
Київ
2022

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА імені В. М. КОРЕЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Київ
 2021

ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ДРУГИЙ

 До 30-річчя Незалежності України
та 25-річчя Конституції України

ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ТРЕТІЙ



УДК 340.12(045)
        П68

Наказом МОН України від 15.10.2019 № 1301 
«Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 15 жовтня 2019 року» 
щорічник включено до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)

Журнал індексується міжнародною наукометричною базою
«Index Copernicus International» (Польща)

Редакційна колегія:
академік НАН України Ю. С. Шемшученко (співголова редакційної колегії), 
академік НАПрН України О. В. Скрипнюк (співголова редакційної колегії), 

д.ю.н. Н. М. Пархоменко (відповідальний редактор),
д.ю.н. О. Ф. Андрійко, д.ю.н. О. В. Батанов, професор В. Е. Батлер,

д.ю.н. Ч. Варга, д.ю.н. С. В. Вишновецька, PhD Ф. Гардос-Орас,
д.ю.н. А. П. Гетьман, д.п.н. В. П. Горбатенко, д.ю.н. І. С. Гриценко,

д.ю.н. В. Н. Денисов, д.ю.н. О. В. Зайчук, д.ю.н. Я. Залєсни,
д.ю.н. О. О. Кваша, д.ю.н. О. М. Костенко, д.ю.н. О. В. Кресін,

д.п.н. І. О. Кресіна, д.ю.н. П. Ф. Кулинич, д.ю.н. Н. Р. Малишева,
к.ю.н. В. П. Нагребельний, д.ю.н. Н. М. Оніщенко, д.ю.н. В. Ф. Сіренко,

к.ю.н. П. Б. Стецюк, д.ю.н. В. В. Сухонос,
PhD Дж. Тамбуреллі, д.ю.н. Г. П. Тимченко, д.ю.н. М. О. Теплюк,

к.ю.н. І. Б. Усенко, д.ю.н. Н. М. Хуторян, д.ю.н. О. І. Ющик

Адреса редколегі ї :
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України

01601. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, каб. 227
тел. 278-58-91, факс 228-54-74

Правова держава. Випуск 33. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Ко рецького 
НАН України, 2022. 718 с.

ISSN print: 0869-2491
ISSN online: 2617-9776

У цьому випуску щорічника наукових праць «Правова держава» знайшли 
відобра ження основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного 
права та місцевого самоврядування, цивільного, трудового права та права соціально-
го забезпечення, адміністративного та фінансового права, екологічного та земельно-
го права, кримінального права та процесу, міжнародного права та правових проблем 
політології. Окремий розділ присвячено аналізу державно-правового розвитку 
України в умовах війни.

УДК 340.12(045)

ISSN print: 0869-2491 © Інститут держави і права 
ISSN online: 2617-9776     імені В. М. Корецького НАН України, 2022
 © Автори статей, 2022

Рекомендовано до друку 
Вченою радою Інституту держави і права 

імені В.М. Корецького НАН України 
(протокол № 5 від 12 травня 2022 р.)

П68



3

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  
ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ШИРОКОМАСШТАБНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ  
ПРОТИ УКРАЇНИ

(Замість передмови)

Шановний читачу!
Перед Вами черговий номер щорічника «Правова держава». Він охоплює 

період за 2021 рік, але оскільки видається у 2022 році, який докорінно змінив 
нашу країну і суспільство, то в ньому вміщені матеріали, які стосуються дер-
жавно-правового розвитку України в умовах широкомасштабної агресії Росії 
проти нашої держави. Цій проблемі присвячені заголовні статті та перший 
розділ щорічника. 

2021 рік був нелегким для нашої установи. Пандемія змусила колектив 
перейти на нові форми роботи. Також це був рік зміни керівництва Інституту: 
обрано директором – О. В. Скрипнюка; заступниками директора – 
О. М. Оніщенко, В. П. Нагребельного; вченим секретарем – О. О. Квашу; 
Ю. С. Шемшученко, який керував Інститутом майже 34 роки, призначений 
почесним директором та радником дирекції Інституту, а також радником 
Президії НАН України.

Через об’єктивні фактори процес реформування нових органів управлін-
ня затягнувся на півроку. На 24 лютого 2022 року було заплановано на зборах 
наукових співробітників Інституту обрати новий склад Вченої ради Інституту. 
Але в цей день Росія віроломно вторглася своїми збройними силами в 
Україну. Ракетні обстріли Києва та загроза захоплення столиці ворогом зму-
сила половину співробітників Інституту виїхати в західний регіон та 14 осіб 
залишити Україну.

В умовах оголошеного воєнного стану головним завданням стало збере-
ження Інституту та його колективу, організація роботи співробітників у 
нових умовах і виконання всіх завдань та планів, передбачених Статутом 
установи. Насамперед постала потреба забезпечення зв’язку адміністрації з 
усіма співробітниками. Були запроваджені щотижневі онлайн-наради керів-
ництва установи та керівників підрозділів Інституту та наради зі співробіт-
никами з реалізації найбільш важливих ключових завдань у нових умовах. 
Були уточнені стратегічні координати розвитку Інституту в умовах воєнного 
стану та внесені зміни щодо Стратегії розвитку Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України 2017–2026 рр., проведені структурні 
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зміни, спрямовані на збільшення ефективності використання наукового 
потенціалу. Зокрема, переглянута та уточнена науково-дослідна проблемати-
ка відповідно до запитів держави і суспільства в умовах широкомасштабного 
вторгнення Росії.

Вже 25 лютого в Інституті була створена робоча група в складі керівни-
цтва та співробітників  організаційно-фінансових структур для забезпечення 
життєдіяльного колективу Інституту та роботи його науковців. Члени робочої 
групи постійно перебували на своїх робочих місцях. Усі інші співробітники 
установи працювали в дистанційному режимі. У перші дні великої війни 
фахівцями Інституту було підготовлено ряд документів, зокрема: правова 
позиція, яка ґрунтувалася на міжнародному праві та принципі міжнародної 
правової діяльності щодо притягнення керівництва Росії до кримінальної 
відповідальності за розв’язання агресії проти України та злочини проти 
людяності, і надіслана до керівництва НАН України для подальшого її дове-
дення до керівництва держави; експертні висновки щодо законності прове-
дення Російською Федерацією «спеціальної воєнної операції» на території 
України відповідно до статті 51 Статуту ООН, що стосується права держави 
на самооборону; щодо антиукраїнського проєкту Федерального Закону «Про 
внесення змін до Федерального закону від 24 травня 1999 року № 99-ФЗ 
«Про державну політику Російської Федерації щодо співвітчизників за кор-
доном» проєкт Заяви керівництва України щодо погрози керівництва Росії 
про можливе застосування ядерної зброї проти України, науково-експертний 
висновок, а пізніше також розроблені пропозиції на запит Національної ради 
з відновлення України від наслідків війни в частині реформування державно-
го управління та ін.

Виходячи із актуалізації проблеми ефективного застосування юридичних 
санкцій проти агресора за скоєння воєнних злочинів і настання невідворот-
ності покарання за них на державному рівні, Інститут створив Центр дослі-
джень воєнних злочинів. Навколо Центру консолідуються науковці, фахівці 
в галузі криміналістики, міжнародного права, міжнародного гуманітарного 
права всієї України. Його наукові співробітники для органів державної влади 
підготували та надіслали аналітичну записку «Розслідування та правосуддя в 
сфері злочинів воєнної агресії та воєнних злочинів в Україні». Співробітники 
Інституту станом на травень перерахували Збройним Силам України близько 
500 тис. гривень.

Інститут негайно відреагував науково-організаційними заходами  на 
новий стан війни проти нашої держави. Вже 18 березня 2022 р. був проведе-
ний міжнародний круглий стіл «Деокупація. Юридичний фронт». Відбулися 
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науково-практичні конференції: «Рашизм: сучасний варіант варварства (юри-
дичні аспекти проблеми)» (25.05.2022 р.); «Воєнні злочини: проблеми кримі-
нально-правової кваліфікації, розслідування та правосуддя» (10.06.2022 р.); 
«Організаційно-правове забезпечення управлінської діяльності органів 
публічної влади в умовах воєнного стану» (21.06.2022 р.); «Актуальні про-
блеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держа-
ви» (23.06.2022 р.); «Конституція України і правове регулювання у державі в 
умовах воєнного стану» до 26-ї річниці Конституції України (23.06.2022 р.); 
«Роль Конституційного Суду України в реалізації стратегічного курсу  дер-
жави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі» 
(28.06.2022 р.); суспільна платформа «Хрещення. Становлення. Перемога» 
(27.07.2022 р.). Також заплановано проведення: науково-практичного поліло-
гу «Україна: держава і нація» (22.08.2022 р.); науково-практичної конферен-
ції «Право на захист держави» (11.10.2022 р.).

Готуються до друку монографії «Рашизм: ідеологія і практика сучасного 
фашизму» та «Збереження і розвиток України в умовах війни і миру».

У 2022 р. Інститут працює над реалізацією оновленої тематики наукових 
проєктів: «Принцип незастосування сили в сучасних умовах функціонування 
колективної безпеки»; «Принцип суверенітету у ґенезі української державнос-
ті ХХ століття»; «Еколого-правові проблеми в зонах збройних конфліктів»; 
«Оптимізація правотворчої діяльності в умовах інтегрування України до 
Європейського Союзу: теоретико-прикладні засади», – а в 2023 р.: «Соціально-
трудові права та обов’язки людини в умовах воєнного та поствоєнного часу в 
Україні»; «Протидія злочинам, що вчиняються в умовах війни в Україні: про-
блеми запобігання, криміналізації та реалізації кримінальної  відповідально-
сті»; «Адміністративно-правове забезпечення функціонування органів вико-
навчої влади та бюджетної і податкової сфер у сучасних воєнних та повоєнних 
умовах в Україні»; «Проблеми правового регулювання цивільних відносин в 
умовах післявоєнного відновлення економіки України»; «Правове забезпечен-
ня розвитку космічної галузі в сфері оборони України»; «Правове забезпечен-
ня діяльності органів державної влади України та органів місцевого самовря-
дування в умовах воєнного стану та післявоєнної розбудови держави». 

Поряд з тим слід нагадати, що проблеми захисту державного сувереніте-
ту, національної безпеки, територіальної цілісності нашої держави активно 
розроблялися науковцями Інституту, починаючи з 2014 р., коли Росією був 
анексований Крим та окупований південний схід України.

Переважна більшість наукових проєктів і науково-дослідних тем за цих 
умов були спрямовані на правове забезпечення вирішення актуальних про-
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блем. Було реалізовано близько 40 наукових проєктів. Найважливішими 
серед них є такі: «Етнополітична безпека України: політико-правові механіз-
ми протидії етнополітичній дезінтеграції держави»; «Політико-правові меха-
нізми формування національної ідентичності населення Донбасу»; «Правове 
регулювання використання ядерних джерел енергії в космічному просторі»; 
«Міжнародно-правові аспекти захисту суверенітету та територіальної ціліс-
ності України»; «Проблеми гармонізації цивільного законодавства України із 
законодавством Європейського Союзу»; «Реформа трудового та пенсійного 
законодавства в умовах європейської інтеграції України»; «Проблеми забез-
печення правопорядку засобами кримінальної юстиції (в контексті європей-
ських стандартів); «Соціальна політика в Україні як чинник суспільної кон-
солідації: правові засади»; «Модель етнонаціональної політики для реінте-
грації Донбасу і Криму»; «Політичні та міжнародно-правові механізми део-
купації та відновлення територіальної цілісності держави: світовий досвід і 
Україна»; «Право і прогрес: запити громадянського суспільства»; «Правовий 
вимір інформаційної політики України в умовах глобальних викликів»; 
«Особливості міжнародно-правового захисту цивільного населення в сучас-
них збройних конфліктах»; «Політико-правові засади протидії деструктив-
ним наслідкам міграцій: український та європейський досвід»; «Правова 
ідеологія як чинник консолідації українського народу»; «Етнокультурна 
автономія як інститут забезпечення прав національних меншин: світовий 
досвід і Україна»; «Політико-правові засади миротворчої операції на Донбасі: 
світовий досвід для України»; «Конституційно-правове забезпечення та 
європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування»; «Правове забезпечення євроатлантичного 
курсу України»; «Національна правова система в умовах глобалізації: вектор 
удосконалення»; «Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності між-
народних регіональних організацій у контексті відновлення територіальної 
цілісності України»; «Конституційно-правові проблеми сучасного унітариз-
му: вітчизняний та зарубіжний досвід»; «Відродження постконфліктних 
територій: світовий досвід і Україна»; «Правові засади убезпечення косміч-
ної діяльності від кіберзагроз». 

За наслідками реалізації цих проєктів були видані понад 50 монографій, 
у тому числі: «Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, 
стратегія модернізації: у 3 томах»; «Конституційно-правові засади націо-
нальної безпеки України»; «Politіcal games, або створення Державного бюро 
розслідувань в Україні»; «Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у 
су¬часному світі: політико-правовий концепт»; Гармонізація цивільного та 
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цивільного процесуального законодавства України з законодавством 
Європейського Союзу»; «Правова ідеологія як засадничий принцип консолі-
дації українського суспільства»; «Політична корупція: порівняльно-політо-
логічна концептуалізація»; «Вирішення територіальних спорів Міжнародним 
судом ООН: теорія і практика»; «Політико-правові засади миротворчої опе-
рації на Донбасі: світовий досвід для України»; «Зовнішні функції сучасної 
держави в умовах глобалізації: концептуально-конституційні аспекти»; 
«Корінні народи: міжнародне право та законодавство України» та 
«Енциклопедія міжнародного права: у 3 томах».

У межах цих проєктів були проведені міжнародні та національні наукові 
та науково-практичні полілоги, конференції, круглі столи, семінари: 
«Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення»; «Права 
вимушених переселенців: забезпечення та захист (міжнародний і вітчизня-
ний досвід)»; «Права дитини: охорона і захист (сучасні реалії та перспекти-
ви)»; «Регіональна політика і децентралізація влади в Україні у контексті 
євроінтеграційних процесів»; «Протидія міжнародному тероризму і органі-
зованій злочинності: сучасні цивілізаційні виклики для України»; «Ціннісно-
правові засади інтеграційних процесів в Україні»; «Сила права і право сили: 
історичний вимір та сучасне бачення проблеми»; «Форма сучасної націо-
нальної української держави: реалії та перспективи»; «Україна перед геопо-
літичними викликами сьогодення»; «Загрози-виклики-шанси європейської 
безпеки»; «Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення»; 
«Військове правосуддя в Україні: актуальні проблеми організації та здійснен-
ня»; «Конституція України – основа консолідації суспільства і держави»; 
«Українська державність: крізь призму часу»; «Міжнародне право і «закри-
вавлені старожитності» у світлі Конвенції Ради Європи про правопорушен-
ня, пов’язані з культурними цінностями»; «Проблеми імплементації націо-
нального законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом»; «Судовий захист природного довкілля та екологіч-
них прав»; «Справа про скіфське золото: поточний стан та перспективи»; 
«Застосування норм міжнародного права у внутрішньому правопорядку 
України». 

Одним із важливих напрямів роботи наших науковців стала підготовка 
аналітичних доповідей та аналітичних записок для органів державної влади: 
«Етнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етно-
політичній дезінтеграції держави»; «Відповідальність держав за порушення 
принципів територіальної цілісності та непорушності державних кордонів»; 
«Повернення освіти: ревіталізація після окупації»; «Громадянське суспіль-
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ство в Україні в умовах демократичних трансформацій: перспективи розвит-
ку»; «Політичні та міжнародно-правові механізми деокупації та відновлення 
територіальної цілісності держави: світовий досвід і Україна»; «Правова 
ідеологія як засадничий принцип консолідації українського суспільства»; 
«Етнокультурна автономія як інститут забезпечення прав національних мен-
шин: світовий досвід і Україна»; «Політико-правові засади миротворчої опе-
рації на Донбасі: світовий досвід для України»; «Національна правова систе-
ма в умовах глобалізації: чинники реформування та оновлення»; «Правові 
засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій у кон-
тексті відновлення територіальної цілісності України»; «Відродження пост-
конфліктних територій: світовий досвід і Україна» та  ін. 

Також підготовлені законопроєкти та висновки до законопроєктів: «Про 
Раду національної безпеки і оборони України»; «Про Концепцію державної 
етнонаціональної політики України»; «Про внесення змін до Закону України 
«Про національні меншини в Україні» (щодо Урядового уповноваженого з 
питань етнонаціональної політики); «Про внесення змін до Закону України 
«Про громадянство України» (щодо розширення підстав втрати громадян-
ства України); «Про основи національної безпеки України»; «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики» (щодо забезпечення етнополітичної без-
пеки); «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки»; «Про внесення доповнення до Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди 
георгіївської (гвардійської) стрічки»; «Про доступ до архівів репресивних 
органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років»; «Про 
Національну поліцію»; «Про поліцію і поліцейську діяльність»; «Про забо-
рону пропаганди символіки комуністичного режиму»; «Про правонаступ-
ництво України» щодо скасування дії актів СРСР на території України»; 
«Про результати виконання «Плану роботи Міжвідомчої комісії з імплемен-
тації в Україні міжнародного гуманітарного права на 2016 рік»; «Про засу-
дження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталі-
тарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»; «Про 
внесення змін до Закону України «Про основи національної безпеки 
України»; «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на 
період проведення антитерористичної операції»; «Про внесення змін до 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України»; «Про статус кримсько-
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татарського народу в Україні»; «Про внесення змін до Закону України «Про 
Національну гвардію України».

