соціогуманітарній сфері.

Він є співавтором фундаментальних академічних, енциклопедичних ви-
дань – «Острозька академія XVI-XVІІ ст. Енциклопедія» (1997), «Енциклопедія 
сучасної України» : в 30 т. (видається з 2001 р. ), «Юридична енциклопедія»: В 6 т.. 
(1998–2004), «Політичний-енциклопедичний словник» (2004), «Великий ен-
циклопедичний юридичний словник» (2007), «Енциклопедія освіти» (2008), 
«Енциклопедія цивільного права» (2008), « Острозька академія ХV1–XVП ст. 
Енциклопедичне видання» (2010), «Великий енциклопедичний юридич-
ний словник» (2012), «Енциклопедія історії України»: В 10 т. (2003–2013) , 
«Енциклопедія міжнародного права: В 3 т. ( 2014-2019), «Великою української 
юридичної енциклопедії»: В 20 т. (видається з 2016), «Острозька академія: 
історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видан-
ня» (2019). Він є членом редакційної ради національного проекту «Скарбниця 
пам’яток українського права», «Великої української юридичної енциклопедії», 
«Енциклопедії міжнародного права». 

Універсальність знань та широта світоглядних засад академіка О. В. Скрипнюка 
забезпечили можливість працювати в галузях політичної, історичної наук, держав-
ного управління, філософії права, але пріоритетною сферою його наукових інтере-
сів завжди були і є конституційне право та теорія держави і права. Він є автором 
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біля 650 наукових праць, серед яких 6 індивідуальних та 74 колективні монографії. 
Його праці стали частиною золотого фонду правової науки. Своїми працями він 
зробив концептуальний вплив на розвиток сучасного правознавства. Як громадя-
нин з високою відповідальністю, патріот своєї країни, дослідник ніколи не стоїть 
осторонь гострих і дискусійних питань, займає активну і стійку життєву позицію, 
спрямовану на формування сучасного наукового знання. В 2015 р. журнал «Право 
України» назвав академіка О. В. Скрипнюка видатним вченим.

Науково-дослідницька діяльність О. В. Скрипнюка також була тісно пов’я-
зана з організацією науки та вищої освіти в Україні. А розпочалося все з роботи 
в Бюро академічних, культурних та інформаційних зв’язків Українського фонду 
культури. Далі протягом десяти років державна служба у Вищій атестаційній 
комісії України при Кабінеті Міністрів України на посадах начальника відділу, 
заступника начальника управління, начальника управління суспільних та гума-
нітарних наук. Державна служба у ВАК України займає важливе місце в житті 
О. В. Скрипнюка. Йому випала щаслива доля працювати під керівництвом відо-
мих вчених, видатних людей, яких він вважає своїми наставниками і в роботі, 
і в житті. Головою ВАК України на той час був відомий вчений – фізик, доктор 
наук Іван Петрович Дзюб. Людина високої ерудиції, широких світоглядних за-
сад, державник і патріот України. Він добре знав вітчизняний науковий світ, 
підтримував тісні зв’язки з літературними та мистецькими колами України, 
знав особисто багатьох українських класиків – літераторів. І. П. Дзюб – знавець 
іноземних мов, перекладач класичної поезії та прози Японії, Індії та інших 
східних країн на українську мову, із української літератури на японську та хін-
ді. Людина високих моральних переконань і кришталевої чистоти. Інтелектуал, 
класичний представник української наукової і творчої еліти. 

Безпосереднім керівником О. В. Скрипнюка у ВАК України був заступник 
Голови ВАК, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України 
Олекса Васильович Мешанич. Фахівець в галузі давньої української літератури, до-
слідник безсмертного «Слова о полку Ігоревім», творчості Григорія Сковороди та ін-
ших мислителів України. Він був наставником і життєвим вчителем, займав активну 
суспільну позицію. Родом із Закарпаття, він ще в 90-х роках розпочав вести активну 
боротьбу з політичним сепаратизмом в середовищі русинства.

Робота у ВАК України була хорошою школою для Олександра Васильовича 
як керівника, вона сформувала його відповідальною, принциповою і, в той же 
самий час, чуйною людиною. Багато відомих вчених України з різних галузей з 
суспільних, економічних та гуманітарних наук з теплотою та вдячністю згаду-
ють його на різних посадах у цій установі. 

З 2004 р. по 2016 р. Олександр Васильович працював керівником управління 
Президії Національної академії правових наук України. Сферою його діяльності 
були зв’язки з органами державної влади та міжнародне наукове співробітництво 
в галузі держави і права. За сумісництвом також він очолював відділ теорії права 
Інституту приватного права та підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України. 

У 2007–2010 рр. працював головним науковим співробітником Центру нор-
мопроектного забезпечення діяльності Президента України. Під його керів-
ництвом були реалізовані півтора десятка національних та міжнародних про-
ектів і програм від України за участю вчених Інституту держави і права імені  
В. М. Корецького НАН України, Національної академії правових наук України, 
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Національної академії державного управління при Президентові України та 
Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, 
були проведені великі наукові форуми в Україні та закордоном, за участю вче-
них юридичних університетів та наукових центрів США, Франції, Німеччини, 
Швеції, Нідерландах, Словаччині, Іспанії, Польщі, Білорусії. 

Олександр Васильович багато років відав педагогічній діяльності. Справі по-
пуляризації науки, викладанню юридичних дисциплін у студентів та аспірантів, 
підготовці юридичного майбутнього України. На його педагогічній майстерності, 
блискучій логікі мислення, лекторських здібностях, багатстві знань, здатності при-
вити любов до юридичної професії, відданості правознавству, наголошують ко-
лишні студенти. В середині 90-х початку 2000-х рр. він повертається до київської 
Аlma Mater, де за сумісництвом працює доцентом, а згодом професором кафедри 
порівняльного правознавства Інституту міжнародних відносин Київського універ-
ситету ім. Тараса Шевченка (викладає курс «Історії політичних і правових вчень»); 
в Національному університеті «Острозька академія» читає курси «Конституційне 
право», «Історія держави і права України»; для аспірантів Інституту держави і пра-
ва імені В. М. Корецького НАН України – майбутніх докторів філософії в галузі 
права викладає «Актуальні проблеми конституційного права» та інші. У 1996 р. 
Скрипнюку О. В. було присвоєно вчене звання професора. З 1997 року він брав 
активну участь відродженні Острозької академії – першого в Східній Європі ви-
щого навчального закладу. Це свого роду обов’язок та шана перед усіма великими 
патріотами України, зокрема родом князів Острозьких, які творили її політичну 
та інтелектуальну історію. Він стояв біля витоків цього славетного університету і 
зокрема створенні його правничого факультету. Впродовж багатьох років був орга-
нізатором-завідувачем кафедри теорії та історії держави і права; кафедри держав-
но-правових наук. За його безпосереднього сприяння та керівництва було створе-
но відділення Інституту приватного права і підприємництва при Національному 
університеті «Острозька академія», що сприяло формуванню наукової юридичної 
школи у виші та посилення співпраці та взаємодії академічної та вузівської науки. 

Він неодноразово очолював державні екзаменаційні комісії з правоз-
навства в Київському університеті ім. Тараса Шевченка, Українській акаде-
мії банківської справи, Дніпропетровському університеті економіки і права 
ім. Альфреда Нобеля. Вчений бере активну участь в атестації наукових кадрів 
вищої кваліфікації. В різний час він був / є членом докторських спеціалізова-
них вчених рад Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 
Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національної ака-
демії державного управління при Президентові України, Національного юридич-
ного університеті імені Ярослава Мудрого. 

Сьогодні з певністю можна казати про наукову школу академіка О. В. Скрипнюка. 
Десяткам науковців він дав дорогу в життя. Багато з них стало відомими вченими 
в галузях конституційного права, теорії держави і права, державного управлін-
ня, політології не тільки в Україні, але і за її межами. Загалом ним підготов-
лено 15 докторів наук, 26 кандидатів та 5 докторів філософії в галузі права. 
Фундаментальні ідеї, концептуальні підходи до наукового вирішення існуючих 
проблем, оперативність реакції на виклики сучасності, повага до наукових акаде-
мічних традицій та їх творче осмислення притаманні цій школі О. В. Скрипнюка.
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З 2016 р. О. В. Скрипнюк працює на постійній основі в Інституті держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України – він заступник директора з наукової 
роботи. Роботу в цій установі академік О. В. Скрипнюк розглядає як важливий етап 
його творчої біографії і тому всі свої знання та вміння прикладає організації та роз-
витку, зміцненню наукового потенціалу флагмана – академічної науки в Україні. 
Творчий потенціал Інституту становлять висококваліфіковані фахівці, відомі вчені. 
О. В. Скрипнюк разом з своїми колегами здійснює розробку наукової стратегії роз-
витку Інституту, організацію наукових досліджень, підготовку та атестацію кадрів 
вищої кваліфікації, аналітику експертну та науково-видавничу діяльність. 

Протягом багатьох років Олександр Васильович бере активну участь у громад-
ському житті. Він обраний Почесним членом (академіком) Національної академії 
педагогічних наук України, дійсним членом Академії економічних наук України. 
Тривалий час був головою профкому Вищої атестаційної комісії України при Кабінеті 
Міністрів України. Він є позаштатним консультантом Комітетів Верховної Ради 
України VП та VШ скликань, членом науково-консультативних рад Конституційного 
Суду України та Верховного Суду, членом Комісії з присудження наукових премій 
Верховної Ради України молодим вченим, головою Координаційного бюро з консти-
туційно-правових досліджень Національної академії правових наук України, голов-
ний редактор наукового журналу «Science Rise: Juridical Science», член редакційної 
ради журналу «Право України» та член редколегій провідних наукових юридич-
них журналів України: «Правова держава», «Держава і право», «Публічне право», 
«Вісник Національної академії правових наук України», «Щорічник українського 
права Національної академії правових наук України» та ін. 