Упродовж 2015–2022 рр. науковці Інституту працювали над головними 
виданнями НАН України у сфері соціогуманітарних наук – над Національними 
доповідями (на сотні сторінок): «Україна: шлях до консолідації суспільства» 
(2017 р.); «Українське суспільство: міграційний вимір» (2018 р.); 
«Євроатлантичний вектор України» (2019 р.); «Україна як цивілізаційний 
суб’єкт історії та сучасності» (2020 р.); «Національна стійкість України: 
стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз» (2022 р.).

Враховуючи перебування нашої держави в стані війни з Росією, в 
Інституті були підготовлені: Проєкт Стратегії національної безпеки 
України; Пропозиції для Президії НАН України щодо наукового супроводу 
вирішення нагальних загальнодержавних проблем, пов’язаних з воєнними 
діями на Донбасі; Матеріали щодо необхідності ратифікації Другого прото-
колу до Гаазької конвенції 1954 р. та  ін. документи,  а також експертні 
висновки: щодо наукового співробітництва з установами і організаціями на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя; щодо надання характеристики поняття «інтереси держави» та 
дій, які можуть спричинити шкоду інтересам держави Україна та правової 
оцінки відвідування 23 липня 2015 р. делегацією із десяти французьких 
депутатів на чолі з Тьєррі Маріані тимчасово окупованої території України, 
а саме Автономної Республіки Крим без відповідного дозволу. Крім вище-
зазначеного, науковці Інституту брали участь у роботі Європейської комісії 
проти расизму і нетерпимості та входили до складу робочої групи при 
Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реін-
теграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин 
і міжнаціональних відносин. 

Після 24 лютого 2022 р. в умовах розв’язання Росією широкомасштабної 
війни проти України вся діяльність Інституту здійснюється відповідно до 
вимог воєнного стану. 

Наразі Інститут працює над: створенням дослідницького Центру проблем 
війни та правового забезпечення перемоги України над агресором, Центру 
європейської інтеграції України, Фонду інституційного розвитку української 
науки, Наглядової громадської ради при Фонді, громадської організації 
«Право задля демократії та розвитку», метою діяльності яких буде наукове 
забезпечення перемоги України над агресором та їх післявоєнної відбудови; 
отриманням грантів; розробкою плану та пропозицій для Офісу Президента, 
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КМУ, ЗСУ, МВС, Прокуратури, судової системи. Розробляється план взаємо-
дії Інституту з моніторинговими місіями іноземних держав, фондами, журна-
лістами та ін. Співробітники Інституту роблять посильний внесок у забезпе-
чення перемоги над агресором. Вони тримають юридичний фронт боротьби 
у наймасштабнішій війні в Європі після Першої та Другої  світових воєн.

Директор Інституту 
академік НАПрН України  О. В. Скрипнюк
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА1

У статті досліджується національний і міжнародний конституційно-пра-
вовий механізми реалізації та захисту прав і свобод людини в умовах війни, які 
містять нормативно-правові та інституційні складники. До національного 
механізму належить упорядкована система конституційно-правових форм засо-
бів та заходів. Міжнародно-правовий механізм утворює цілий комплекс міжна-
родно-правових засобів та інститутів для забезпечення реалізації міжнародно- 
правових норм у сфері прав людини. Останній утворюють два взаємопов’язані 
та взаємозумовлені складники – міжнародний нормативно-правовий (конвенцій-
ний) і міжнародний організаційно-правовий (інституційний).

Національний і міжнародний механізми реалізації та захисту прав і свобод 
людини наділені властивістю змінюватися та набувають різних вимірів і осо-
бливостей залежно від умов їх реалізації (в умовах миру чи війни). Під час війни 
використання механізмів залежить від визначення природи конфлікту.

У статті аналізуються національне і міжнародне законодавство, які спря-
мовані на реалізацію прав і свобод людини в умовах розв’язаної росією широко-

* Skrypniuk Oleksandr, Director of the Koretsky Institute of State and Law Academy 
of Science of Ukraine, Doctor of Juridical Sciences, Full Professor, Academician of the 
NALS of Ukraine

1© О. В. Скрипнюк, 2022
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масштабної агресії проти України. Наголошується на специфіці та особливос-
тях нормативно-правової основи національного механізму; досліджується пере-
лік прав, від виконання яких відступає держава в умовах оголошення воєнного 
стану, та перелік прав людини, які не підлягають обмеженню в умовах війни.

Ключові слова: війна, права і свободи, захист та обмеження прав і свобод, 
національний та міжнародно-правовий механізми, законодавство. 

Skrypniuk Oleksandr. The constitutional and legal mechanism of 
implementation and protection of human rights and freedoms in war conditions: 
world experience and Ukraine

The article examines the national and international constitutional and legal 
mechanisms for the implementation and protection of human rights and freedoms in the 
conditions of war, which contain regulatory and institutional components. The national 
mechanism includes an ordered system of constitutional and legal forms of means and 
measures. The international legal mechanism forms a whole complex of international 
legal means and institutions to ensure the implementation of international legal norms 
in the field of human rights. The latter is formed by two interrelated and mutually 
conditioned components – international normative and legal (conventional) and 
international organizational and legal (institutional).

National and international mechanisms for the implementation and protection of 
human rights and freedoms are endowed with the ability to change and acquire 
different dimensions and features depending on the conditions of their implementation 
(in peace or war). During war, the use of mechanisms depends on determining the 
nature of the conflict.

The article analyzes national and international legislation aimed at the realization 
of human rights and freedoms in the conditions of Russia’s large-scale aggression 
against Ukraine. Emphasis is placed on the specifics and features of the regulatory 
framework of the national mechanism; the list of rights from which the state withdraws 
in the conditions of the declaration of martial law and the list of human rights that are 
not subject to restrictions in the conditions of war are investigated.

Key words: war, rights and freedoms, protection and restriction of rights and 
freedoms, national and international legal mechanisms, legislation.

Конституційно-правовий механізм реалізації та захисту прав і свобод 
людини – це нормативно визначена, упорядкована система конституцій-
но-правових форм, засобів і заходів, спрямованих на: створення реальних 
умов щодо фактичної, безперешкодної реалізації прав і свобод людини; запо-
бігання їх порушенню; та їх поновлення у разі порушення. Це національний 
механізм, який діє в конкретній державі та містить нормативно-правовий та 
інституційний складники. 

Водночас функціонує і міжнародний механізм реалізації та захисту прав 
людини – це комплекс міжнародних нормативно-правових засобів та інсти-
тутів, що використовуються державами для забезпечення реалізації міжна-
родно-правових норм у сфері прав людини та складається з двох взаємо-
пов’язаних та взаємозумовлених складників – міжнародного норматив-
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но-правового (конвенційного) і міжнародного організаційно-правового 
(інституційного).

Механізми (національний і міжнародний) реалізації та захисту прав і сво-
бод людини змінюються та набувають різних вимірів і особливостей залежно 
від того, в яких умовах вони діють, у мирний час або під час конфлікту. Для 
їх застосування в умовах конфлікту важливим є визначення природи конфлік-
ту, оскільки від цього залежить зміст нормативно-правових і цілеспрямова-
ність інституційних складників зазначених механізмів.

24 лютого 2022 р. рф вчинила повномасштабний воєнний напад на суве-
ренну Україну. Отже, на сьогодні триває збройний конфлікт, який має квалі-
фікаційні ознаки агресивної війни рф проти України. Цей висновок ґрунтуєть-
ся на теорії та практиці міжнародного права, зокрема, відповідає визначенню 
агресії, затвердженому Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 
1974 р., та положенням Женевських конвенцій 1949 р. Так, відповідно до 
ст. 2 Женевських конвенцій  «ця Конвенція застосовується в усіх випадках 
оголошеної війни чи будь-якого іншого збройного конфлікту, що може 
виникнути між двома чи більше Високими Договірними Сторонами, навіть 
якщо стан війни не визнаний однією з них». Таким чином, терміни «війна» 
та «збройний конфлікт» співвідносяться як частина та ціле. Адже війна є 
одним із проявів (видів) збройного конфлікту та означає збройне протистоян-
ня між двома або декількома суверенними суб’єктами міжнародного права, 
якими можуть бути виключно держави (тобто це міжнародний збройний кон-
флікт), та характеризується певними ознаками: розірванням дипломатичних 
відносин між воюючими державами; анулюванням двосторонніх договорів; 
припиненням економічних, торгових, фінансових та ін. взаємовідносин між 
фізичними та юридичними особами держави-противника; дією спеціального 
правового режиму, за якого встановлюються часткові обмеження прав люди-
ни; застосуванням до громадян держави противника інтернування тощо. 

Триваюча збройна агресія рф проти України та сучасний стан справ між 
Україною та росією надають підстави констатувати (з позиції міжнародного 
права) наявність стану війни між рф та Україною. Проте держава-агресорка – 
рф не визнає факт вторгнення на територію України та широкомасштабні 
бойові дії як акти проголошення і ведення війни та називає їх «спеціальною 
військовою операцією» в Україні. Така «тактика» рф дуже просто пояснюєть-
ся, оскільки застосування терміна «війна» вимагає формального її оголошен-
ня (відповідно до ст. 1 ІІІ Гаазької Конвенції про відкриття воєнних дій від 
18 жовтня 1907 р.). Це, своєю чергою, зумовлює відповідні міжнародно-пра-
вові наслідки та, зокрема, притягнення до міжнародно-правової відповідаль-
ності (ст. 5 визначення агресії, яке прийняте Генеральною Асамблеєю ООН 
14 грудня 1974 p.). Однак відповідно до ст. 2 Женевських конвенцій 1949 р. 
збройний конфлікт між двома державами визнається міжнародним правом, 
навіть якщо одна зі сторін заперечує наявність стану війни. 
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Отже, триваючий збройний конфлікт, розпочатий через воєнну агресію 
рф проти України, має всі ознаки війни.

В умовах війни актуалізується проблематика забезпечення прав і свобод 
людини, при цьому національний і міжнародний механізми їх реалізації та 
захисту набувають певних особливих ознак. 

Що стосується міжнародного механізму реалізації та захисту прав 
людини, то слід зазначити таке. Під час міжнародного збройного конфлікту 
(війни) сторони мають дотримуватися міжнародного гуманітарного права, 
зокрема, чотирьох Женевських конвенцій щодо захисту жертв збройних 
конфлік тів від 12 серпня 1949 р., до яких приєдналися всі держави світу, а 
саме – це Женевські конвенції: «Про поліпшення долі поранених і хворих у 
діючих арміях» (І); «Про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, що 
зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі» (ІІ); «Про пово-
дження з військовополоненими» (ІІІ); «Про захист цивільного населення під 
час війни» (IV). Важливе значення щодо міжнародного захисту прав людини 
мають Додатковий протокол до Женевських конвенцій про захист жертв між-
народних збройних конфліктів від 8 червня 1977 р. та Конвенція про права 
дитини від 20 листопада 1989 р. і Факультативний протокол до цієї Конвенції, 
що стосується участі дітей у збройному конфлікті від 25 травня 2000 р.

Положення цих джерел міжнародного гуманітарного права містять пра-
вила, відповідно до яких учасники збройного конфлікту під час ведення 
бойових дій зобов’язані відрізняти цивільних осіб і комбатантів, цивільні та 
військові об’єкти, скеровувати свої військові операції лише проти воєнних 
об’єктів, а також вживати всіх можливих заходів при виборі засобів і методів 
атак, щоб уникнути або звести до мінімуму випадкову загибель цивільного 
населення та пошкодження цивільних об’єктів. Крім того, міжнародне гума-
нітарне право містить норми, що визначають правила поводження з військо-
вополоненими, хворими, пораненими та особами, які потрапили під кон-
троль однієї зі сторін конфлікту (цивільні особи, люди, позбавлені свободи 
або які живуть в умовах окупації та ін.).

Росія грубо порушує положення міжнародного гуманітарного права, 
зокрема, офіційно зафіксовано численні порушення Четвертої Женевської 
конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 р., Додаткового 
протоколу № 1, що стосується захисту жертв міжнародних збройних кон-
фліктів від 8 червня 1977 р., а також Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод від 4 листопада 1950 р., Конвенції про запобігання 
злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 р., Кримінального 
кодексу України та Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюд-
ських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 
від 10 грудня 1984 р. Саме факти порушення цих міжнародних документів 
і нормативних актів відзначила організація Human Rights Watch (неурядова 
організація, яка здійснює моніторинг, розслідування та документування 
порушень прав людини) у своїй заяві (Ukraine: Executions, Torture During 
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Russian Occupation. Apparent War Crimes in Kyiv, Chernihiv Regions). Так, у 
квітні 2022 р. співробітники цієї організації відвідали 17 міст і сіл на 
Київщині та Чернігівщині. Вони задокументували 22 позасудові страти, 
9 випадків незаконного позбавлення життя, 6 потенційних випадків насиль-
ницького зникнення, 7 випадків тортур та записали 21 свідчення мирних 
цивільних осіб про те, як їх незаконно утримували під вартою в нелюд-
ських умовах. 

Рада ООН з прав людини 12 травня 2022 р. схвалила Резолюцію щодо 
погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської 
агресії. 

Системний і масштабний характер мають такі злочини, як: незаконне 
викрадення та утримання цивільних осіб, включаючи журналістів, представ-
ників місцевої влади; катування та принижуюче гідність поводження з поло-
неними; воєнні злочини проти довкілля та енергетичної безпеки; викори-
стання цивільних осіб і захищених цивільних об’єктів як «живого щита»; 
насильницьке переміщення громадян України на територію рф або окуповані 
нею території.

Безумовно, всі ці злочини мають отримати відповідну правову оцінку, а 
винні особи мають бути притягнуті до відповідальності. 

Інститут відповідальності за воєнні злочини є самостійним елементом 
інституційного механізму захисту прав людини. У сфері індивідуальної кри-
мінальної відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права 
важливим міжнародним документом є Римський статут Міжнародного кри-
мінального суду від 17 липня 1998 р. Україна не є стороною цього міжнарод-
ного договору. Відповідно до ч. 6 ст. 124 Конституції України Україна може 
визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначе-
них Римським статутом Міжнародного кримінального суду. 

Слід відзначити, що в сучасних умовах збройної агресії рф проти України 
саме Міжнародний кримінальний суд (далі – МКС) є важливим, дієвим, 
інституційним елементом механізму притягнення до політичної відповідаль-
ності за воєнні злочини, вчинені на території України. Україна скористалася 
п. 3 ст. 12 Римського статуту, відповідно до якого держава, яка не є учасни-
цею Статуту, може через подання відповідної заяви визнати юрисдикцію 
МКС. Україна визнала юрисдикцію МКС та отримала зобов’язання співпра-
цювати з ним. Для нормативного визначення обсягу та порядку співробітни-
цтва з МКС з метою сприяння у притягненні до кримінальної відповідально-
сті та покаранні осіб, які вчинили злочини, що підпадають під його юрисдик-
цію, прийнятий Закон України «Про внесення змін до Кримінального проце-
суального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо спів-
робітництва з Міжнародним кримінальним судом» від 3 травня 2022 р. При 
цьому слід відзначити, що 41 держава-учасниця звернулася до МКС через 
вторгнення росії в Україну, що свідчить про всеосяжну підтримку України 
міжнародною спільнотою.
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Крім того, у лютому 2022 р. Україна офіційно направила позов проти 
росії до Міжнародного суду ООН.

Немає сумніву, що росія за збройну агресію проти України має бути при-
тягнута до відповідальності, адже рф своїми злочинними діями порушує не 
тільки правила та норми міжнародного права, а й усі загальнолюдські цінно-
сті та принципи людяності і гуманізму. 

Україна та рф є учасниками основних міжнародних договорів у галузі 
прав людини та повинні дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним 
правом прав людини в ситуаціях збройного конфлікту, а саме – війни, за 
винятком законних відступів, передбачених у деяких договорах з прав 
людини. Так, Україна повідомила Генерального секретаря ООН та офіцій-
них осіб іноземних держав про введення в Україні воєнного стану, про 
обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від 
зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, 
та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення. Воєнний 
стан був введений в Україні Указом Президента України від 24.02.2022 р. 
Строк дії воєнного стану в Україні було продовжено згідно з наступними 
Указами Президента України від 14 березня 2022 р., 18 квітня 2022 р., 
17 травня 2022 р.

Отже, війна не може бути підставою для відмови від прав людини і ска-
сування відповідних зобов’язань щодо них, проте держава може оголосити 
про відступ від окремих зобов’язань.

Крім відступу України від окремих зобов’язань, визначених у міжнарод-
них документах щодо прав людини, національний конституційно-правовий 
механізм реалізації та захисту прав і свобод людини в умовах воєнного стану 
набуває й інших особливостей, що зумовлені воєнною загрозою та виявля-
ються через: обмеження реалізації прав і свобод відповідно до ст. 64 
Конституції України та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану» від 12 травня 2015 р.; запровадження заходів правового режиму воєн-
ного стану, які стосуються прав і свобод людини відповідно до ст. 8 Закону 
України «Про правовий режим воєнного стану»; встановлення виключного 
захисту прав людини, що обумовлено положеннями ст. 3 Конституції 
України, відповідно до якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Має особливості і нормативно-правова основа цього механізму. Так, пра-
вове регулювання реалізації та захисту прав людини під час воєнного стану 
регламентується такими нормативними актами: Конституцією України; 
Законом України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 
2015 р.; Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучен-
ня майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 
17 травня 2012 р.; Указом Президента України «Про введення воєнного стану 
в Україні» від 24 лютого 2022 р.;  постановою Кабінету Міністрів України 
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«Про затвердження порядку залучення працездатних осіб до суспільно 
корисних робіт в умовах воєнного стану» від 13 липня 2011 р. та ін.

Відповідно до ч. 2 ст. 64 Конституції України та згідно з ч. 3 Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 
2022 р. у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період 
дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні 
права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30–34, 38, 39, 
41–44, 53 Конституції України, а саме: недоторканність житла; таємниця лис-
тування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; невтру-
чання в особисте і сімейне життя; свобода пересування, вільний вибір місця 
проживання, право вільно залишати територію України; право на свободу 
думки і слова; право брати участь в управлінні державними справами, у все-
українському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування; право збира-
тися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації; 
право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результа-
тами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; право на підприємницьку 
діяльність; право на працю; право на страйк; право на освіту.

Стаття 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» визначає 
можливі заходи правового режиму воєнного стану, які, зокрема, стосуються 
прав і свобод людини, а саме: запроваджувати трудову повинність для пра-
цездатних осіб; проводити зміни умов праці відповідно до законодавства про 
працю; примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній власності 
для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану; запроваджу-
вати комендантську годину, а також встановлювати спеціальний режим світ-
ломаскування; встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати 
свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства; перевіря-
ти документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних 
засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян; заборо-
няти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших 
масових заходів; порушувати у порядку та на підставах, визначених 
Конституцією та законами України, питання про заборону діяльності окре-
мих політичних партій, громадських об’єднань; встановлювати заборону або 
обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на терито-
рії, на якій діє воєнний стан; забороняти громадянам, які перебувають на 
військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце 
перебування); обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служ-
би; встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну 
повинність; інтернувати громадян іноземної держави, яка загрожує нападом 
чи здійснює агресію проти України та ін. 

При цьому слід акцентувати увагу на тому, що визначені заходи мають 
бути проведенні відповідно до чинного законодавства та з забезпеченням 
дотримання міжнародно-правових стандартів у сфері прав людини та кон-
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ституційних принципів правового статусу людини і громадянина в Україні. 
Так, показовими у цьому контексті є положення ч. 3 ст. 20 Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану», які закріплюють, що у процесі тру-
дової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, забезпе-
чується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, міні-
мальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний 
робочий час, врахування стану здоров’я особи тощо. 

Крім того, відповідно до ст. 3 Закону України «Про передачу, примусове 
відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи 
надзвичайного стану» примусове відчуження майна в умовах правового 
режиму воєнного стану може здійснюватися з попереднім повним відшкоду-
ванням його вартості. У разі неможливості попереднього повного відшкоду-
вання за примусово відчужене майно таке майно примусово відчужується з 
наступним повним відшкодуванням його вартості. 

Як було зазначено, в умовах війни застосовується захист прав людини, 
особливості якого надають підстави визначити цей захист як виключний, 
адже він застосовується у зв’язку з воєнним станом. Так, в умовах війни в 
Україні було прийнято ряд нормативно-правових актів, якими зміцнюються 
гарантії прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина, зокрема 
у сфері соціального захисту, надання соціальної, правової та ін. допомоги 
тощо (наприклад, це закони України: «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або 
воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях» від 14 квітня 2022 р.; 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер 
зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на 
випадок безробіття під час дії воєнного стану» від 21 квітня 2022 р.; «Про 
захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного 
стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти 
України» від 1 квітня 2022 р., «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб, постраждалих 
внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України» від 1 квітня 
2022 р.; «Про внесення змін до частини першої статті 14 Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу» щодо розширення переліку осіб, які 
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу» від 3 травня 2022 р. 
та ін.).

Існує перелік прав людини, які не підлягають обмеженню в умовах війни. 
Це такі природні права людини, як право на життя, заборона катувань та ін., 
а також право на справедливий суд. Відповідно до ст. 64 Конституції України 
не можуть бути обмежені такі права і свободи, передбачені Конституцією 
України: рівність конституційних прав і свобод та рівність перед законом 
(ст. 24); заборона позбавлення громадянства і права змінити громадянство 
(ст. 25); невід’ємне право на життя (ст. 27); право кожного на повагу до його 
гідності (ст. 28); право кожної людини на свободу та особисту недоторкан-
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ність (ст. 29); право направляти індивідуальні чи колективні письмові звер-
нення (ст. 40); право кожного на житло (ст. 47); рівні права і обов’язки 
подружжя у шлюбі та сім’ї; рівні права дітей (статті 51, 52); право на судовий 
захист (ст. 55); право на відшкодування за рахунок держави чи органів місце-
вого самоврядування матеріальної та моральної шкоди (ст. 56); право кожно-
го знати свої права і обов’язки (ст. 57); незворотність дії в часі законів та 
інших нормативно-правових актів (ст. 58); право на професійну правничу 
допомогу (ст. 59); право не виконувати явно злочинні розпорядження чи 
накази (ст. 60); право не бути двічі притягненим до юридичної відповідаль-
ності одного виду за одне й те саме правопорушення (ст. 61); презумпція 
невинуватості (ст. 62); право не давати показання або пояснення щодо себе, 
членів сім’ї чи близьких родичів (ст. 63).

Заборона застосування тортур, катування є імперативною нормою міжна-
родного права прав людини, а людська гідність є однією з загальнолюдських 
цінностей, посягання на яку є неприпустимим за жодних умов. У контексті 
міжнародно-правових стандартів у сфері прав людини важливе значення має 
ст. 22 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», відповідно до 
якої введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тор-
тур, жорстокого чи такого, що принижує людську гідність, поводження або 
покарання. 

Особливо вразливими в умовах війни є діти. В Україні внаслідок повно-
масштабної збройної агресії російської федерації загинули 232 дитини, 
431 дитина була поранена. За повідомленням Офісу генерального прокурора, 
станом на 23 травня 2022 р. «понад 663 дитини постраждали в Україні внас-
лідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на 
ранок 23 травня 2022 р. офіційна кількість дітей-жертв не змінилася – 232. 
Зросла кількість поранених – 431». Тому саме діти потребують окремої уваги 
та підвищеного ступеня надзвичайного захисту.

 Відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції про права дити-
ни щодо участі дітей у збройних конфліктах від 2004 р. визнається неприпу-
стимим призов до національних збройних сил осіб молодше 18 років, оскіль-
ки вони мають право на особливий захист. Законодавство України повністю 
відповідає цій міжнародній нормі.

Конституційно-правовий механізм реалізації та захисту прав людини під 
час збройного конфлікту передбачає різні правові режими, тому його можна 
розділити на два напрями: реалізація та захист прав людини в зоні конфлікту, 
тобто в зоні бойових дій, на окупованих територіях; реалізація та захист прав 
людини поза зоною збройного конфлікту, тобто йдеться про забезпечення 
прав осіб, які покинули зону бойових дій, але які стикаються з будь-яким 
ураженням прав у зв’язку з війною (вимушені переселенці, біженці). 

Вразливу групу становлять внутрішньо переміщені особи. Майже 11 млн 
громадян України через війну стали внутрішньо переміщеними особами або 
залишили країну (станом на початок травня 2022 р.). Гарантії дотримання 
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прав внутрішньо переміщених осіб встановлює Закон України «Про забезпе-
чення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р. 
У сучасних умовах війни внутрішньо переміщеним особам надається 
матеріаль на допомога (наприклад, постанова Кабінету Міністрів України від 
20 березня 2022 р. «Деякі питання виплати допомоги на проживання внут-
рішньо переміщеним особам»). Проте залишається безліч проблем, пов’яза-
них з реалізацією та захистом прав переміщених осіб, біженців. Наприклад, 
питання про втрату ними будинків, майна, тощо. Саме це питання було пред-
метом розгляду в ЄСПЛ. Так, у справі «Саргсян проти Азербайджану» 
(Minas Sargsyan v Azerbaijan, 40167/06, 16 червня 2015 р.) ЄСПЛ розглядав 
питання про втрату вимушеними переселенцями будинку, землі та майна та 
дійшов висновку про порушення ст. 1 Протоколу № 1 (право мирно володіти 
своїм майном), ст. 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя та 
житла) і ст. 13 Конвенції (право на ефективний засіб правового захисту). 

Слід зазначити, що, зважаючи на особливі обставини, які виникають у 
зв’язку зі збройними конфліктами, обґрунтованим є виокремлення особли-
востей реалізації та захисту прав людини як під час збройного конфлікту, так 
і у постконфліктний період, коли можуть бути застосовані, зокрема, спеціаль-
ні засоби захисту порушених прав і свобод людини, амністії, відновлювальні 
компенсаційні механізми, засоби транзитивної юстиції та ін. 

Таким чином, в умовах війни мають бути застосовані як міжнародний, 
так і національний механізми реалізації та захисту прав і свобод людини, які 
мають певні особливості, що зумовлені підвищеною вразливістю окремих 
прав і свобод людини, а також виникненням нехарактерних для неконфлік-
тного стану (миру) викликів і ситуацій. Незважаючи на ці фактори, права 
людини мають бути забезпечені та захищені, адже немає більшої цінності 
для демократичної, правової держави, ніж людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека, як це визначено в Конституції України – 
держави, яка мужньо та віддано бореться з рф – державою-агресоркою за 
мир, демократію та свободу. 
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Розглянуто основні відмінності між «класичними» фашизмом (Італія) та 
націонал-соціалізмом (Німеччина) та їх видозміною – т. зв. рашизмом. 
Встановлено принаймні п’ять відхилень від вихідного «зразка». Натомість під-
дано сумніву тезу про нібито багатопартійність, а відтак і багатовекторність 
сучасної російської політичної системи. Усі партії, представлені в Державній 
думі РФ, виступають як єдина партія влади, коли йдеться про агресивну зовніш-
ню політику держави.

Ключові слова: рашизм як різновид фашизму, агресія РФ проти України, пар-
тія влади в Росії, релігійні інституції путінської Росії.

Makarchuk Volodymyr. Rashism as the most degraded stage of fascism
The main differences between «classical» fascism (Italy) and National Socialism 

(Germany) and their modification – the so-called rashism – are considered in this 
article. At least five deviations from the original «sample» were identified. The thesis 
of the alleged multiparty system, and thus the multi-vector nature of the modern 
Russian political system, is questioned instead. All parties represented in the State 
Duma of the Russian Federation act as a single Party of Power when it comes to 
aggressive foreign policy of the state.

Key words: rashism as a form of fascism, Russian aggression against Ukraine, the 
ruling party in Russia, religious institutions in Putin’s Russia.

Вступ (актуальність теми). У політичній лексиці та науковій літературі 
в 2022 р. з’явився новий влучний термін рашизм для означення суті автори-
тарної диктатури, войовничої й агресивної, яка апелює до низьких інстинктів 
населення держави, охоплюючи не лише його маргінальні групи, а й широ-
кий загал. Науковці світу шукають (і знаходять) спільні риси рашизму і кла-
сичного (італійського) фашизму й німецького нацизму. Так, професор 
Єльського (Нью-Гайвен, Коннектикут) університету Тімоті Снайдер у статті 
«Це має прозвучати – Росія фашистська держава» вказує на загалом 7 ознак: 
культ одного лідера – Володимир Путін; культ померлих як щось велике – 
перемога у Великій вітчизняній війні; міф про колишню велич імперії та 
бажання її повернути; потужна машина пропаганди; візуальні символи, як 
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знак належності – Z та V; масові заходи на підтримку вождя; мова ненависті 
стосовно конкретної групи людей. 

Снайдер вражений схожістю між гітлерівською Німеччиною та путін-
ською Росією1.

Стан дослідження. Про рашизм більшою чи меншою мірою висловлю-
валися вітчизняні дослідники: І. Й. Бойко, Т. І. Бондарук, В. І. Бірюков, 
О. М. Волощенко-Віслобокова, В. П. Горбатенко, К. О. Долгорученко, 
Є. Ю. Захаров, В. Є. Кириченко, В. Б. Ковальчук, К. М. Колесников, 
Н. М. Крестовська, І. В. Музика, В. Т. Окіпнюк, Н. М. Оніщенко, 
О. В. Скрипнюк, Н. М. Пархоменко, В. Й. Ровінський, Л. І. Рябошапко, 
І. Б. Усенко, О. Н. Ярмиш2 та ін. 

Вітчизняний політолог О. Чеславський у статті «Росія – батьківщина 
нацизму, і Гітлера росіяни не любили лише через те, що він зрадив Сталіна» 
узагалі говорить про пріоритети РФ у створенні нацистської ідеології3.

Загалом українські дослідники розширюють і уточнюють перелік спіль-
них рис рашизму та його європейських прототипів – фашизму і нацизму. 

Постановка проблеми дослідження. Вважаємо, що, зосередившись на 
пошуку спільного у фашизмі, нацизмі й рашизмі, вітчизняні та зарубіжні 
науковці випускають з уваги відмінності. Це дає змогу російській стороні 
експлуатувати прогалину, підсовуючи світовій громадськості вигідні для 
себе, а фактично – фейкові «розбіжності» (як-от нібито багатопартійність 
російської політичної системи).

Мета та завдання дослідження. У пропонованій увазі читача статті 
зосередимося на питанні, чим власне відрізняється рашизм від фашизму та 
нацизму? Також нас цікавитиме нібито багатопартійність російської парла-
ментської гілки влади та її ставлення до агресії в Україні й анексії україн-
ських державних територій.

Виклад основного матеріалу. Навесні 1917 р. вийшла праця В. Ульянова-
Леніна з екстраполярною назвою «Імперіалізм як найвища стадія імперіаліз-
му. Популярний нарис». У ній майбутній «вождь» запропонував своє бачення 
новітнього (як на той час) капіталізму – «загниваючого», «паразитичного» 
тощо (усього п’ять ознак). Не претендуючи на лаври ідола комуністів, спро-
бую подати власне бачення характерних ознак, так би мовити, родимих плям 
рашизму. На відміну від «оригінального» фашизму є й суттєві відмінності. 
Їх, звісно, дещо більше, ніж п’ять, але для початку піде мова про найхарак-
терніші, ті, повз які важко пройти, не помічаючи.

• Рашизм – це мультинаціональний та полірелігійний фашизм. У ньому 
дивовижно об’єднуються й співіснують усі національності та національні 
меншини РФ (від нохчі Р. Кадирова до інтернаціоналу євреїв та етнічних 
вірмен на центральному телебаченні РФ). Наразі жодна етнічна група в РФ 
відкрито не виступила проти агресії стосовно «братского народа», вклю-
чаючи й численну українську діаспору. Виняток становлять хіба що кримські 
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татари окупованого РФ півострова, точніше та їх частина, яка зберегла лояль-
ність до України.

У лавах окупаційної армії бачимо православних християн, мусульман та 
буддистів, причому дві останні категорії (кавказці та буряти) – чи не затятіші 
рашисти, ніж представники титульної нації. У розпал російської агресії 
проти України патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв) передав очільнику Росгвардії 
В. Зотову т. зв. Серпневу ікону Богородиці. Той, своєю чергою, оголосив: 
«Хочу довести до вас и всех присутствующих здесь прихожан, что войска 
Национальной гвардии совместно с Вооруженными силами Российской 
Федерации выполняют все поставленные задачи в ходе этой военной контро-
перации, и хочу сказать, что не все идет так быстро, как хотелось бы (...) Но 
мы идем к намеченной цели шаг за шагом. Победа будет за нами, а эта икона 
будет защищать русское воинство и ускорит нашу победу»4. Рашистську 
позицію мусульманських авторитетів РФ констатує шейх Саїд Ісмагілов, 
керівник Духовного управління мусульман України «Умма»: «Ми не будемо 
відновлювати духовні зв’язки з мусульманськими лідерами Росії. Моя 
совість не дозволить протягнути їм руку. Подивіться, як основні муфтії Росії 
схвалили агресію Кремля проти України і без будь-яких застережень благо-
словили бомбардування всієї України, під якими опинились в тому числі і 
ми – мусульмани України»5.

Наразі російську агресію в Україні не підтримали лише місцеві Свідки 
Єгови – традиційно пацифістське релігійне (християнське) відгалуження. 
Також на знак протесту залишив РФ головний рабин Москви.

Побіжно відмітимо, що питання про багатопартійний характер рашиз-
му виглядає принаймні спірним. Так, дійсно в Державній думі РФ (450 штат-
них місць) представлені аж п’ять фракцій («Єдина Росія» – 325, КПРФ – 56, 
«Справедлива Росія» – 28, ЛДПР – 22, «Нові люди» – 15) та формально поза-
партійні (14), однак усі вони в питаннях війни і миру, підтримки політичного 
режиму в країні тощо виступають як єдина партія влади. Для прикладу, Рада 
Федерації одноголосно (!) дала згоду президенту В. Путіну на введення 
військ в Україну 22 лютого 2014 р.6 20 березня 2014 р. Державна дума прак-
тично одноголосно підтримала приєднання Криму до РФ. Єдиним, хто про-
голосував проти, був депутат І. Пономарьов, та й то з посиланням на про-
цедурні моменти. 

Агресія 2022 р. теж не викликала найменших заперечень у керівних 
інстанціях п’ятиголової партії влади. За оцінками ГО «Опора», жоден із 
депутатів Держдуми не закликав припинити війну проти України7.

Єдина «чорна вівця» – член КПРФ, депутат Держдуми від Республіки 
Бурятія Вячеслав Мархаєв заявив, що йому «сумно дивитися на те, що відбу-
вається навколо України». Депутат на своїй сторінці в Facebook вказав, що 
визнання «ЛДНР» та їх захист нібито «мало інший план та задум». Однак і 
він не закликав зупинити війну, не визнав російської агресії та й, врешті- 
решт, не висловив чіткої позиції8.
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Така одностайність висловлення волі усіх 450(!) «народних обранців» 
неможлива у дійсно демократичних країнах, де сама логіка політичної 
боротьби підштовхує опозицію до менш чи більш жорсткої критики дій 
панівної верхівки. Але уся, нібито багатопартійна, Дума, обидві її палати, є 
насправді усього лиш фракціями єдиної партії влади РФ.