За свою наполегливу працю і особливі заслуги в науковій та освітянській 
сфері О. В. Скрипнюк був удостоєний почесних звань та державних нагород. 
У 1997 р. за значний внесок у розвиток правової держави Олександр Скрипнюк 
був удостоєний державної нагороди України – «Заслужений юрист України». 
Він нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010), 
Грамотою Верховної Ради України (2017), Подякою Прем’єр-міністра України 
(2018). У 2013 р. за вагомий внесок у розвиток юридичної науки і освіти на-
городжений спеціальною відзнакою НАН України та Союзу юристів України. 
У 2017 р. за науковий вклад зміцнення обороноздатності країни та Збройних 
Сил України нагороджений спеціальною відзнакою Генерального Штабу 
України. В 2018 р. Він був визнаний Людиною року в номінації «Золота фор-
туна» та нагороджений дипломом і медаллю «Народна шана українським на-
уковцям: 2018–2019 рр. До сторіччя НАН України». Він також відзначений 
багатьма відомчими, академічними, церковними та громадськими нагородами. 

Олександр Васильович є прекрасним сім’янином. Сім’я, на його переконання, – 
це шлях у майбутнє, основоположний виразник єдності людства, первинне місце 
прийняття та просування відмінностей, центр підготовки до емоційного, грома-
дянського, релігійного життя. Уже впродовж тридцяти років соратницею на цьому 
шляху є його дружина Валентина Миколаївна. Доктор юридичних наук, професор. 
В свій час вона закінчила Московський державний університет ім. М. Ломоносова, 
Київський університет ім. Т. Шевченка, та Одеський державний університет 
ім. І. І. Мечникова. Відповідно здобула вищу освіту – історика, філософа та юриста. 
Автор чисельних праць в галузі державного управління та конституційного пра-
ва. Працювала під науковим патронатом відомого вченого члена-кореспондента 
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НАН України В. В. Цветкова. Завдяки її постійній підтримці, розумінні та допомозі 
О. В. Скрипнюк зумів себе зреалізувати, як вчений та людина. Вона присвятила всю 
себе родині, при цьому активно працюючи в юридичній науці та вищій школі. 

Найбільшою відрадою Олександра та Валентини Скрипнюків є син 
Олександр, який пішов по стопах батьків та продовжив їх справу. Успішно 
здобув фах юриста-міжнародника та дипломованого перекладача в Інституті 
міжнародних відносин Київського національного університету. На додаток до 
цього закінчив юридичний та економічний факультети Шевченкового універ-
ситету. Достроково під керівництвом відомого вченого-правознавця, члена-ко-
респондента НАН України В. Ф. Сіренка підготував та захистив кандидатську 
дисертацію з проблем народного суверенітету. 

І на завершення – декілька штрихів про особисті якості Олександра Васи-
льовича, які як правило, й складають неповторний стиль, колорит будь-якої 
людини. Основоположним кредо всього його життя – «За будь-яких обставин 
веди себе гідно і ніколи не здавайся». Воно проявилося у таких рисах як: ви-
сока моральність, природна мудрість та неймовірна працездатність. Всі хто 
знайомий з Олександром Васильовичем відзначають його доброзичливість, 
толерантність та інтелігентність у відносинах з іншими людьми. Це стало за-
порукою глибокої поваги до нього членів його рідних, друзів, колег та учнів. 
Чи є у академіка О. В. Скрипнюка вороги? Очевидно так, як і у кожної людини. 
Однак, він завжди ставиться до них з повагою, якщо це не суперечить загально-
людським цінностям та принципам. Колеги та учні захоплюються його глибоким 
аналітичним мисленням і здібностям знаходити мудрі та ефективні рішення у най-
складніших ситуаціях. Доказом цього є бездоганна репутація вченого та керівника. 
Вражає працелюбство академіка, який встигає публікувати численні наукові дослі-
дження, доносити свої знання учням, займати активну громадську позицію, бути 
ефективним менеджером, залишатися впродовж багатьох років люблячим бать-
ком, чоловіком та сином, що характеризує Олександра Васильовича Скрипнюка 
як успішну людину. 

ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА ОЛЬГИ ФЕДОРІВНИ АНДРІЙКО – 
ЗАСЛУЖЕНОГО ЮРИСТА УКРАЇНИ, ПРОВІДНОГО ВЧЕНОГО В 

ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Відзначила свій ювілей Ольга Федорівна Андрійко – відомий український 
вчений-адміністративіст, доктор юридичних наук, професор, член-кореспон-
дент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України.

Ольга Федорівна народилася 28 січня 1945 р. у с. Вороньків Бориспільського 
району Київської області. Після закінчення у 1972 р. юридичного факульте-
ту Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка) вступила до аспірантури 
Інституту держави і права АН УРСР (нині – Інститут держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України) і пов’язала своє життя з юридичною наукою. 
У 1976 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук. З 1976 р. й дотепер працює в Інституті держави і права імені 
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В. М. Корецького: спочатку молодший, з 1986 р. – старший, а з 2000 р. – про-
відний науковий співробітник Інституту. У 1999 р. Ольга Федорівна захистила 
докторську дисертацію на тему «Організаційно-правові проблеми держав-
ного контролю у сфері виконавчої влади». У 2010 р. Ольга Федорівна обра-
на членом-кореспондентом Національної академії правових наук України. 
Протягом останніх десяти років вона очолює відділ проблем державного 
управління та адміністративного права Інституту.

На високому науковому рівні О. Ф. Андрійко займається дослідженням ак-
туальних теоретичних і практичних проблем адміністративного права та дер-
жавного управління. Ольга Федорівна є провідним і знаним фахівцем в Україні 
з проблем організаційно-правового забезпечення державного контролю. 
Важливою подією в науковій юриспруденції стало видання у 2004 р. її індиві-
дуальної монографії «Державний контроль в Україні: організаційно-правові за-
сади» (Київ, Наукова думка, 2004). Вона є автором (співавтором) понад 200 на-
укових праць, серед яких: «Державне управління: теорія і практика» (1998), 
«Виконавча влада і адміністративне право» (2002), «Державне управління: про-
блеми адміністративно-правової теорії та практики (2003), «Права громадян у 
сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та 
захисту» (2007), «Адміністративне право України. Академічний курс: підруч-
ник: у 2 т.» (2007, 2009), «Принцип верховенства права у діяльності держави та 
в адміністративному праві (2008), «Система органів виконавчої влади України: 
правові проблеми вдосконалення організації та діяльності» (2013), «Публічна 
адміністрація і громадяни: адміністративно-правове регулювання відносин» 
(2017), «Національна академія наук України: правові засади організації та 
діяльності. До 100-річчя утворення НАН України» (2018), «Децентралізація 
державного управління: теорія і практика» (2018) та ін. Глибина юридичних 
знань і науковий досвід дають їй можливість творчо досліджувати складні дер-
жавно-правові процеси, брати активну участь у науковому опрацюванні най-
важливіших проблем дежавотворення в Україні та розвитку правової держави. 
Її праці використовуються в навчальному процесі в провідних юридичних за-
кладах України: вона є членом редколегії щорічника наукових праць «Правова 
держава», науково-теоретичного журналу «Часопис Київського університету 
права», науково-практичного журналу «Публічне право», щорічника наукових 
праць «Альманах права» та збірника наукових праць «Держава і право».

Теоретичні висновки і практичні пропозиції О. Ф. Андрійко реалізовує у за-
конотворчому процесі. Вона активно співпрацює з державними органами, бере 
участь в обговоренні та подає пропозиції та зауваження до проєктів норматив-
но-правових актів. Підготовлені нею наукові матеріали використовувалися під 
час розроблення Концепції адміністративної реформи в Україні. Вона була чле-
ном робочих груп з підготовки проєкту Концепції реформи адміністративного 
права України, проєктів Кодексу адміністративних процедур України, Кодексу 
правил поведінки державного службовця, концепції Закону України «Про дер-
жавний контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади». О. Ф. Андрійко 
була членом Тимчасової спеціальної комісії з питань опрацювання проєкту 
Закону України «Про Кабінет Міністрів України», брала участь у роботі над 
проєктом Закону України «Про державну службу», вдосконаленням Кодексу 
України про адміністративні правопорушення.
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Крім дослідницької та організаторської діяльності, О. Ф. Андрійко займа-
ється підготовкою наукових кадрів, формуванням їх методологічної культури, 
розвитком їх творчого правового мислення. Її талант ученого отримує втілення 
в новій генерації правників. Під її керівництвом розпочали свій шлях у науку 
багато кандидатів і докторів юридичних наук, які нині працюють в органах 
державної влади, наукових і вищих навчальних закладах. Вона є мудрим на-
ставником і порадником для молодих науковців.

Наукова і педагогічна праця Ольги Федорівни високо поцінована державою 
та громадськістю. О. Ф. Андрійко – заслужений юрист України (2007). У 2015 р. 
Указом Президента України вона була нагороджена Орденом княгині Ольги 
ІІІ ступеня. Відзначена Почесною грамотою Верховної Ради України (2009), 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2015), Почесною грамотою 
Президії Національної академії наук України (1999), Подякою Президента 
Національної академії правових наук України (2014), Ювілейною почесною 
грамотою Національної академії наук України (2018), Почесною грамотою 
Союзу юристів України (2014, 2019), вона є лауреатом премій імені Ярослава 
Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем 
правознавства (2004) та за видатні досягнення в галузі підготовки юридич-
них кадрів (2015), нагороджена Подякою Київського міського голови (2007), 
Почесною грамотою Київського університету права НАН України (2014) та ін.

Непересічний талант науковця і викладача Ольги Федорівни завоювали гли-
боку повагу колег та учнів. Поєднуючи риси принциповості й толерантності, 
вона вміє створювати у відділі, який очолює, ділову доброзичливу атмосферу.