Представників дійсно опозиційних партій відсіюють ще на етапі допуску 
до участі у виборах чи у ході їхнього проведення. Тож ініціативи низки полі-
тичних організацій, зокрема партій «Яблуко», ПАРНАС, Фонду боротьби з 
корупцією Олексія Навального та ряду інших рухів, спрямовані проти війни 
із закликами до росіян виходити на мітинги, якого-небудь суттєвого впливу 
на рашистське суспільство не чинять.

• Рашизм – це ультра-шовіністичний фашизм. У Муссоліні було (нехай, 
некоректне) бачення цивілізованих народів (проти яких, для прикладу, не 
можна застосовувати хімічну зброю) і «дикунів» (з якими, як це було у 
Абіссінії, використання бойових отруйних речовин (ОР) цілком допустиме). 
Гітлер теревенив про «арійські народи Європи», а англосаксів вважав в усьо-
му рівними німцям. У 1944 р., коли Третій Райх уже тріщав по швах, до 
«арійських народів Європи» віднесли й українців, росіяни цієї сумнівної 
честі так і не були удостоєні. Натомість ідеологічна концепція «русского 
мира» ставить будь-якого громадянина Федерації (чукчу, осетина, калмика 
та ін.) на незмірно вищий духовний щабель порівняно з нібито бездуховними 
«гей-ропейцями» (населенням держав ЄС) та «піндосами» (американцями). 
Для рашистів в усьому світі немає їм рівні, інша справа, що існує дещо 
пом’якшене (чи, радше, поблажливе) ставлення до «братушок»-сербів та 
«бульбашів»-білорусів. Проте і в рамках уявного «русского мира» відсутня 
рівність його суб’єктів. Вихідці з «материка» зверхньо ставляться до росій-
ськомовних кримчан, хазяйнуючи на окупованому півострові без найменшо-
го озирання на протести місцевих захисників екології чи власників приватно-
го бізнесу й нерухомості. Ставлення громадян РФ до мешканців т. зв. 
Лугандона ще більш зневажливе (гарматне м’ясо, «грибочки»), а до решти 
українців, включаючи й російськомовних (яких їхній провідник називає 
«практически одним народом»), – відверто вороже. Ці останні – потенційна 
жертва, яку цілком допустимо вбити, скалічити чи зґвалтувати.

Вторгаючись в Україну, російські очільник та пропагандисти вели мову 
про «денацифікацію» та «звільнення» одноплемінників від засилля «бандерів-
ців». Логічно було припустити, що першими під удар російського молота 
мали б потрапити західні українці, україномовні та чужі в конфесійному від-
ношенні (УГКЦ та ПЦУ). Натомість головний каток агресії припав на регіо-
ни, у своїй масі російськомовні, з засиллям УПЦ МП. Можливо, цьому є своє 
«пояснення», засноване на хибній логіці головного рашиста – В. Путіна. 
Якщо «бандерівці» для нього просто «вороги», то російськомовні громадяни 
України – «зрадники». А яке ставлення до зрадників у колишнього  
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КДБ-шника відомо з показових, демонстративних розправ над Олександром 
Литвиненком та Сергієм Скрипалем.

Автор цих рядків у червні 2007 р. відвідав Свято-Успенську Святогірську 
лавру в Донецькій області, яка уже тоді вважалася (і реально була) безогляд-
ним оплотом «русского мира». У 2022 р. лавра кілька разів постраждала від 
обстрілів і бомбардувань російських військ, що вторглися в Україну. При 
цьому на її території перебували сотні людей, що ховалися від війни. 
Так, 12 березня недалеко від лаври розірвалася російська авіабомба, вибивши 
вікна та двері в будівлях і поранивши кількох людей. 4 травня російська 
армія обстріляла лавру, пошкодивши гуртожиток і поранивши принаймні 
7 людей. Новими обстрілами в травні були зруйновані Георгіївський скит 
лаври в селі Долина, церква на честь ікони «Всіх скорботних Радість» 
Богородичного скиту в селі Богородичне та пошкоджений скит Іоанна 
Шанхайського в селі Адамівка. Невдовзі – тижня не минуло – після проголо-
шення УПЦ МП своєї куцої «незалежності» від Москви, а саме 30 травня 
2022 р., внаслідок рашистського обстрілу загинули благочинний лаври архі-
мандрит Галактіон, монах Аристоклій, черниця Варвара. Поранення отрима-
ли ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій; кількість 
загиблих та постраждалих мирян залишається невідомою9.

Подібних руйнувань, безвідносно до потреб війни (на території лаври не 
було і не могло бути українських військових), зазнали й інші храми УПЦ МП, 
зокрема в Харкові, Маріуполі та ін. містах України. У багатьох з них шукали 
притулку ревні адепти гундяївського православ’я та концепції «одного народа».

• Рашизм – це безчесний фашизм. Вищі достойники держави відверто 
брешуть в очі світовій громадськості, анітрохи не побоюючись бути спійма-
ними за руку і тим самим зашкодити власній репутації. Тут достатньо прига-
дати балачки Путіна про «стихийно возникшую оборону Крыма», яка нібито 
купила уніформу в «любом военторге», і уже через місяць – нагородження 
учасників бандитського захоплення частини території суверенної держави 
медалями свого Міністерства оборони. 

На реверсі медалі «За возвращение Крыма» в верхній частині рельєфне 
зображення емблеми Міністерства оборони РФ, під якою – рельєфний напис 
у три рядки: «За возвращение / Крыма / 20.02.14–18.03.14»; по колу – рельєф-
ний напис у верхній частині «Министерство обороны», у нижній части-
ні – «Российской Федерации». Емітентів нагороди анітрохи не знітила та 
обставина, що В. Янукович де-юре продовжував залишатися Президентом 
України ще 22 лютого, а сама підготовка до воєнного вторгнення у Крим 
мала розпочатися щонайменше за кілька днів до розстрілів на Майдані.

А в середині квітня 2014 р. Академічним ансамблем пісні і танцю росій-
ської армії ім. О. Александрова була вперше виконана пісня «Вежливые 
люди», присвячена рейдерам у формі без розпізнавальних знаків10.

Брехня навколо збитого Боїнга не припиняється навіть у міжнародному 
суді, хоча давно усе усім зрозуміло. 
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Вражає «гордість» російських військовиків, пропагандистів і пересічних 
блогерів за іловайську «підставу» ЗСУ – рашисти пообіцяли оточеним «зеле-
ний коридор» і розстріляли беззбройних. 

За десять днів до вторгнення в Україну голова Служби зовнішньої розвід-
ки Росії Сергій Наришкін зі студії «Россия 24» заявив: «У России не было и 
нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Мы видели, мы 
знаем, как эта откровенная ложь [о том, что Россия якобы планирует вторже-
ние на Украину], причем ложь очень опасная начала распространяться с дру-
гого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных сто-
лиц (…)».

При цьому: «Главная угроза для Украины – это внутренний вооруженный 
конфликт» між «киевским режимом» та самопроголошеними Донецькою та 
Луганською республіками (ДНР і ЛНР). Тож «урегулировать этот конфликт 
можно только дипломатическим путем»11. Приблизно тоді ж з аналогічними 
заявами виступили достойники з російського МЗС.

Одним словом, репутація рашистів – уже на рівні вуличної хвойди, а 
заявам російського МЗС чи МО світова громадськість вірить, як сльозам 
повії чи клятвеним запевненням наркомана. Світ не знав такої безсоромності 
та цинізму навіть у темну добу фашистських диктатур ХХ століття, вклю-
чаючи й сталінський червоний фашизм.

• Рашизм – це корумповано-мафіозний фашизм. У РФ давно відбулося 
зрощення державних структур з відверто кримінальними елементами, як-от 
бойовиками Р. Кадирова, вірного «піхотинця президента». Парламент держа-
ви приймає постанову про можливість невизнання рішень ЄСПЛ. Рутинне 
розкрадання державного і місцевих бюджетів через «розпили» і «відкати» 
давно стало нормою. Безпосередній отруйник перебіжчика Олександра 
Литвиненка Андрій Луговий отримав місце в Державній думі, а його «коле-
ги» Петров і Боширов (отруйники родини Скрипалів), як і десятки та сотні 
інших злочинців-рашистів, не бояться видачі міжнародному чи національно-
му правосуддю. Втручання російських хакерів у вибори на Заході та у 
Брекзіт – доведений факт. Розправи з Ходорковським чи Навальним – зразки 
того, як неправова держава хизується своєю сваволею. Перелік можна про-
довжувати безкінечно. Говорячи про російських чиновників чи офіцерів 
спецслужб, важко, а іноді й неможливо провести роздільну лінію між дер-
жавним мужем і банальним кримінальним злочинцем.

• Рашизм – це вульгарний фашизм. Перша особа держави на потіху влас-
ній бидло-масі жартує про «бабушку», яка могла б стати «дедушкой», якби 
мала «половые органы дедушки»12. Він же тішить світ одкровеннями на 
кшталт: «Нравится – не нравится, терпи моя красавица»13, сором’язливо 
упускаючи першу частину відомого сороміцького віршика: «Милая лежит в 
гробу, я подкрался и ...». 

Образ мислення міністра закордонних справ Сергія Лаврова ідеально 
відображає крилата фраза «Дебіли бл*дь», сказана впівголосу чи то на адре-
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су саудівського міністра, чи то присутніх на брифінгу журналістів. Також у 
нього є хамувата звичка під час спілкування курити – звісно, не питаючи 
дозволу. Є  думка, що робиться це зумисне, щоб таким невербальним чином 
«поставити на місце» співрозмовника, показуючи, хто тут хазяїн ситуації. 

Достойники в студіях федеральних каналів верещать, як базарні баби, 
штовхаються, стусанами виганяють опонентів зі студії та безсоромно діляться 
вологими мріями на зразок узяття під контроль Балтійського моря шляхом оку-
пації шведського (нейтральна держава!) острова Готланд з подальшим підпи-
санням Швецією «договору про вічний нейтралітет» і передання Готланда 
Росії в оренду на 99 років. Водночас в окупованій Прибалтиці мають бути 
створені «народні республіки» – на багнетах носіїв «русского мира»14. 

Особовий склад «другої армії світу» в домівках українців на окупованій 
Київщині жере в ліжку і тут же в кутку кімнати випорожнюється. Але не 
забуває вислати додому те, що намародерив у помешканнях місцевих, нібито 
«визволених» з-під бандерівського ярма, жителів. З початку масштабного 
вторгнення по травень російські окупаційні війська відправили до РФ 
58 тонн посилок. Найбільше поштових операцій здійснили до Кемеровської 
області, де дислокується бригада, яка перебувала в Ірпені, Бучі та Гостомелі. 
Поштовий оператор СДЕК у Мозирі (Білорусь) дозволяє відстежувати від-
правлення за номером. Завдяки цьому можливо простежити детальний 
маршрут посилки. Видання вивчило відправлення з 46 відділень. Здебільшого 
підозрілі посилки відправляли з Покровського (Ростовська область), Богучара 
і Россша (Воронезька область), Валуйок (Бєлгородська область), Желє-
зногорська і Рильська (Курська область), Климова, Клинців, Новозибкова і 
Унечі (Брянська область). Також відправлення зафіксували з Армянська і 
Джанкоя (окупований Крим) та Мозиря15. Ані самих мародерів, ані їх сім’ї 
анітрохи не бентежить та обставина, що доведеться користуватися речами 
краденими, часто-густо – уже ношеними чи користуваними цивільними жер-
твами рашистських злочинів. 

Виникає враження, що для рашистів слова «людяність», «совість», 
«честь», «порядність» тощо стосовно решти світу, окрім їхньої улюбленої 
Федерації, просто не існують.

Висновки. Вважається, що копія завжди гірша від оригіналу. Тут одразу 
вкажемо, що й сам оригінал був огидним – що в Італії, що в Німеччині. Але 
«юберменші» мали почуття власної гідності, не мирилися і не зрощувалися з 
організованою злочинністю (виняток кримінальники-капо в нацистських 
концтаборах), гидували корупцією у власних рядах тощо. З іншого боку, не 
може рашизм заперечувати свою фашистську сутність, посилаючись на ніби-
то багатопартійність. Усі партії, представлені в Думі, станом на початок літа 
2022 р. солідарно підтримують агресивну зовнішню політику держави та її 
знавіснілого президента. Рашизм – це максимально деградований, вульгари-
зований фашизм, місце якому – на смітнику історії. Водночас потрібно розу-
міти й ту обставину, що самостійно з 140-мільйонною РФ сама лише Україна 
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не впорається. Необхідно діяти засобами міжнародного права, через меха-
нізм санкцій та міжнародних судів.

Стосовно перспектив подальших розвідок у цьому напрямі, то вони 
мають проходити переважно у вигляді безпосередньої дискусії з апологетами 
«русского мира» та їхніми ідеологічними союзниками на Заході. Вирішальне 
значення матиме не лише глибина аргументації, а й оперативне реагування 
на перекручення фактів з боку опонентів.
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Makarchuk Volodymyr. Rashism as the most degraded stage of fascism
A new apt term rashism appeared in the political vocabulary and scientific 

literature in 2022 to describe the essence of an authoritarian dictatorship, militant and 
aggressive, which appeals to the lower instincts of the population of the state, 
capturing not only its marginal groups but the general public. Scholars around the 
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world are looking for (and finding) common features of rashism and classical (Italian) 
fascism and German Nazism.

We believe that by focusing on finding common features in fascism, Nazism and 
rashism, domestic and foreign scholars overlook the differences. This allows the 
Russian side to exploit the gap, pushing the world community to profitable for 
themselves, and in fact – fake «differences» (such as the alleged multiparty system of 
the Russian political system).

The article focuses on the question of how rashism differs from fascism and 
Nazism. We will also examine the alleged multiparty system of the Russian parliamentary 
branch of government and its attitude to aggression in Ukraine and the annexation of 
Ukrainian state territories.

To solve this issue, a number of general and special scientific methods were used, 
public statements of Russian top officials and direct actions of the Russian army in 
Ukraine were analyzed. In total, at least five distinctive features have been identified. 
1. Rashism is multinational and polyreligious fascism. 2. Rashism is ultra-chauvinistic 
fascism. 3. Rashism is dishonest fascism. 4. Rashism is corrupt mafia fascism. 
5. Rashism is vulgar fascism.

On the other hand, rashism cannot deny its fascist nature by referring to alleged 
multiparty system. As of the beginning of the summer of 2022, all parties represented 
in the Duma jointly support the aggressive foreign policy of their state and its notorious 
president. Rashism is the most degraded, vulgarized fascism, which should be placed 
in the dustbin of history. As for the prospects for further research in this direction, we 
believe that they should be held mainly in the form of a direct discussion with the 
apologists of the «Russian world» and their ideological allies in the West. Not only 
depth of argumentation, but also the rapid response to the facts distortion from the 
opponents’ side will have a decisive importance. 

Key words: rashism as a form of fascism, Russian aggression against Ukraine, the 
ruling party in Russia, religious institutions in Putin’s Russia.
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МЕСІАНІЗМ ЯК ПОЛІТИЧНА ХВОРОБА:  
ЧЕСЛАВ МІЛОШ ПРО РОСІЮ1

У пропонованій статті на основі роздумів про Росію польського поета і полі-
тичного мислителя Чеслава Мілоша розглянуто явище політичного месіанізму. 
Показано двоїстий характер російської національної свідомості; розкрито осо-
бливості інтерпретації мислителем політичних детермінант творчості 
Ф. Достоєвського; виявлено визначальні чинники радянського тоталітаризму, 
сформовані під впливом російської національної ідеї. З’ясовано перспективи 
подальшого суспільно-політичного розвитку Росії.

Ключові слова: месіанське світорозуміння, політичний месіанізм, національна 
ідея, національна свідомість, російський комунізм, російська культура.

Volodymyr Horbatenko. Messianism as a political disease: Czesław Miłosz 
about Russia

The proposed article examines the phenomenon of political messianism on the 
basis of reflections on Russia by the Polish poet and political thinker Czesław Miłosz. 
The dual nature of the Russian national consciousness is shown; the peculiarities of the 
thinker’s interpretation of the political determinants of F. Dostoevsky’s work are 
revealed; the defining factors of Soviet totalitarianism, formed under the influence of 
the Russian national idea, were revealed. Prospects for further socio-political 
development of Russia have been clarified.

Key words: messianic worldview, political messianism, national idea, national 
consciousness, Russian communism, Russian culture.

Вступ. Життя і творчість Чеслава Мілоша (1911–2004) – великого поль-
ського поета, есеїста, перекладача, політичного мислителя, лауреата 
Нобелівської премії – цінне джерело для усвідомлення витоків політичного 
месіанізму, що є синонімом макіавеллізму, насильства, ворожості, націона-
лізму й інших «хвороб», які дотепер супроводжують наше життя. Мілоша 
слід читати й перечитувати для того, щоб сприймати світ, повсякденне життя 
з цілковитою відповідальністю в ім’я торжества істини. У його творах про-
стежується неймовірна глибина осмислення трагічного зіткнення загально-
людських моральних цінностей з небаченими жорстокістю і цинізмом, влас-
тивими для Росії різних часів, незалежно від зміни її політичних режимів. 
Поета хвилюють труднощі, що їх пережила людина з «іншої» частини 
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Європи: втрата принципів гуманістичного західноєвропейського світогляду, 
пов’язана з визнанням «другорядності» значної частини східноєвропейських 
народів і штучно утвореним кордоном між двома Європами; провінційність 
культури й болісне прагнення до подолання спотвореної культурної іден-
тичності; панування індивідуальної та колективної неправди. Творчість 
Мілоша демонструє досвід людини тієї частини Європи, де на тривалий час 
химерно переплуталися поняття добра і зла, істини і облуди. Не вірячи в 
можливість ідеального політичного ладу, він прагне обмеження масштабів 
несправедливості у світі й формування ідеального суспільства. Його ідеал – 
людина, яка перед лицем хаосу шукає своє місце в одухотвореному світі, 
наділена здатністю зайняти моральну позицію. В цьому контексті на особли-
ву увагу заслуговують роздуми польського мислителя про витоки і наслідки 
російського месіанізму. Погляд Мілоша на російську версію месіанського 
світорозуміння водночас збігається із сучасним політологічним розумінням 
політичного месіанізму й разом із тим засвідчує неповторність її проявів на 
тлі загальноцивілізаційного розвитку.

Огляд літератури. Проблематика, пов’язана з Росією, найповніше 
висвітлена в книгах Ч. Мілоша «Родинна Європа», «Земля Ульро», «Абетка», 
«Пошук Вітчизни», а також в есеях, присвячених творчості Л. Толстого, 
Ф. Достоєвського, В. Белінського, Л. Шестова, О. Мандельштама та ін. 
Аналіз означеного доробку Ч. Мілоша має місце в працях польських дослід-
ників Б. Торуньчик, М. Вуйтяк, І. Грудзинської-Гросс, Є. Помяновського; 
російської дослідниці Н. Горбаневської; литовської – В. Ушинскенє; біло-
руської – С. Мусієнко та ін.

Постановка проблеми дослідження. На основі творчого доробку 
Чеслава Мілоша, що стосується осмислення ним ідейно-теоретичних підхо-
дів російських інтелектуалів ХІХ–ХХ ст., пропонується виявлення особли-
востей месіанізму як характерної для Росії ментально-політичної хвороби.

Мета та завдання дослідження. Метою пропонованої статті є система-
тизація роздумів Ч. Мілоша щодо глибинного осягнення сутності російсько-
го інтелектуального середовища та особливостей російського національного 
менталітету. До основних завдань віднесені: з’ясування двоїстого характеру 
російської національної свідомості; розкриття особливостей інтерпретації 
Ч. Мілошем політичних детермінант творчості Ф. Достоєвського; виявлення 
чинників радянського тоталітаризму, сформованих під впливом російської 
національної ідеї.

Виклад основного матеріалу. Роздуми про Росію супроводжували 
Чеслава Мілоша все життя. Про це свідчать його численні публікації, зібрані 
Барбарою Торуньчик і Монікою Вуйтяк в антологію «Росія. Погляд трансо-
кеанічний», опубліковану у 2010 р. видавництвом «Zeszyty literackie»1. 
З публікацій Мілоша про Росію постає його неоднозначна позиція. 
Неодноразово він зазначає, що любить росіян і їхню мову, але не любить 
Російську імперію. В цьому контексті Вікторія Ушинскенє зазначає: «Мілоша 
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завжди насторожувала, якщо не лякала, трагічна двоїстість російської націо-
нальної ідеї, замішаної на отруті «гегелівського укусу» («ukąszenie 
heglowskie») в поєднанні з традиціями православ’я: любов до всього живого 
уживається в російській людині з мовчазним підкоренням волі Божій, долі 
або державі, приводячи часом до найстрашніших і низьких вчинків, мотиво-
ваних нібито високою метою. Відмова від прав і свободи особистості в ім’я 
“спільного блага”, сліпа віра в фатум, в історичний детермінізм (яку в юності 
сповідував сам поет), за його словами, отруїла не одну душу й не одну дер-
жаву»2. У політичному сенсі російське месіанське світорозуміння виявилось 
наслідком існування цілого народу у вигляді закритої, одновимірної спіль-
ності, невирішеності упродовж століть ключових соціальних проблем, втра-
ти надії на краще майбутнє. Звідси – ідеї богообраності російського народу, 
спотворене уявлення про роль держави у подоланні кризових ситуацій, зміні 
світового розвитку, а також виправдання персоніфікованої диктатури, тоталі-
таризму.

Більше сорока років Мілош присвятив вивченню творчості Достоєвського. 
За словами Єжи Помяновського, «Достоєвський слугує Мілошу приводом – 
більше того, Архімедовою точкою опори, – щоб піднятися до розумових 
висот, вище шаблонів і упереджень, загальноприйнятих поглядів на Росію. 
А мимохідь – і на Польщу»3. Він читав у Каліфорнійському університеті курс 
лекцій, присвячених творчості російського письменника, намагаючись разом 
зі студентами з’ясувати політичний контекст творів Достоєвського, незмін-
ний ажіотаж довкола його творчості. У Достоєвському Мілоша приваблюва-
ла суперечливість поглядів «небезпечного учителя», поєднана з прозріннями 
пророка, прижиттєва містика яких зрештою збулася у ХХ ст. Зважаючи на 
пророцтва письменника й переживши на власному досвіді буремні події 
ХХ ст., Мілош зауважує: «Справжній атеїст мусить визнати правоту 
Достоєвського, а не прогресивної російської інтелігенції ХІХ ст., яка помиля-
лася, гадаючи, що з поваленням царського устрою зникнуть пиха, жадіб-
ність, владолюбство, обман, раболіпство, жорстокість до ближніх чи байду-
жість до їхньої долі»4. На прикладі його ідейної спадщини Мілош намагався 
з’ясувати причини і наслідки месіанізму – хронічної хвороби, яка опанувала 
не лише Росію, а й Польщу та деякі інші країни.

Близькими для поета виявилися пошуки Достоєвським проявів зла і шля-
хів його подолання. Глибоко осмисливши загрози для цивілізації, висвітлені 
Достоєвським, Мілош дійшов висновку: «Спір із Заходом (тобто із західним 
капіталізмом) становить саму суть месіанських галюцинацій Достоєвського»5. 
Не скидаючи з рахунку те, що багато висновків письменника щодо цього 
виявились істинними, західні суспільства не застигли у своєму розвитку й 
значною мірою врахували трагічний досвід першої половини ХХ ст.: «Захід, 
не дивлячись на всі його проблеми – кризу віри й духовності, що загострила-
ся останнім часом, поверховість мислення, гіпертрофоване споживацтво – 
справиться з “отрутою гегелівського укусу” і не піддасться злому зачаруван-
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ню “Бісів”». Протистояти цьому повинні «здоровий глузд, душевна рівновага 
й традиція “нейтралізації ідеологічної отрути”, що склалася історично»6. 
Зосереджуючись на цих ідеях, Мілош присвячує творчості російського пись-
менника і мислителя цілий ряд своїх есеїв.

В есеї «Достоевський і західна релігійна уява» Мілош привертає увагу до 
висловлювання Достоєвського, який говорить, що якби він мусив вибирати 
між Христом і істиною, то вибрав би Христа. Відповідно спочатку він вірив 
у людинобога, пізніше повірив у Боголюдину й так і не зумів подолати цієї 
суперечності. «Він дозволив своїй есхатологічній пристрасті захопити себе й 
визнав російських мужиків-християн єдиною надією людства. Його єресь, 
єресь про руського Христа, означала, що, встоявши перед іншими спокусами 
полегшити собі проблеми, він не зміг встояти перед спокусою месіанськи-на-
ціоналістичною»7. А отже, релігійні пошуки Достоєвського не слід розгляда-
ти лиш як гідну поклоніння пам’ятку минулого. Їх осучаснюють небезпечні 
суперечності між наукою і світом цінностей.

Прописана в «Легенді про Великого Інквізитора» можливість обирати 
співробітництво з дияволом зі співчуття до людей зазвичай закінчується тра-
гічно. Звідси, робить висновок Мілош: «Ніщо: жодні найвищі гасла, жодна 
істина, жодна віддалена мета – не можуть виправдати страждань окремої 
людини. Тому, що для справжнього атеїста російський комунізм винен у зло-
чинах воістину жахливих: як у фізичних тортурах, яким він піддав мільйони 
беззахисних людських істот, так і в тортурах духовних, до числа яких входять 
страх і відречення, під впливом страху, від звичайних моральних інстинктів 
і участі в релігійних обрядах. Саме переслідуючи релігію, яка для атеїста є 
гідним захоплення витвором людської уяви і дієвим засобом, що пом’якшує 
тягар життя і смерті, комунізм виявив себе як антилюдська система»8. Отже, 
на прикладі росіян є всі підстави вважати, що релігійно-політична єресь 
закінчується месіанізмом. Однак ще багато християн, б’ючи в бубни, будуть 
переходити до табору людинобога, забуваючи про зворотний шлях, пройде-
ний колись російським письменником.

В есеї «Достоєвський і Сартр» Мілош проводить думку про те, що історія 
сприйняття Достоєвського дослідниками його творчості є зразком зміни 
характеру інтелектуальної моди і впливу різних філософських течій. 
Особлива роль у його популяризації належить фрейдизму з його увагою до 
підсвідомості людини. Прагнучи підійти до творчості Достоєвського об’єк-
тивно, Мілош намагається осягнути його роль і міжнародне значення. Він, 
зокрема, пише: «Для мене Достоєвський більш цікавий як людина, в якої в 
житті був лише один справжній любовний роман – з Росією, – який вибрав 
Росію справжньою героїнею своїх творів. Може видатися, що психологія 
його героїв і відкриття щодо побудови роману роблять його письменником 
воістину міжнародним, націоналізм же його, його обожнювання трону й 
вівтаря, його шовіністична ненависть до католиків і євреїв, його знущання 
над французами і поляками – все це замикає його в межах однієї країни. На 
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мій погляд, все якраз навпаки: чим більше Достоєвський російський, чим 
більше – з любові до Росії він підданий фобіям і маніям, тим більше його 
роль свідка всієї інтелектуальної історії останніх двох століть. Він же сам 
сказав: “Усе в майбутньому столітті” – а вже в дарі пророцтва йому не відмо-
виш»9. Мілош наголошує, що, захоплюючись романами російського пись-
менника, не слід забувати про його оди з приводу Кримської війни, смерті 
Миколи І й коронації Олександра ІІ, в яких він висловлює погрози на адресу 
західних країн і виправдовує російське самодержавство.

У творчості Достоєвського химерно співіснують дві тенденції – соціаліс-
тична і самодержавна. На думку автора есею, означені тенденції пов’язані з 
відмінним від європейського характером історичного розвитку Російської 
імперії: «Європейський розумовий переворот, що почався в ХVІ ст., досяг 
Росії зі значним запізненням, і освічені росіяни впродовж кількох десятиліть 
засвоїли ідеї, які в Західній Європі формувалися поступово, впродовж кіль-
кох століть. Як бачимо, звідси виняткова сила й отрута цих ідей, які не зустрі-
лися з добре розвинутим організмом, що володіє численними функціями»10. 
Відповідно російська інтелігенція мріє про великий революційний акт, 
виправдання якого вона залишає історії. Достоєвський у цьому контексті 
висловлює вкрай реакційні ідеї, звинувачуючи Захід у руйнівних атеїстичних 
і соціалістичних ідеях та відводячи роль рятівника світу російському цариз-
мові й православному російському народові.

Разючою, з погляду Мілоша, є схожість позицій російської інтелігенції, 
описаних Достоєвським, і західних мислителів через сто років. Зокрема, 
йдеться про ідеї Жана-Поля Сартра з його людиною дії, що прагне скинути з 
престолу Бога і зайняти його місце. Стосовно цього автор зазначає: «Я маю на 
увазі знамените сартрівське “пекло – це інші”, тобто питання відносин між 
суб’єктом й іншими людьми, також суб’єктами: окрема людина прагне захопи-
ти владу над іншими, перетворити їх на об’єкти, а оскільки, дивлячись на них, 
він бачить в їхніх очах те ж саме бажання перетворити її на об’єкт, інші стають 
її пеклом»11. Усе це перегукується із суперечливою проблематикою гордості й 
приниження, допустимості існування великих людей, яким історія відпускає 
гріхи, властивою для героїв Достоєвського. Інтелектуальні зусилля Сартра в 
черговий раз підтверджують істину про те, наскільки руйнівними й штучними 
стосовно реального життя можуть виявитись ідейні пошуки, які переступають 
межу християнської моралі: «Він був постійно в пошуках une cause, якій міг би 
віддати свої сили. Усі ці causes поєднувала надія повалити наявний порядок і 
замінити його іншим – хоча щодо того, яким саме, точка зору Сартра постійно 
змінювалася. Дещо комічно-патетичне було в тому, як він знаходив своїй надії 
місце у все нових і нових країнах: СРСР, Югославія, Куба, Китай – і почергово 
розчаровувався, прийшовши, врешті-решт, до роздачі листівок на вулиці з 
молодими ліваками»12. До того ж Сартр цікавить автора не лише як ідейно 
близький до Достоєвського, а і як такий, що є типовим прикладом орієнтації 
багатьох інтелігентів і напівінтелігентів.
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Небезпека, отже, таїться у відкиданні людьми релігії, традиційної моралі, 
гонитві за наживою будь-якою ціною, абстрактних фантазіях щодо порятун-
ку людства, поділі людей на обраних і всіх інших, освяченому ореолі героїз-
му й мучеництва. Група Нечаєва, що дала привід Достоєвському для напи-
сання «Бісів», і «Червоні бригади» в Італії є наслідком усього цього. Час від 
часу справджується висновок Достоєвського про те, що людина не вміє бути 
вільною, що вона поклоняється богам, а якщо ж їх немає – кланяється ідо-
лам, в ім’я торжества яких стає готовою на найгірші жорстокості.

Мілош, аналізуючи російську літературу, розвінчує міфи й довкола інших 
її імен. Це стосується, зокрема, творчості й особистості Олександра Пушкіна, 
якого пропаганда віднесла до яскравих представників, що сприяли розвитку 
польсько-російської дружби. З огляду на це він пропонує нестандартну трак-
товку поеми «Мідний вершник», де розкриває складну антиномію тоталітар-
ної влади і трагедії окремої людини, істинну суть нерозв’язного конфлікту 
між владою і творчою особистістю. Зокрема, він зазначає: «Однак у поемі 
відбувається роздвоєння. І спроба описати Петербург інакше, ніж описав 
його Міцкевич, засвідчує принципову амбівалентність; жалість до жертв 
насилля непомітно переходить у поклоніння абсолютній владі, культ абсо-
лютної влади непомітно переходить у жалість до її жертв. Хто знає росіян, 
той знає, що цей вузол вони досі не зуміли в собі розв’язати»13. Мілош звер-
тає увагу й на інші вірші, істинний зміст яких ретельно приховувався в Росії 
від широкого загалу. Водночас він пише: «Вірогідно, тільки тоді відносини 
між двома країнами увійдуть у нову фазу, коли в російських школах підда-
дуть чесному аналізові вірші Пушкіна “Обмовникам Росії”, “Бородінська 
річниця”, “Він поміж нами жив...”»14. Тим самим автор підводить до виснов-
ку: спотворення історичного контексту невідворотно призводить до прини-
ження людей і явищ.

Мілош постійно звертається до російської історії, до культури цієї країни 
як до суперечливої, неоднозначної альтернативи Заходу, аби краще «зуміти 
виразити те, що він називає своєю “східною складовою”»15. Не потрапити під 
її вплив у період між двома світовими війнами, коли внаслідок російської 
революції вікова мрія про рівність і справедливість уявлялася мільйонам 
людей здійсненною, було майже неможливо, про що нагадує Мілош у 
«Родинній Європі», раніше за інших усвідомивши всю згубність комуністич-
ного режиму: «Магнетична притягальність марксизму пояснюється хіба що 
тим, що він з’явився в момент, коли світ, трактований подвійно, в категоріях 
і наукових, і гуманістичних, робився важкодоступним, і що примітивнішим 
був розум, то більшу насолоду він черпав від зведення множини, що розси-
палася, до спільного знаменника»16. Ліві ідеї впевнено опановували світ, а 
заразом на широких європейських теренах суспільного життя народжували-
ся зловісні тоталітарні режими. І якщо гітлерівський сприймався як тимчасо-
ве затемнення, то сталінський – як вірогідна альтернатива капіталістичній 
несправедливості Заходу.
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Не можна скидати з рахунку й новаторські віяння, що мали місце в новій 
пролетарській культурі, зокрема, й літературі на чолі з могутнім пролетар-
ським поетом. Характеризуючи це явище на межі тодішнього захоплення й 
розчарування, Мілош згадує: «Ми спиналися, додаючи собі кілька сантиме-
трів зросту, напружували м’язи і били себе кулаком у груди, щоб у своїх очах 
видаватися горилами, сповненими зневаги до згубної культури. Ці пориви в 
мене доволі швидко поступилися місцем сорому. ... Але Маяковський озна-
чав для мене їхню Революцію і хтозна, чи не всю їхню цивілізацію, завжди 
амбівалентну, таку могутню, спраглу справедливості в літературі, таку нуж-
денну й жорстоку в справах земних, немовби всі їхні сили розряджалися в 
незвичайних подвигах і нічого не залишалося для скромних прагнень гармо-
нії і щастя, викорінюваних як зрада й слабкість, ніби правдою був вислів про 
росіян, що “можучи більше, не можуть менше”. Манія гігантизму – така 
очевидна в Маяковського, що за неї він заплатив самовбивчим пострілом, бо 
ніхто не роздимає себе безкарно, втікаючи від власного центру, від внутріш-
ньої точки опори, – відштовхувала мене як вид брехні, і тим самим 
російський комунізм втрачав для мене цінність обітниці»17. Отже, Мілош 
пов’язував саму суть російської революції та революційного будівництва не 
з ідеями, що проникли із Заходу, а переважно з російським менталітетом: 
«Але російські революціонери, мріючи про tabula rasa, брехали самі собі. 
Посадовивши своїх вождів у Кремлі, могли конструювати людей, звички, 
традиції лише з того матеріалу, який знайшли під рукою, і, що найгірше, самі 
були матеріалом, виліпленим духом їхньої землі». У подальшому поет лише 
переконувався в правильності своїх висновків, бо повсякдення раз-по-раз 
підтверджувало, що народжена революцією жорстокість і вульгарність, тра-
гедія і кривавий гротеск стали незмінними атрибутами радянського внутріш-
нього життя й нав’язаного східноєвропейським країнам «соціалістичного 
раю»18.