Вельмишановна Ольго Федорівно! Колектив Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України та редколегія збірника наукових праць 
«Правова держава» щиро вітають Вас з ювілеєм та бажають міцного здо-
ров’я, бадьорості, життєрадісності, подальшої плідної праці, благополуччя і 
творчого натхнення.

ПРОФЕСР АКУЛЕНКО – ФУНДАТОР УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
24 листопада 2020 р. вітчизняна наукова громадськість відзначила зна-

менну подію – свій 85-й день народження відсвяткував видатний український 
правознавець та публіцист, доктор юридичних наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного пра-
вознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
Віктор Іванович Акуленко.  

Віктор Іванович Акуленко народився 24 листопада 1935 р. у селі Комарівка 
Борзнянського району Чернігівської області. Вищу освіту отримав на юри-
дичному  факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, 
який закінчив у 1957 р. Трудовий шлях Віктор Іванович розпочав працюючи 
на будівництві Комарівської школи-інтернату, а згодом, у 1962–1967 рр. пра-
цював учителем географії та вихователем у рідному селі. У 1967 р. він переїз-
дить до Києва, де працює старшим лаборантом кафедри правових дисциплін 
Київського інституту народного господарства.
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З 1968 р. Віктор Іванович почав займатися улюбленою справою, яка дуже 
швидко перетворилася на справу всього його життя – правовою охороною 
пам’яток культури. Він обіймає посаду молодшого наукового співробітника 
відділу теорії та історії держави і права Інституту держави і права АН УРСР 
(нині – Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України), працює 
над кандидатською дисертацією. Однак у 1972 р. наукова діяльність Віктора 
Івановича була перервана звільненням його з Інституту, що відбулося за вимо-
гою радянських спецслужб з надуманих політичних мотивів. Змушений зали-
шити рідний Інститут, проте, продовжує займатися правовими питаннями охо-
рони пам’яток культури – працює старшим консультантом Республіканського 
правління Українського товариства охорони пам’яток історії та культури 
(УТОПІК), старшим юрисконсультом в Українському фонді культури, редак-
тором-юристом часопису «Пам’ятки України» та газети «Старожитності», 
старшим науковим співробітником Центру пам’яткознавства НАН України 
і УТОПІК. У 1987 р. він видає наукову працю «Гуманізм і варварство. Про 
врятування культурних цінностей у період Великої Вітчизняної війни 1941–
1945», присвячену масовому знищенню і пограбуванню культурних цінностей 
України під час Другої світової війни. 

Шлях Віктора Івановича до фахового визнання був непростим. Лише після 
здобуття  Україною незалежності, а саме у 1992 р., він нарешті отримав змогу 
представити свою кандидатську дисертацію «Проблеми становлення і роз-
витку законодавства про охорону пам’яток культури в Україні (1917–1991)» 
до спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України. Під час її захисту спеціалізована вчена рада визнала, що здо-
бувач дослідив новий напрям у юридичній науці й заслуговує на присудження 
йому вченого ступеня доктора юридичних наук, і того ж року на повторному 
розгляді дисертаційної роботи присудила йому цей ступінь. У 1993 р. Віктор 
Іванович повертається на роботу до Інституту, і з цього часу й до сьогодні 
обіймає посаду провідного наукового співробітника відділу міжнародного 
права та порівняльного правознавства. 

Проте Віктор Іванович ніколи не обмежувався суто науковою діяльністю в 
рамках Інституту. Протягом багатьох років він викладає розроблений ним курс 
«Правова охорона культурної спадщини (національні та міжнародно-правові 
аспекти)» в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова, 
консультує Комітет Верховної Ради України з питань культури та духовності, 
входить до складу редакційних колегій багатьох видань, спеціалізованих вче-
них рад з присудження наукового ступеня доктора юридичних наук, бере участь 
у діяльності Української асоціації міжнародного права, активно публікується у 
пресі. За його безпосередньої участі Верховна Рада України розробила і при-
йняла Закони України «Про музеї та музейну справу» 1995 р., «Про вивезення, 
ввезення і повернення культурних цінностей» 1999 р., «Про охорону культур-
ної спадщини» 2000 р. та «Про охорону археологічної спадщини» 2004 р. 

Як член українсько-німецької, українсько-польської, українсько-угорської 
та українсько-російської комісій з повернення та реституції культурних цін-
ностей Віктор Іванович неодноразово брав участь у переговорах із зазначених 
питань з цими державами. За дорученням Національної комісії з питань повер-
нення в Україну культурних цінностей він розробив «Концептуальні засади та за-
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гальні принципи міжнародного співробітництва України у сфері реституції куль-
турних цінностей», які успішно використовувалися у переговорному процесі. 