Думаючи про Росію, Мілош водночас думав про Польщу, в якій російський 
слід постійно нагадував про себе. Особливо після Другої світової війни, коли 
країна фактично перетворилася на сателіта Радянського Союзу й увібрала 
значною мірою стиль радянського повсякдення: «ПНР вдалося створити спе-
цифічну суміш безперечних істин, пристосованих до місцевих обставин. 
Насамперед то була теза про геополітично детерміновану тривалість існую-
чого стану речей. З неї випливало, що справжній центр влади був і завжди 
буде в Москві. До цього додавалося поважну дозу патріотизму: індустріалі-
зація, охорона від німецьких спокус із Заходу, держава, що підтримує народ-
ну культуру»19. Цей стиль і спосіб мислення, нав’язаний радянською ідеоло-
гією, надто глибоко проник у тканину польського суспільства, що й зафіксує 
Мілош наприкінці дев’яностих років: «Але й у Варшаві 1990 років фраза про 
те, що російський комунізм був настільки ж злочинною системою, як нацизм, 
спричинилася б до такої хвилі обурення, що неминуче виникали підозри про 
існування цілих пластів несвідомої прив’язаності до ідола»20. У його розу-



38 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

мінні польська месіанська ідея – нічим не краща за ідею російського народу 
як народу-богоносця. Однак критика Польщі є скоріше для Мілоша способом 
подолати внутрішній біль за долю своєї батьківщини. Відповідно Ірена 
Грудзинська-Гросс слушно зазначає: «Незважаючи на критику “слабкості” 
своєї країни, Мілош не підтримує російську “силу” ні в історії, ні в літерату-
рі»21. Його ставлення до Росії завжди було настороженим.

Зважаючи на цю настороженість, Світлана Мусієнко робить висновок: 
«Очевидно, упродовж свого життя поет не позбувся суперечливого ставлен-
ня до Росії і вів постійну суперечку сам із собою. Для нього Росія – це про-
стори, краса природи й дивовижна література від Пушкіна до Бродського – з 
одного боку, і Росія – політичний диктат і національне гноблення – з іншого. 
У художніх творах, есеях і публіцистиці, присвячених Росії, Мілош виявляв 
глибоко особистий підхід, пропускаючи пережите крізь серце героя. Складне 
почуття поєднання любові й ненависті до цієї країни він майстерно відтво-
рив у творчості, зберігши в ній історичну й родову правдивість у поєднанні 
з властивою небайдужій творчій людині психологічною напругою»22. 
Вагомих підстав любити Росію в Мілоша не було. Визнаючи глибинний 
характер її філософії та літератури, особливо в опануванні причин і наслідків 
зла, поет постійно витримував з нею дистанцію, про що він, зокрема, пише в 
нарисі, присвяченому творчості Марії Родзевичівни: «Політика як царської, 
так і післяреволюційної Росії, дійсно, лиш в одному виявляє дивовижну 
послідовність: у депортаціях поляків з історичної Литви й України в Росію. 
Тож дорога в Сибір, – як реальна, що її описує автор, так і уявна у вигляді 
тла, – виявляє разючу актуальність для нас, хто ще пам’ятає депортації 30-х 
і 40-х років ХХ ст. Утім, у російських комуністів були й свої причини для 
депортацій, не тільки національні: вони вважали, що “польськість” неможли-
во поєднати з комунізмом, вона ніби за своєю природою йому суперечить»23. 
Він вважає, що Росії значно важче буде подолати ті суспільно-політичні 
проб леми, які поступово долає Польща.

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
Мілош ніколи не вірив у те, що Росія зможе бути демократичною. На його 
думку, попри історичні трансформації притаманних їй політичних режимів, 
вона є незмінно агресивним географічним простором, що продукує «понево-
лений розум» і виявляється «в діяльності по створенню специфічного сус-
пільно-політичного порядку, неприйнятті свободи особистості, схильності 
вірити у фатум як історичну необхідність»24. У його розумінні Росія не під-
дається здоровому глуздові. Й в одному з останніх своїх інтерв’ю поет заува-
жив, що після трагедії на Дубровці йому доведеться вивчати Росію заново. 
Відповідно він вважав, що в майбутньому ця країна якщо й зміниться, то 
буде не «сахаровською», а скоріше – «солженіцинською». Зважаючи на зазна-
чене, в умовах розв’язаної Росією 24 лютого 2022 року війни проти України 
й виклику всьому цивілізованому світові, важливим для українців є осмис-
лення проблем Східної («іншої») Європи у творчій спадщині Чеслава 
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Мілоша з тим, щоб спробувати віднайти відповідь на питання, яке нас 
незмінно хвилює: «Чим є для України шлях до Європи?». Це надзвичайно 
важливо з огляду на те, що, так само як Чеслав Мілош, українська людина 
через пошуки «іншого неба, іншої землі» прагне повернутися до самої себе, 
щоб убезпечити себе від подальшого духовного спустошення. Звідси важли-
вими перспективними завданнями для нас є з’ясування на основі осмислення 
спадщини Ч. Мілоша ролі творчої особистості в історії та її відповідальності 
за висловлені ідеї; обґрунтування важливості мовного питання для націо-
нального розвитку й самореалізації людини; виявлення чинників і наслідків 
тоталітарного панування на східноєвропейському просторі; привернення 
уваги до гострополітичних і соціальних проблем історичного й сучасного 
розвитку; з’ясування потреб і перспектив формування майбутнього співжит-
тя людини і людства. 

1. Miłosz Cz. Rosja. Widzenia transoceaniczne. Tom I. Dostojewski – nasz współczesny. 
Warszawa: Zeszyty Literackie, 2010. S. 279. 2. Ушинскене В. Милош и Россия. Slavistica 
Vilnensis. 2011. Kalbotyra 56 (2). С. 79. 3. Помяновский Е. Милош и Бесы. О книге 
Чеслава Милоша «Россия». Горбаневская Н. Мой Милош. Москва: Новое изд-во, 2012. 
С. 421. 4. Мілош Ч. Земля Ульро: Есе / пер. з польс. Київ: Юніверс, 2015. С. 229. 
5. Милош Ч. Преподавая Достоевского. Горбаневская Н. Мой Милош. Москва: Новое 
изд-во, 2012. С. 317. 6. Ушинскене В. С. 82–83. 7. Милош Ч. Достоевский и западное 
религиозное воображение. Горбаневская Н. Мой Милош. Москва: Новое изд-во, 2012. 
С. 203. 8. Там само. С. 210–211. 9. Милош Ч. Достоевский и Сартр. Горбаневская Н. 
Мой Милош. Москва: Новое изд-во, 2012. С. 236. 10. Там само. С. 240. 11. Там само. 
С. 241. 12. Там само. С. 242. 13. Милош Ч. Бедный камер-юнкер. Горбаневская Н. Мой 
Милош. Москва: Новое изд-во, 2012. С. 175. 14. Там само. С. 174. 15. Грудзинская-
Гросс И. Милош и Бродский: магнитное поле; пер. с польс. М. Алексеевой. Москва: 
Новое литературное обозрение, 2013. С. 117. 16. Мілош Ч. Родинна Європа / пер. з 
польс. Лідія Стефановська та Юрій Іздрик. Львів: Літопис, 2007. С. 137. 17. Там само. 
С. 148. 18. Там само. С. 172. 19. Милош Ч. Абетка. Харків: Треант, 2010. С. 79. 20. Там 
само. С. 81. 21. Грудзинская-Гросс. С. 118. 22. Мусиенко С. Ф. Россия в жизни и твор-
честве Чеслава Милоша. День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича 
Хорева посвящается...: сб. науч. работ / Учреждение образования «Гродненский гос. 
ун-т им. Янки Купалы»; ред. коллегия: С. Ф. Мусиенко [и др.]. Гродно: ЮрСаПринт, 
2013. С. 189. 23. Милош Ч. Поиск Отчизны / пер. с польс. Анатолия Нехая. Санкт-
Петербург: Европейский Дом, 2011. С. 17–18. 24. Miłosz C. Rosja. Widzenia 
transoceaniczne. S. 279.

References
1. Miłosz C. Russia. Transoceanic visions. Tom I. Dostojewski – our community. 

Warsaw: Zeszyty Literackie, 2010. S. 279. [pol]. 2. Ushinskene V. Milosh and Russia. 
Slavistica Vilnensis. 2011. Kalbotyra 56 (2). S. 79. 3. Pomyanovsky E. Milosh and the 
Devils. About Czeslaw Milosz’s book “Russia”. Gorbanevskaya N. My Milos. Moscow: 
Novoe izd-vo, 2012. S. 421. [rus]. 4. Milosch C. Land of Ulro: Essays / trans. of Polish. 
Kyiv: Universe, 2015. S. 229. [ukr]. 5. Milosh Ch. Teaching Dostoevsky. Gorbanevskaya N. 
My Milos. Moscow: Novoe izd-vo, 2012. S. 317. [rus]. 6. Ushinskene V. Ibid. Pp. 82–83. 
7. Milosch C. Dostoevsky and the Western religious imagination. Gorbanevskaya N. My 



40 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

Milos. Moscow: Novoe izd-vo, 2012. S. 203. [rus]. 8. Ibid. Pp. 210–211. 9. Milosz C. 
Dostoevsky and Sartre. Gorbanevskaya N. My Milos. Moscow: Novoe izd-vo, 2012. S. 236. 
[rus]. 10. Ibid. S. 240. 11. Ibid. S. 241. 12. Ibid. S. 242. 13. Milos C. Poor cadet. 
Gorbanevskaya N. My Milos. Moscow: Novoe izd-vo, 2012. S. 175. [rus]. 14. Ibid. P. 174. 
15. Grudzinskaya-Gross I. Milosh and Brodsky: magnetic field; lane with Polish. 
M. Alekseeva. Moscow: New Literary Review, 2013. P. 117. [rus]. 16. Milosch C. Family 
Europe / trans. of Polish. Lydia Stefanovska and Yuriy Izdryk. Lviv: Litopys, 2007. S. 137. 
[ukr]. 17. Ibid. S. 148. 18. Ibid. S. 172. 19. Milosh C. Alphabet. Kharkiv: Treant, 2010. 
S. 79. [ukr]. 20. Ibid. P. 81. 21. Grudzinskaya-Gross I. Ibid. S. 118. 22. Musienko S. F. 
Russia in the life and work of Czeslaw Milosz. Day and whole life. The bright memory of 
Victor Alexandrovich Khorev is visited...: Sat. scientific works / Educational institution 
“Grodno state. University of Yankee Dome”; ed. board: SF Musienko [etc.]. Grodno: 
YurSaPrint, 2013. S. 189. [rus]. 23. Milosh Ch. Search for the Fatherland / trans. with Polish. 
Anatoly Nekhaya. Sankt-Peterburh: European House, 2011. Pp. 17–18. [rus]. 24. Miłosz C. 
Russia. Transoceanic visions. S. 279. [rus]. 

Volodymyr Horbatenko. Messianism as a political disease: Czesław Miłosz 
about Russia

The proposed article examines the phenomenon of political messianism on the 
basis of reflections on Russia by the Polish poet and political thinker Czesław Miłosz. 
The dual nature of the Russian national consciousness is shown; the peculiarities of the 
thinker’s interpretation of the political determinants of F. Dostoevsky’s work are 
revealed; the defining factors of Soviet totalitarianism, formed under the influence of 
the Russian national idea, were revealed. Prospects for further socio-political 
development of Russia have been clarified.

An analysis of the Polish thinker’s work showed that Miłosz never believed that 
Russia could be democratic. According to him, despite the historical transformations 
of its inherent political regimes, it is invariably an aggressive geographical space that 
produces a «captive mind» and is manifested in the creation of a specific socio-political 
order, rejection of individual freedom, the tendency to believe in fate as a historical 
necessity. In his view, Russia does not succumb to common sense. And in one of his last 
interviews, the poet noted that after the tragedy in Dubrovka, he will have to study 
Russia again. Accordingly, he believed that in the future, if this country changes, it will 
not be «Sakharov», but rather – «Solzhenitsyn».

Given the above, in the context of Russia’s war against Ukraine on February 24, 
2022 and the challenge to the entire civilized world, it is important for Ukrainians to 
understand the problems of Eastern («other») Europe in the creative heritage of 
Czesław Miłosz in order to find answers, which invariably worries us: «What is the 
path to Ukraine for Ukraine?». This is extremely important given that, like Czesław 
Miłosz, the Ukrainian man, in search of «another heaven, another earth,» seeks to 
return to himself in order to protect himself from further spiritual devastation. Hence, 
the important perspective tasks for us are to find out on the basis of understanding the 
legacy of C. Miłosz the role of the creative personality in history and its responsibility 
for the expressed ideas; substantiation of the importance of the language issue for 
national development and human self-realization; identifying the factors and 
consequences of totalitarian rule in Eastern Europe; drawing attention to the acute 
political and social problems of historical and modern development; clarifying the 
needs and prospects for the formation of future coexistence of man and humanity. 

Key words: messianic worldview, political messianism, national idea, national 
consciousness, Russian communism, Russian culture.
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ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ, ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ1

У статті міститься загальний огляд розуміння феномену пам’яттєвого 
законодавства в Україні та світі, аргументується доцільність розглядати його 
як інструмент не лише політики національної пам’яті та інформаційної політи-
ки загалом, а й як інструмент безпекової політики, зокрема мнемонічної безпеки. 
Обґрунтовується, що цей феномен є феноменом інформаційного суспільства.

Ключові слова: пам’яттєві закони, політика пам’яті, історична пам’ять, 
Україна.

Ivanova A. «Memory Law» in Ukraine as a modern phenomenon: general 
approaches, prerequisites of origin

The article provides an overview of understanding the phenomenon of memory 
laws in Ukraine and the world, argues the need to consider them not only as a tool of 
national memory and information policy in general, but also as a tool of security 
policy, including mnemonic security. It is substantiated that this phenomenon is a 
phenomenon of the information society.

Key words: memory laws, memory politics, historical memory, Ukraine.

Актуальність. Повномасштабна війна, розв’язана РФ проти суверенної 
держави Україна, триває на багатьох фронтах. В інформаційному суспільстві 
чи не найважливішим є фронт інформаційний, головним полем битви якого 
є свідомість та самоідентифікація українських громадян та українського 
народу. Боротьба за «російські уми» рашистським урядом виграна, про що 
свідчать результати соціологічних опитувань. Так, згідно з даними Левада-
центру більшість респондентів підтримують дії російських збройних сил в 
Україні: 53% – «безперечно підтримують», 28% – «радше підтримують», 
14% – «не підтримують» і 6% – «важко відповісти»1.

Агресивна пропаганда та «зомбування» населення РФ, свідомість якого 
ще не відновилася від аналогічного травматичного радянського досвіду та не 
звільнилася від звички мислити про політику в дозволених межах, призвела 
до втрати критичного мислення і здатності мати, висловлювати та обстоюва-
ти власну громадянську позицію, що відрізняється від проголошеної ідеоло-
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гічно правильної та трансльованої офіційними ЗМІ. Репресивна правоохоро-
нна система тримає в страху залишки інтелектуальної та творчої еліти. 
Останні спрямували свій потенціал на той сегмент культури, який дає змогу 
їм реалізуватися без висловлювання власної громадянської позиції та уявля-
ти, що вони лишаються «поза політикою», хоча очевидно, що в часи цивілі-
заційних зламів такого масштабу у громадянському суспільстві, частиною 
якого вони є, нейтралітету не існує.

Особливої ваги інформаційна боротьба набирає на «історичному» фронті 
колективної пам’яті, адже з усіх можливих фундаментальних підстав для 
самоідентифікації громадян російська влада та її пропагандистська машина 
обрали ту, яка найлегше піддається маніпуляціям – історичну пам’ять1. Якщо 
погодитися із авторитетними дослідниками пам’яттєвих студій у тому, що 
саме пам’ять, без якої неможливо ані сформувати власну особистість, ані 
спілкуватися з людьми, робить людину людиною2, то стає очевидним, що це 
прицільний удар по основах самоідентифікації громадян.

Постановка питання. Війна історичних наративів ведеться на багатьох 
рівнях і в різних площинах – політичній, ідеологічній, науковій тощо. На 
державному рівні вона реалізується інструментарієм політики пам’яті3. Ще 
декілька років тому можливість, доцільність та етичність ведення цієї 
боротьби правовими, зокрема законодавчими засобами, викликала гарячи 
дискусії та піддавалася обґрунтованим сумнівам. Сьогодні пам’яттєві закони 
є не лише предметом історіософських дискусій щодо їх етичності, а щоден-
ною правовою дійсністю та, більше того, одним з основних полів битви для 
конкуруючих історичних ідеологій та наративів4. Незалежно від нашого став-
лення до унормування та захисту єдино правильної інтерпретації історичних 
подій загалом, слід визнати, що цей феномен є іманентно притаманним 
інформаційному суспільству й обумовлений внутрішньо та зовнішньополі-
тичними чинниками, а тому відмовитися від нього або заперечити його раці-
ональними аргументами не вдасться. Тим нагальнішою є потреба з’ясувати 
передумови виникнення та розуміння пам’яттєвого законодавства та запро-
понувати адекватні механізми попередження та подолання спричинених ним 
негативних наслідків. 