Науковий доробок Віктора Івановича Акуленка становить понад 250 праць. 
Його величезною заслугою є те, що вперше у вітчизняній юридичній науці він 
започаткував дослідження широкого кола проблем з правової охорони істори-
ко-культурної спадщини України, що сприяло створенню теоретичних основ 
державного управління в сфері забезпечення та використання культурних цін-
ностей, а також забезпеченню охорони пам’яток історії та культури, захисту 
історичного середовища країни. Протягом багатьох років розробляв унікальну 
у пострадянській науці міжнародного права тематику – проблеми міжнарод-
но-правової охорони культурних цінностей. Саме завдяки його працям у науці 
міжнародного права отримала розвиток концепція зародження та становлення 
нової галузі міжнародного публічного права – міжнародного права охорони 
культурних цінностей. Ця галузь міжнародного публічного права поступово 
знаходить визнання у авторитетних наукових виданнях, зокрема у фундамен-
тальній шеститомній «Юридичній енциклопедії», «Великому енциклопедич-
ному юридичному словнику» та тритомній «Енциклопедії міжнародного пра-
ва», які побачили світ у тому числі й завдяки зусиллям Віктора Івановича. 

Варто окремо наголосити, що результатом його плідної наукової діяльно-
сті стало формування в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України єдиної в юридичній науці країн СНД наукової школи міжнародно-
го права охорони культурної спадщини. Основними віхами становлення цієї 
школи став вихід у світ у 1991 р. монографії «Охорона пам’яток культури в 
Україні (1917–1990), видання у 1997 р. збірнику «Україна в міжнародно-пра-
вових відносинах. Кн. 2: Правова охорона культурних цінностей», підготов-
ка та захист під керівництвом шановного ювіляра кандидатських дисерта-
цій В. В. Максимова «Правова охорона культурних цінностей у Конвенціях 
ЮНЕСКО» (1997 р.), О.І. Мельничук «Статус всесвітньої природної спадщини 
людства в міжнародному праві» (2006 р.), С. С. Птухи «Правові аспекти діяль-
ності Ради Європи у сфері охорони та використання культурної спадщини» 
(2012 р.) і нарешті вихід у світ фундаментальної монографії «Міжнародне пра-
во охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві 
України» (2013 р.), в якій узагальнено історію становлення та розкрито юри-
дичний зміст норм міжнародного права в цій сфері, з особливим наголосом на 
практику України. Так, у цій книзі вперше у вітчизняній міжнародно-правовій 
літературі узагальнено двосторонні договірні відносини України в сфері охо-
рони, реституції та повернення культурних цінностей, здійснено комплексний 
аналіз міжнародно-правового співробітництва держав – членів СНД у сфері 
правонаступництва, збереження і повернення культурних цінностей та дано 
розгорнуту характеристику імплементації міжнародно-правових зобов’язань 
України в сфері охорони культурних цінностей. 

Віктор Іванович відомий також громадськості України як публіцист, член 
Національної спілки журналістів України, автор оригінальних нарисів та пам-
флетів на суспільно-політичні та культурологічні теми. Серед найбільш відо-
мих його книг – «На перехресті закону і совісті» (2005 р.) та «Відлуння пам’яті: 
назад у майбутнє» (2008 р.). У цьому році побачила світ чергова його науко-
во-публіцистична праця, а саме – «Науково-публіцистичні етюди до портрета 
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професора Володимира Денисова в енциклопедичному інтер’єрі: до 70-річчя 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (1949–2019)». 

За особливий внесок у розвиток вітчизняної юридичної науки Віктору Івановичу 
Акуленку розпорядженням Президента України було присуджено Державну сти-
пендію (2002, 2004 і 2006 рр.). Він був нагороджений Подякою Київського міського 
голови (2002 і 2005 рр.), Почесною грамотою МОН України (2003 р.), Почесною 
грамотою Президії НАН України (1999 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України (2004 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2004 р.), Подякою 
Міністерства культури і туризму України (2010 р.). У 2017 р. Віктор Іванович, 
разом з М. О. Теплюком та М.М. Шумилом одержав Премію НАН України 
ім. М. Василенка «за цикл праць, забезпечення ефективності реалізації законодав-
ства України: проблеми теорії і практики». 

Колектив Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
щиро вітає вельмишановного Віктора Івановича Акуленка зі славетним ювіле-
єм, бажає йому довгих років життя, міцного здоров’я, творчої наснаги та по-
дальших успіхів у його так необхідній нашому суспільству і державі діяльності 
у сфері правової охорони надбань культури.

ЮВІЛЕЙ ЗАСЛУЖЕНОГО ЮРИСТА УКРАЇНИ 
МИКОЛИ ОЛЕКСАНДРОВИЧА ПУХТИНСЬКОГО 

(ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Микола Олександрович Пухтинський – український правознавець, фахівець у 
галузі конституційного права та місцевого самоврядування. Він народився 05 січня 
1950 р. у шахтарському місті Нелідово в сім’ї гірничого інженера. У 1976 р. закін-
чив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка 
(тепер – Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Після закінчення університету працював у Міністерстві юстиції УРСР, на-
вчався в аспірантурі і працював молодшим науковим співробітником в Інституті 
держави і права АН УРСР (1977–1982 рр.). У 1980 р. захистив в Інституті 
кандидатську дисертацію. У 1982–1991 рр. викладав у Київській вищий шко-
лі МВС СРСР. У 1990 р. отримав вчене звання доцента. З 1991 р. працював 
радником голови Верховної Ради УРСР, помічником Президента України з 
питань державного будівництва (1992–1994 рр.), першим заступником голови 
(1994–1995 рр.), головою Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України 
при Президентові України (1995–2010 рр.). З 2010 р. працює старшим науко-
вим співробітником в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України у відділі конституційного права та місцевого самоврядування.

М. О. Пухтинський активно займався законопроєктною роботою: працював 
над першими законопроєктами про місцеве самоврядування, у складі робочої 
групи брав участь у розробці проєкту Конституції України (1995–1996 рр.), 
очолював робочі групи щодо розробки проєкту Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (1996–1997 рр.), проєкту Концепції адміністратив-
ної реформи (1998 р.), був членом робочих груп з розробки проєкту Концепції 
державної регіональної політики, проєкту Державної програми підтримки роз-
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витку місцевого самоврядування в Україні, розробляв концептуальні консти-
туційні засади місцевого самоврядування та нового законодавства про нього 
(2001–2010 рр.), у складі згаданого Фонду очолював дирекцію Всеукраїнського 
конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування в Україні. 
Займався конституційною проблематикою у складі Конституційної Асамблеї.

Входив до складу консультативно-дорадчих органів: Національної ради з 
питань державного управління та місцевого самоврядування при Президентові 
України, Міжвідомчої комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті 
Міністрів України тощо. Був одним із засновників всеукраїнських громад-
ських організацій: Української муніципальної академії, Українського муніци-
пального клубу та ін. 

Основні напрями наукової діяльності Миколи Олександровича – дослі-
дження проблем конституційного, муніципального права, територіального 
врядування. Він є автором, науковим редактором понад 200 монографічних, 
методичних видань, збірників матеріалів і документів. Серед них: «Розвиток 
місцевого самоврядування в Україні: стан, проблеми, перспективи». Київ : 
Логос, 2002; «Президент України та державна регіональна і муніципальна по-
літика». Київ : Логос, 2003; «Місцеве самоврядування: пошуки та здобутки.». 
Київ : Атіка, 2007; «Проблеми формування доброчесного, належного місце-
вого самоврядування». Київ : Атіка, 2008; «Реформа публічного управління в 
Україні: виклики, стратегія, майбутнє». Київ : К.І.С., 2009 тощо.

Він брав участь у дослідженні таких науково-дослідних тем, як «Держава 
і громадянське суспільство: конституційно-правові засади взаємодії»; 
«Конституційно-правове забезпечення контрольної діяльності суб’єктів 
публічної влади в Україні: проблеми теорії та практики»; «Конституційно-
правові проблеми сучасного унітаризму: вітчизняний та зарубіжний досвід»; 
«Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю 
у сфері діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування». 
Результатами виконання зазначених тем стали наукові публікації; участь у 
наукових форумах, конференціях, «круглих столах», семінарах; участь у роз-
робці проєктів нормативних актів, їх науково-правова експертиза; підготовка 
наукових експертних висновків для суб’єктів правозастосовної діяльності; 
участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів; пропаганда пра-
вових і політичних знань.

М. О. Пухтинський брав участь у колективних монографіях: «Проблеми 
теорії конституційного права України» / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ : 
Парламентське вид-во, 2013. 616 с.; «Теоретичні проблеми розвитку конститу-
ційного законодавства України на сучасному етапі». Київ : Вид-во «Юридична 
думка», 2014. 316 с.; «Службове право: витоки, сучасність та перспективи роз-
витку». Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 328 с.; «Децентралізація 
публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід». Одеса : Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. 176 с. 

У рамках дослідження тем НДР М. О. Пухтинський брав участь у роз-
робці концептуальних, нормативно-правових документів щодо модернізації 
Конституції України: розробці авторських проєктів окремих розділів Конституції 
України щодо територіальної організації влади: «Територіальний устрій, тери-
торіальна організація публічної влади, місцеве врядування»; «Територіальний 
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устрій»»; «Місцеве самоврядування»; проведенні комунікативних заходів, екс-
пертної діяльності, зокрема у 2017 р. у підготовці проєкту Концепції створення 
системи професійного розвитку, навчання кадрів місцевого самоврядування на 
замовлення Асоціації міст України; проєкту Концепції нової редакції Статуту 
територіальної громади столиці України, міста Києва на замовлення Київської 
міської державної адміністрації.

М. О. Пухтинський – заслужений юрист України (1999 р.). Нагороджений ор-
деном «За заслуги» ІІІ ступеня (1996 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України (2000 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2007 р.). За сум-
лінну наукову працю та з нагоди 70-ї річниці заснування Інституту держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України у 2019 р. був нагороджений Подякою 
Президії НАН України та Почесною грамотою Інституту.

Редакційна колегія збірника «Правова держава» щиросердно вітає Миколу 
Олександровича із ювілейною датою, бажає йому міцного здоров’я, добра і 
щастя, всіх земних щедрот! 