В Україні вже склалася певна, слід визнати, доволі хаотична практика 
законодавчого унормування певних інтерпретацій історичних подій. 
Відповідне законодавство приймалося в умовах відсутності цілісності дер-
жавної політики пам’яті, неконсолідованості щодо формування колективних 
уявлень про минуле в діяльності різних галузей влади5 та стало неодмінним 
інструментом «пам’яттєвих війн»6. Законодавство у цій царині не має 
системного характеру, що apriori негативно впливає на якість урегулювання 
1 З останніх прикладів зловісно відома промова російського президента від 22 люто-
го 2022 р., в якій вивернуто та привласнено українську історію, а також опублікована 
12 липня 2021 р. стаття В. Путіна «Про історичну єдність росіян та українців», що її 
фахово препарував професор С. Кульчицький.
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відповідних суспільних відносин. Експертна спільнота мала змогу долучити-
ся до законотворчого процесу лише на етапі обговорення готових законо-
проєк тів, підготовлених без її участі та часто вже зареєстрованих у парламен-
ті, а тому такі проєкти розглядалися переважно з конкретно-історичною 
оптикою і з позицій політичної доцільності та меншою мірою – з позицій 
державної безпекової політики.

Метою даної розвідки є формування розуміння пам’яттєвого законодав-
ства як сучасного феномену, тісно пов’язаного із внутрішньою та зовніш-
ньою державною політикою в галузі інформаційної безпеки.

Виклад основного матеріалу. Утвердження суб’єктності України, полі-
тичної та цивілізаційної, що залишається завданням № 1 для сучасної 
України, неможливе без утвердженої національно-громадянської ідентичнос-
ті та адекватної самоідентифікації українського суспільства, які ґрунтуються 
на історичній пам’яті. Неможливо відповісти на питання «хто я є?», не 
пам’ятаючи свого минулого. Ці питання стали центральними в національній 
доповіді Національної академії наук України за 2021 р.7, вони в центрі уваги 
законотворчої практики.

Сучасну парадигму історико-правових досліджень щодо відновлення 
української держави підтримано в Указі Президента України до дня незалеж-
ності «Про запровадження Дня української державності», в якому також 
йдеться про необхідність розроблення стратегії захисту, збереження та попу-
ляризації історії української державності. 

Вже в Акті проголошення незалежності України українським парламен-
том артикульовано тезу про «продовження тисячолітньої традиції державо-
творення» в Україні, яка свого часу стала предметом окремих обговорень у 
стінах парламенту, і згодом неодноразово піддавалась критиці з різних боків. 
Однак саме цей документ можна вважати першим в історії незалежної 
України з 1991 р. законодавчим актом, що апелює до політики пам’яті.

Того ж 1991 р. було прийнято Закон УРСР «Про реабілітацію жертв полі-
тичних репресій на Україні», сьогодні відомий як Закон України «Про реабі-
літацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–
1991 років» (назва Закону в редакції Закону № 2325-VIII від 13.03.2018 р.).

Обрання проєвропейського політичного вектора одночасно означало сут-
нісне дистанціювання від російського політико-правового простору. В інфор-
маційній сфері це зумовило перехід до формування самостійної пам’яттєвої 
політики, яка вимагала перегляду підходів та відповідей на центральні 
питання «історичної пам’яті» в новому контексті. Основним фокусом уваги 
Президента України В. Ющенка стали історико-політичні оцінки Голодомору 
1932–1933 років, а також спроба загальнонаціональної легітимації у суспіль-
ній свідомості діяльності ветеранів – воїнів ОУН-УПА шляхом їх примирен-
ня із ветеранами Другої Світової війни. В законодавчій площині це втілилося 
в ініціювання і підписання Закону України «Про визнання Голодомору 1932–
1933 років геноцидом українського народу». 28 січня 2010 р. Президент 
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України видав Указ «Про вшанування учасників боротьби за незалежність 
України у XX столітті» № 75/2010, яким постановив «визнати учасниками 
боротьби за незалежність України у XX столітті осіб, які брали участь у полі-
тичній, партизанській, підпільній, збройній боротьбі за незалежність України, 
в тому числі у складі формувань Української Центральної Ради, Української 
Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української 
Держави (Гетьманату), Української військової організації, Організації народ-
ної оборони «Карпатська Січ», Організації українських націоналістів, 
Української повстанської армії, Української головної визвольної ради та 
інших військових формувань, партій, організацій та рухів, що ставили за 
мету здобуття Україною державної незалежності».

Каденція В. Януковича відзначилася тотальною ревізією попереднього 
курсу, повернення до проросійських наративів та синхронізацією з відповід-
ним законодавством Російської Федерації. Так, у січні 2014 р. Україною було 
ратифіковано Угоду про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів 
держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 рр. Логічним продовженням того ж політичного курсу став 
Закон від 28 січня 2014 р., ініційований комуністичною партією, яким було 
криміналізовано «публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму 
проти людяності, вчинених у роки Другої світової війни, зокрема злочинів, 
здійснених організацією «Вафен-СС» і підпорядкованими їй структурами...», 
а також вандалізацію пам’ятників героям Другої світової і наругу над їх 
могилами. Такими героями закон визначав радянських воїнів-визволителів, 
учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських пересліду-
вань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців. 

Президент України П. Порошенко повернувся до проєвропейського 
політичного вектора. Його каденція серед іншого увійшла до української 
історії підписанням пакета законів про декомунізацію 9 квітня 2015 р.: 
«Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного 
режиму 1917–1991 років», «Про засудження комуністичного та націо-
нал-соціалістичного режимів», «Про правовий статус та вшанування пам’я-
ті борців за незалежність України у XX столітті» (підготовлений на вико-
нання Указу Президента В. Ющенка №75/2010 від 28.01.2010), «Про увіч-
нення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років». 
Останнім зокрема змінено статтю Кримінального кодексу України, а саме 
вилучено «публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму» як 
окремий склад злочину.

У каденцію Президента України В. Зеленського розширено предмет 
раніше криміналізованих дій – тепер караються також осквернення або 
руйнування пам’ятників «осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитеро-
ристичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної без-
пеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 
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або іншої держави, визнаної Верховною Радою України агресором, учасни-
ків Революції Гідності, борців за незалежність України у XX столітті». 
Хронологічно останнім в ряду пам’яттєвих законів*1 стало підписання 
Президентом Закону України «Про дерадянізацію законодавства України» 
22 квітня 2022 р.

Простежується тісний зв’язок і кореляція політики пам’яті і пам’яттєвих 
законів із загальним зовнішньополітичним вектором державної політики у 
діапазоні між «проросійським і проєвропейським» загалом. Це є додатковим 
аргументом розглядати пам’яттєве законодавство як інструмент не лише вну-
трішньої, а й зовнішньої політики.

Абсолютно очевидним є те, що в пострадянських державах таке законо-
давство має глибокі внутрішні детермінанти. Передусім, це спричинене 
падінням комуністичних режимів віднайдення або «пригадування» альтерна-
тивних версій власної історичної пам’яті, заборонених, але не знищених 
повністю в радянський період. 

При цьому об’єктами колективного «згадування» чи «забуття» в РФ та 
інших постарадянських державах виявлялися різні аспекти минулого8, що 
посилювало цивілізаційний розлам.

Окремої уваги варте переосмислення та законодавча оцінка пострадян-
ськими державами періоду перебування у складі СРСР як перебування в 
радянській окупації. Передусім, йдеться про міжнародно підтриманий досвід 
держав Балтії, чиї території були включені до складу СРСР у 1939 р. Однак і 
в Україні відбувається трансформація історичного наративу у річищі перео-
цінки ролі України як повноцінного учасника СРСР на користь визнання 
радянської держави окупантом. Наразі такі дискусійні пропозиції вже отри-
мали офіційне оформлення у вигляді зареєстрованих у парламенті законо-
проєктів, однак їх суспільна підтримка ще не набула достатнього масштабу 
для того, що б бути реалізованими законодавчо.

Водночас пам’яттєві закони, ухвалені в альтернативній, ніж визнана в РФ, 
парадигмі, розглядаються в Росії виключно як зовнішньополітичний інстру-
мент геополітичного протистояння між російським та умовним західним 
світом «у священній боротьбі за історично та онтологічно належні їй україн-
ські землі». Це стало приводом для розв’язання «війни пам’яті» та суттєвого 
зміцнення міфологізованого наративу Великої Вітчизняної війни в інформа-
ційній політиці та пропаганді РФ.

Наполегливе прагнення використати пам’ять про Велику Вітчизняну 
війну для конструювання ідентичності спільноти сучасної російської держа-
ви, дослідники простежують з 2000-х років. Порівняння даних щодо промов 
президентів РФ каденцій 2004–2008 та 2008–2012, демонструє, що згадуван-
ня Великої Вітчизняної / Другої світової війни збільшилося майже втричі, 

*1 На момент подання цієї статті до друку.
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історія органів державної влади і силових структур – у 8 разів, а пам’ять про 
героїв / історії перемог – у 10 разів. 

На законодавчому рівні у 2008 р. прийнята Концепція зовнішньої політи-
ки Російської Федерації у рамках міжнародного гуманітарного співробітни-
цтва та прав людини (як одного з пріоритетів Росії у розв’язанні глобальних 
проблем). Серед її самостійних завдань є необхідність «твердо протидіяти 
будь-яким проявам екстремізму, неонацизму, расової дискримінації, агресив-
ного націоналізму, антисемітизму та ксенофобії, спроб фальсифікації історії 
та використання її з метою нагнітання конфронтації та реваншизму у світовій 
політиці, спроб перегляду підсумків Другої світової війни, сприяти деполіти-
зації історичних дискусій».

У 2010 р. президентом РФ затверджені «Основні напрями політики 
Російської Федерації у сфері міжнародного культурно-гуманітарного співро-
бітництва», згідно з якими особливу увагу слід приділити цілеспрямованій 
роботі щодо протидії фальсифікації історії, інтерпретації історичних подій 
для політичної кон’юнктури та антиросійської пропаганди.

«Проблема маніпулювання деякими країнами суспільною свідомістю та 
фальшуванням історії у своїх геополітичних цілях» була артикульована в 
Стратегії національної безпеки Російської Федерації (затверджена Указом 
Президента РФ від 31.12.2015). Провладні російські політики зазначають, що 
«спроби фальшування російської та світової історії розглядаються як загроза 
національній безпеці в галузі культури, як одному зі стратегічних національ-
них пріоритетів»9.

Більшість російських науковців солідаризувалися із провладною лінією у 
переконанні, що «в апологетів збереження однополярного світу існує об’єк-
тивна заінтересованість занизити роль Росії у міжнародних справах у рамках 
«нового прочитання» підсумків Другої світової війни та перевести Росію з 
розряду країни-переможця в розряд держави-агресора». Дослідники переко-
нані, що «у зв’язку з подіями в Україні – посилилася інформаційна війна 
Заходу проти Росії, масштаби якої перевершують найгірші періоди холодної 
війни проти СРСР».

Вони ж застерігають, що «війни пам’яті», ініційовані частиною політич-
них та інтелектуальних еліт Центральної та Східної Європи, небезпечні не 
лише націленістю на ревізію міжнародного статусу сучасної Росії як держа-
ви – правонаступниці СРСР, а й тим, що, активуючи конфлікти навколо істо-
ричного минулого, вони можуть посилити напруженість, пов’язану з розбіж-
ностями ідентичностей і уявлень про минуле різних груп російського 
суспільства10.

Отже, в РФ пам’яттєві війни ведуться переважно в контексті мнемонічної 
безпеки і є частиною її безпекової політики11.

Безперечно, існує і внутрішньополітична мета пам’яттєвого законо-
давства в РФ. Відомий дослідник політики пам’яті Ніколай Копосов висло-
вив перспективну думку, що міф про війну в пострадянській Росії виконує 
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функцію «міфу походження», яку через різку розбіжність оцінок не можуть 
виконувати події, пов’язані з розпадом СРСР. Продовжуючи думку вченого, 
Ольга Малінова пропонує говорити про прагнення владної еліти надати сим-
волу Великої Перемоги значення «міфу походження» в умовах відсутності 
цілісного наративу колективного минулого, який, власне, і мав визначати 
сенс(и) конкретних подій. Тому сьогодні пам’ять про Велику Вітчизняну 
війну завдяки її інтенсивній «експлуатації», з одного боку, і вкоріненості в 
масовій свідомості – з другого, виступає чи не головною вузловою точкою 
сучасної російської ідентичності12.

На додаток, визначене політичною доцільністю тлумачення історичних 
фактів та подій, включно із міфологізацією та привласненням російськими 
наративами історії України, інтерпретується російською пропагандою як 
вимушений захист свого наративу, своїх ідентичностей та уявлень про мину-
ле різних суспільних груп. Парадигма «превентивної війни», на якій були 
побудовані також самовиправдання нацистської Німеччини, починаючи від 
вторгнення у 1939 році аж до аргументів сторони захисту на Нюрнберзькому 
трибуналі, сама по собі є контроверсійною, науковці вважають її використан-
ня в ядерну епоху неможливим та визнають найвищим злочином13. Водночас 
РФ продовжує виправдовувати оборонними заходами як власну мілітарну, 
так і інформаційну агресію (агресивна глорифікація наративу «Великої 
Вітчизняної війни» медійно представляється у РФ як відповідь на спроби 
ревізії історії та результатів Другої Світової війни умовним колективним 
Заходом).

Викладене дає підстави стверджувати, що у РФ відбулася інструменталі-
зація історії, перетворення її на ідеологію та навіть більше – на ерзац-релі-
гію. Втрата спеціалістами пріоритетності у трактуванні історичного процесу 
та формуванні масової свідомості та перехід цього пріоритету до російських 
ЗМІ, теле- й кіноіндустрії та фактично державної церкви14, забезпечили та 
суттєво пришвидшили цей процес.

Фактично сучасний світ є свідком утвердження у РФ нового режиму – 
мнемократії, який характеризує змістовне і формальне домінування пам’ят-
тєвого дискурсу в управлінні суспільством та суспільною свідомістю; надан-
ня політиці пам’яті пріоритетного характеру в умовах невирішеності гострих 
соціальних та економічних проблем; таке правління обернене у минуле, а 
легітимність влади та провладного політичного курсу забезпечується пере-
важно засобами ідеологізованого історичного наративу.

Повертаючись до українського законотворення, варто зазначити, що дос-
від прийняття пам’яттєвих законів як інструменту внутрішньої політики 
також не був однозначним. Жоден із вищезгаданих законів в Україні не був 
сприйнятий однозначно ані громадськістю, ані експертною спільнотою. 
Конституційному Суду України у відповідних рішеннях також не вдалося 
зняти закладені в них протиріччя.
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Водночас, досвід пам’яттєвого законодавства у демократичних суспіль-
ствах (Франції, Німеччині) демонструє його значний потенціал для адекват-
ного управління та балансування конфліктогенних елементів історичної 
пам’ятті суспільства та виявлення потенційно шкідливих для державної без-
пеки чинників. 

Правове управління15 історичною пам’яттю – напрям доволі новий, при-
тому активно, якщо не агресивно завойовує інформаційний простір і вже 
став об’єктивною реальністю нового інформаційного суспільства. Гібридна 
війна – це і війна за ідентичність. Результати законотворчої діяльності, спря-
мованої на правове управління історичною пам’яттю, в західній історіографії 
відоме як «memory law», ми пропонуємо називати пам’яттєвим законо-
давством.

Пам’яттєві закони, відповідно, це нормативно-правові акти вищих 
органів влади, що унормовують та захищають певну інтерпретацію істо-
ричних подій або діяльності історичних діячів, надаючи їм правові або 
політико-правові оцінки. В окремих, законодавчо визначених, випадках 
публічне заперечення або інша публічна демонстрація незгоди з такими 
інтерпретаціями та оцінками може мати негативні наслідки, аж до кримі-
нальної відповідальності. 

Виходячи з мети закону, можна розрізняти внутрішньополітичні, зовніш-
ньополітичні та змішані закони. 

Перші спрямовані на формування / зміцнення колективної ідентичності 
народу (нації) або спільноти та на забезпечення державної безпеки.

У пострадянських країнах включно з країнами колишнього соцтабору 
такі закони спрямовані, по-перше, на зміцнення колективної ідентичності 
нації шляхом емансипації від імперсько-радянського наративу. Це фактично 
проголошення ментальної незалежності, маніфестація (декларування) націо-
нально-громадської ідентичності та маркування меж кордонів цієї іден-
тичності.

Одним із супутніх завдань тут є виправлення або викорінення «дефек-
тних кодів пам’яті»16. Такою, наприклад, є ініціатива польської партії щодо 
криміналізації висловлювання «польські табори смерті» на позначення 
«нацистських концентраційних таборів», що існували на території Польщі 
під час Другої світової війни.

По-друге, це мета безпекова – протистояння медійній пропаганді та 
інформаційній агресії, вивільнення інформаційного простору задля заповне-
ння його власним пам’яттєвим наративом у транскордонному інформаційно-
му суспільстві. Перспективним в цьому сенсі видається обстоюваний естон-
ською дослідницею Марією Мелксоу концепт «мнемонічної безпеки», який 
вона розглядає як ідею, що певне розуміння минулого має бути закріплено в 
суспільній свідомості з метою підтримання стійкого відчуття актора себе як 
основи своєї політичної сутності, а також як розвиток концепту онтологічної 
безпеки держави в зовнішніх відносинах. З таких позицій, прийняття в 
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Україні пакету декомунізаційних законів слід оцінювати в контексті анексії 
Криму Росією та розв’язання війни на сході України, що дає підстави вважа-
ти їх адекватною відповіддю та виправданим «стратегічним заходом мнемо-
нічної безпеки в контексті триваючих гібридних бойових дій зі східним сусі-
дом України»17.