СТОРІНКА ПАМ'ЯТІ

ГАЄВА НАДІЯ ПЕТРІВНА
(2 липня 1955–16 грудня 2020)

У грудні 2020 р. у віці 65 років пішла з життя відома вчена-конституціона-
ліст й педагог Гаєва Надія Петрівна. Вона запам’яталася як висококваліфіко-
вана, енергійна та принципова і вимоглива вчена, людина високих моральних 
якостей. Така світоглядна позиція стала результатом її професійного і життє-
вого шляху, який вона пройшла. 

Вона народилася 2 липня 1955 р. у м. Києві. Відмінно навчалася у середній 
школі № 127 Дарницького району м. Києва, яку закінчила зі срібною медаллю у 
1972 р. Паралельно зі шкільним навчанням захоплювалася музичним мистецтвом 
та відвідувала Музичну студію Будинку культури м. Києва по класу «фортепіано».

З червоним дипломом закінчила в 1977 р. Київський державний універси-
тет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство». Трудову діяльність 
розпочала з 1977 р. консультантом в Міністерстві юстиції України. 

В 1978 р. працювала в Київській міській колегії адвокатів на посаді ста-
жиста-адвоката. З жовтня цього ж року почала працювати в Інституті держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України – спочатку старшим лаборантом, з 1981 р. – мо-
лодшим науковим співробітником, потім науковим співробітником, а з 1989 р. – стар-
шим науковим співробітником. У 1985 році вона успішно захистила кандидатську 
дисертацію на тему: «Радянське законодавство про свободу совісті: питання теорії і 
практики застосування» та отримала диплом кандидата юридичних наук.

З 2001 р. наукову роботу в Інституті поєднує з педагогічною діяльністю, 
працюючи за сумісництвом на посаді доцента Київського університету права. 
В цьому ж році їй було присвоєне вчене звання доцента кафедри правового 
регулювання економіки.

Надія Петрівна займалася розробкою конституційно-правових проблем 
становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні, зокрема теорії 
об’єднань громадян, їх створення та діяльності, порівняльному аналізу відпо-
відних інститутів з іншими країнами.

Вона однією з перших почала досліджувати теоретичні проблеми вза-
ємовідносин держави та політичних партій. Предметом особливої уваги 
Надії Петрівни став пошук шляхів підвищення ефективності правового ре-
гулювання у сфери здійснення громадського контролю за діяльністю органів 
публічної влади. Адже в умовах нових політичних, економічних та соціаль-
них реалій в Україні особливої ваги набули теоретичні засади громадського 
контролю, визначення природи і системи повноважень суб’єктів контролю, 
застосування сучасних форм координації контрольної діяльності для викори-
стання закладених у ній можливостей з метою удосконалення та підвищення 
ефективності діяльності органів публічної адміністрації.

Розділ 13
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Теоретичні напрацювання Надії Петрівни отримали визнання наукової 
юридичної спільноти та практиків. За вагомий особистий внесок у розвиток 
юридичної освіти і науки, високий професіоналізм вона була нагороджена 
Подякою та іменним подарунком Київського міського голови. Разом зі співро-
бітниками Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України ста-
ла лауреатом щорічного конкурсу на краще юридичне видання 2002/2003 рр. 
(перша премія за номінацією «Юридичні колективні монографічні видання»). 
Також нагороджена дипломом Спілки юристів України.

Надія Петрівна вдало поєднувала теоретичні дослідження з прикладними 
розробками. Неодноразово брала участь у розробці проектів законів про гро-
мадські організації, політичні партії, свободу світогляду і віросповідання. Брала 
участь у підготовці висновків і пропозицій з питань конституційного права для 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної без-
пеки і оборони України, Міністерства юстиції України, Конституційного Суду 
України, Президії НАН України, об’єднань громадян.

Надія Петрівна була автором понад 100 наукових і методичних праць та пу-
блікацій. Найвизначнішими з них були підручники і посібники: «Виборче право 
України» (2003), «Конституція незалежної України» (2000), «Правознавство» 
(2003), «Конституційне право України. Академічний курс» Т. 2 (2008), вико-
наних у співавторстві. А також брала участь у наукових творчих колективах 
з підготовки монографій: «Проблеми реалізації Конституції України: теорія 
і практика» (2003), «Конституційно-правові форми безпосередньої демокра-
тії в України: проблеми теорії і практики» (2001), «Органи державної влади 
України» (2003), «Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадя-
нина» (2008); «Джерела конституційного права України» (2010); «Теоретичні 
проблеми розвитку конституційного законодавства на сучасному етапі» (2014).

У Надії Петрівни було надзвичайне поєднання особистих і професійних 
якостей. Вона була світлою, доброю, чуйною та інтелігентною людиною, ви-
знаним фахівцем, науковцем і зразком самовідданого служіння науці та освіті. 

Гаєва Надія Петрівна назавжди запам’ятається щирою людиною, таланови-
тим педагогом, яка користувалася високим авторитетом і повагою серед колег, 
молодих науковців і студентів. У серцях рідних і друзів назавжди залишиться 
світла пам’ять про неї.
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