Головна дилема пам’яттєвих законів у тому, що, маючи безпекову мету, а 
саме забезпечення державної безпеки в широкому сенсі, та захисту демокра-
тії18 загалом, вони можуть створювати умови для порушення прав і свобод 
людини в регіоні. У державах Центральної та Східної Європи, де ці процеси 
розпочалися раніше, вже є очевидним зв’язок між управлінням пам’яттю та 
зростанням популізму, часто відповідні закони спричиняють наступ на сво-
боду слова, зборів, політичний плюралізм, академічну свободу. Сьогодні 
реальністю стала криміналізація історичних досліджень у Польщі – тема, 
якій був присвячений окремий науковий захід на щорічній конференції 
Асоціації національностей, що проводилась цього року в США.

Неоднозначною є і вже наявна судова практика, що склалася щодо відпо-
відальності за такими законами. Резонансним прикладом є рішення ЄСПЛ у 
справі Перінчека проти Швейцарії (2015). Заявник Догу Перінчек був профе-
сором права та очільником Турецької робітничої партії, у 2005 р. у Швейцарії 
він тричі публічно висловлювався щодо геноциду вірмен 1915 р., називаючи 
його «міжнародною брехнею», за що швейцарський суд присудив сплатити 
штраф, частина якого могла бути замінена на позбавлення волі й компенса-
цію за моральну шкоду Швейцарсько-вірменській асоціації. На цих підставах 
суд визнав порушення статті 10 Конвенції. Проте не всі судді погодились з 
таким рішенням. Зокрема, частина суддів у своїй окремій думці зауважили на 
важливості питання геноциду для вірменського народу, його самоідентифіка-
ції. При цьому у випадку відсутності загального консенсусу щодо визнання 
подій 1915 р. геноцидом, про що зауважував Європейський суд, свобода роз-
суду держави стає особливо значущою, а те, що Швейцарія не є стороною 
міжнародних актів про криміналізацію злочинів геноциду аж ніяк не заважає 
державі самостійно встановлювати кримінальну відповідальність за такі 
порушення19.

Тобто пам’яттєві закони в умовах демократії – це завжди пошук балансу 
та компромісу між державною безпекою та правами і свободами людини й 
громадянина. В процесі законотворення необхідно отримати експертну від-
повідь щонайменше на такі питання: 1) чому закон є важливим для держав-
ної (мнемонічної) безпеки та 2) як він може загрожувати правам і свободам 
людини та громадянина. Має бути з’ясовано, що загрози державній безпеці 
у певній перспективі переважають ризики та негативні наслідки від пору-
шення прав і свобод людини та громадянина, у разі неприйняття конкрет-
ного законопроекту.

Адекватним компромісом у сфері правового управління пам’яттю вида-
ється європейська практика так званого м’якого права, що полягає у регулю-
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ванні суспільних відносин шляхом проголошення загальних декларацій та 
керівних принципів на противагу криміналізації висловлювань.

Важливим є широке застосування демократичних інститутів для зняття 
суспільної напруги навколо резонансних питань, що як правило стають пред-
метом регулювання таких законів. Це, зокрема, залучення експертів у про-
цесі підготовки законопроектів, проведення фахових дискусій та громад-
ських обговорень, роз’яснювальна інформаційна кампанія із використанням 
результатів досліджень академічних наукових інституцій. 

Ханна Арендт, одна з найвідоміших дослідниць і засновниць пам’яттєвих 
студій, попереджала, що крихка правда історичних фактів вразлива не лише 
для забуття, а й для маніпуляцій. І очевидно сьогодні не знайдеться науковця, 
який би дав однозначну оцінку цьому феномену. Особливо, коли йдеться про 
науковців пострадянських країн, що мали власний емпіричний досвід домі-
нування радянської ідеології над соціальною дійсністю, її визначального 
впливу на правове життя людини і суспільства. Вони прогнозовано негатив-
но поставилися до найперших спроб законодавчого унормування пам’яттє-
вих наративів як таких.

Дуальність сутності пам’яттєвих законів зумовлює й опозиційність оці-
нок цього феномену. Можна почути, що ці закони є абсолютним злом, що 
вони є маскою популізму та сприяють делібералізації влади та ерозії 
основних демократичних прав. Водночас сучасне суспільство існує в детер-
мінованому світі, і посилення мілітарної активності однієї держави не спри-
чинює до роззброєння інших – навпаки, спостерігається явна тенденція до 
нарощування військового потенціалу. Так само в умовах законодавчого унор-
мування історичної пам’яті сусідніми державами, це регулювання не обмежу-
ється державними кордонами. За відсутності власного адекватного захище-
ного інформаційного простору, зокрема історичного наративу, такі закони 
можуть безпосередньо впливати на історичну пам’ять українського суспіль-
ства також, а отже – на його ідентичність. Тому прийняття пам’яттєвих зако-
нів в Україні часто слід розглядати як симетричну відповідь на інформаційну 
агресію щодо історичної пам’яті з боку РФ, зумовлену передусім необхідні-
стю забезпечення державної безпеки України. Якими можуть бути інші адек-
ватні науково обґрунтовані заходи для убезпечення ідентичності від агресив-
них впливів інформаційної політики – ці питання лише постали перед сучас-
ними дослідниками і, впевнені, що вони мають розглядатися комплексно й 
водночас оперативно, в контексті заходів захисту від інформаційних впливів 
у сучасному глобалізованому світі та інформаційному суспільстві загалом.
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Ivanova Anastasiia. «Memory Law» in Ukraine as a modern phenomenon: 
general approaches, prerequisites of origin

Introduction. The war of historical narratives is being waged on many levels and 
in different planes – political, ideological, scientific, etc. At the state level, it is 
implemented as a tool of memory policy. Until a few years ago, the possibility, 
expediency and ethics of this struggle by legal means, in particular by legislative 
means, were subject to reasonable doubts. Today, commemorative laws are not only the 
subject of historiosophical debates about their ethics, but legal reality, moreover, the 
one of the main battlefields for competing historical ideologies and narratives.

The aim of the article is to formulate an understanding of memory laws as an 
modern phenomenon, closely related to public policy in the field of security, information 
and memory, in the field of both internal and external relations.

Conclusions. The duality of the essence of memory laws has caused the opposition 
of assessments of this phenomenon. One can hear that commemorative laws are an 
absolute evil, that they are a mask of populism and contribute to the liberalization of 
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power and the erosion of fundamental democratic rights. At the same time, modern 
society exists in a determined world, and the strengthening of military activity of one 
state does not lead to the disarmament of others – on the contrary, we see an increase 
in military capabilities. If neighboring states regulate historical memory by law, this 
regulation is not limited to state borders, and therefore, in the absence of their own 
adequately protected historical narrative, they directly affect the historical memory of 
Ukrainian society as well, and therefore its identity. What should be the measures to 
protect identity from the aggressive influences of information policy – these questions 
are only before modern researchers and believe that they should be considered in the 
context of measures to protect against information influences in today’s globalized 
world and the information society as a whole.

Key words: memory laws, memory politic, Ukraine.
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«ПУТІНІЗМ» ЯК РІЗНОВИД АВТОРИТАРНОГО РЕЖИМУ1

Стаття присвячена дослідженню питань поняття та основних ознак авто-
ритарного режиму, феномена «путінізм» та його специфічних особливостей. 
Обґрунтовано, що до актуальних питань юридичної науки, зокрема теорії дер-
жави і права та конституційного права, належить визначення сутностей та 
особливостей політичного режиму як вагомої складової форми держави, а 
також їх різновидів. Найпоширенішим політичним режимом за історію люд-
ства є авторитаризм.

Проаналізовано наукові позиції щодо трактування змісту поняття «автори-
тарний режим» та виділено його основні ознаки. 

Відзначено, що серед ключових факторів, які сприяли авторитарному трен-
ду, слід назвати слабку соціально-економічну ефективність молодих демократій, 
особисту незахищеність людей, які покладають надії на «сильну руку». 
Розчарування громадян нових демократичних держав у своїх урядах спричинило 
втрату віри в демократію, обернулося нестабільністю та політичними конфлік-
тами. З іншого боку, економічні успіхи країн із авторитарним правлінням «пра-
цюють» на їхню легітимацію та стають несприятливим фактором для глобаль-
ного поширення демократії.

Відзначено, що на сьогодні найпоширенішими є дві теорії розуміння сутності 
режиму «путінізму». Подано характеристику авторитарного режиму та на 
його основі визначено специфічні риси «путінізму» як різновиду авторитарного 
режиму.

Ключові слова: політичний режим, гібридний режим, авторитарний режим, 
авторитаризм, «путінізм». 

Skrypniuk Oleksandr. «Putinism» as a variety of authoritarian regime
The article is devoted to the study of the concept and main features of the 

authoritarian regime, the phenomenon of «Putinism» and its specific features. It is 
substantiated that the topical issues of legal science, in particular the theory of state 
and law and constitutional law, include the definition of the essence and features of the 
political regime as an important component of the state, as well as their varieties. The 
most common political regime in human history is authoritarianism.

The scientific positions on the interpretation of the meaning of the concept of 
«authoritarian regime» are analyzed and its main features are highlighted.

1* Skrypniuk O. О., Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.)
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This article notes that among the key factors that contributed to the authoritarian 
trend are the weak socio-economic efficiency of young democracies, the personal 
insecurity of people who rely on a «strong hand». The frustration of the citizens of the 
new democracies in their governments has led to a loss of faith in democracy, resulting 
in instability and political conflict. On the other hand, the economic success of 
countries with authoritarian rule «works» to legitimize them and becomes an 
unfavorable factor for the global spread of democracy.

It is noted that today the most common are two theories of understanding the 
essence of the regime of «Putinism».

In this article, the author describes the authoritarian regime, and on its basis 
identifies specific features of «Putinism» as a kind of authoritarian regime.

Key words: political regime, hybrid regime, authoritarian regime, authoritarianism, 
«Putinism».

Постановка проблеми. Складником історії розвитку транзитології є 
історія становлення теоретичного осмислення гібридних політичних режи-
мів. Відтоді як гібридні режими привернули увагу учених, вони викликали 
жваву дискусію та стимулювали негайне поширення на їх основі відповідних 
досліджень. 

До актуальних питань юридичної науки, зокрема теорії держави і права 
та конституційного права, належить визначення сутностей та особливостей 
політичного режиму як вагомої складової форми держави, а також їх різно-
видів. Найпоширенішим політичним режимом за історію людства є автори-
таризм.

Найчастіше стикаючись з автократією та диктатурою, авторитаризм є 
політичним режимом, який властивий багатьом сучасним країнам світу. 
Загалом, перманентний автократичний стан тієї чи іншої держави зумовлю-
ється безліччю різних причин, зокрема, ментальністю місцевого населення, 
релігійними уподобаннями, традиціями населення тощо.

Вельми життєво важливого значення для Українського народу на сьогодні 
набули питання оборони своєї держави, захисту її суверенітету, територіаль-
ної цілісності та недоторканності. На сьогодні система забезпечення миру та 
безпеки у світі, що склалася після Другої світової війни, перебуває у стані, 
який можна визначити як кризовий.

Основною причиною такої ситуації є той факт, що 24 лютого рф розпоча-
ла широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордо-
ну і з території Білорусі. Крім того, протиправна зовнішня політика рф, яка 
систематично провокує ескалацію різного роду конфліктів, намагаючись у 
такий спосіб показати свою впливовість та значущість на міжнародній полі-
тичній арені.

Своєю чергою джерелом такого стану речей є державно-політичний 
режим, який можна визначити як «путінізм», який на сьогодні має яскраво 
виражений шовіністичний характер, пропагує реваншистські погляди серед 
населення Росії і здійснює війну в Україні.
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А відтак «путінізм» як різновид авторитарного режиму, а також автори-
тарні політичні режими загалом не втрачають своєї популярності у всьому 
світі, що й зумовлює необхідність та актуальність цієї теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемним питанням авто-
ритарного режиму, його ознак, а також дослідженню феномена «путінізм» та 
його специфічних особливостей присвячено велику кількість наукових праць 
багатьох науковців, як України, так зарубіжних країн. 

Науково-теоретичну базу для написання цієї статті становлять праці 
таких вчених, як: Д. Берг-Шлоссер, Є. Й. В’ятр, Л. Д. Гудков, В. Дем’яненко, 
Д. Дем’яненко, І. В. Кріцак, А. Мігранян, А. Мотиль, П. Р. Редер, Я. В. Синяк, 
О. Ф. Скакун, В. В. Сухонос, Р. М. Шевчук, Г. Шипунов, М. Чабанна, 
М. Стівен Фіш та ін.

Формулювання мети статті. Метою даної статті є дослідження поняття 
та особливостей авторитарного режиму, а також здійснення аналізу змісту 
феномена «путінізм» та його сутнісних ознак як різновиду авторитарного 
режиму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Гібридний режим є най-
більш концептуально розмитою категорією, оскільки є результатом певних 
поєднань напівзмагання, напіввідкритості, напіврепресій. Такого роду харак-
теристики роблять ці режими вразливими перед протестними діями, пов-
станнями та іншими формами громадянської непокори та насильства, у тому 
числі збройними конфліктами. Через таку інституційну суперечливість 
гібридні режими найменш стабільні та несуть у собі найвищі ризики режи-
мних змін. Гібридні режими поєднують авторитарні та демократичні інсти-
тути і практики.

Питанням авторитарного політичного режиму приділяється багато уваги 
серед науковців, політиків, юристів не лише в Україні, а й багатьох у країнах 
світу, що є свідченням великого інтересу. Окрім цього, дані організації 
«Freedom House» 2022 у її звіті «Свобода у світі 2022» демонструють, що 
автократія, на жаль, досягає успіхів у боротьбі з демократією. Загалом за 
останній рік рівень дотримання політичних прав і громадянських свобод 
знизився у 60 країнах, тоді як лише 25 країн покращили свій рейтинг. Крім 
того, у 2021 р. набагато меншій кількості країн вдалося значно підвищити 
свої показники, порівняно з будь-яким іншим роком від початку поточного 
періоду глобального демократичного занепаду1.

В юридичній літературі авторитарний режим загалом характеризується 
як такий різновид недемократичного політичного режиму, за якого має місце 
суттєве обмеження прав і свобод громадян (зазвичай у політичній сфері), 
обмежується вплив громадян на владу, а сама влада зосереджується в руках 
певного кола осіб чи в руках однієї особи. 

В антидемократичному режимі відбувається попрання прав і свобод 
людини, придушення опозиції, не виключається скасування представницько-
го вищого органу або перетворення його на маріонеткову установу тощо. 



57РОЗДІЛ I. Державно-правовий розвиток України в умовах війни

Тобто авторитарний режим, як і демократичний, зберігає автономію особи-
стості і суспільства у сферах, що не стосуються політики; допускає економіч-
ний, соціальний, культурний, а частково й ідеологічний плюралізм; обмежу-
ється твердим політичним контролем; не намагається радикально перебуду-
вати суспільство на ідеологічній основі; може базуватися на праві, мораль-
них засадах2.

Своєю чергою В. В. Сухонос вважає, що демократію чи авторитаризм 
не можна розглядати як явища, що зовні привносяться до влади, тому що 
вони є невід’ємними атрибутами, полярно протилежними аспектами 
влади. Тобто неможливо уявити абсолютно демократичну або абсолютно 
авторитарну владу. Виключно без будь-яких елементів демократії, свобо-
ди слова авторитарна влада – це вже не влада у громадянському суспіль-
стві, а деспотія над рабами. За таких умов вона може дати своїм підданим 
або рабську покірність, або прагнення повалити її. З іншого боку, сама 
демократія без будь-яких авторитарних аспектів, тобто домінування тих, 
хто керує, над тими, ким керують, без можливостей у випадку потреби 
продемонструвати силу є вже не владою, а безвладдям, анархією, політич-
ною нездатністю, хаосом. Проте це не означає, що демократія та автори-
тарність є рівнозначними складовими влади, які лише ситуативно зале-
жать від кон’юнктури, уступаючи одна одній. Як протилежні сторони 
влади, вони не лише взаємодіють, а й доповнюють одна одну. В певних 
історичних умовах кожна з них здатна спричинити докорінні зміни у сис-
темі якісних вимірів влади3.

Вперше у соціальну науку термін «авторитаризм» було введено у 
30–40 роках ХХ ст. вченими франкфуртської школи (Хормайєр, Адорно, 
Маркузе, Габермасс, Фромм), а потім т. зв. новими лівими. Вони розуміли 
його як тип свідомості, що характеризується агресивністю, конформізмом, 
ксенофобією, консерватизмом та орієнтується на владу і силу, тлумачили як 
політико-правову характеристику суспільства. Згодом у науці термін «авто-
ритаризм» почав використовуватися для опису недемократичних режимів, 
задля протиставлення демократії тоталітаризму. Авторитаризм руйнує 
інститути, що відкривають шлях до політичної участі і сприяють мобіліза-
ції опозиційних настроїв, хоча водночас і припускає деякі форми політич-
ної участі4.

У своїй роботі М. Чабанна визначає авторитаризм як недемократичний 
політичний режим, який передбачає концентрацію влади в руках окремої 
особи чи групи осіб, котрі не прагнуть досягнення суспільної згоди стосовно 
легітимності їх влади. При цьому відбувається зменшення ролі представ-
ницьких інститутів влади і громадян в цілому, вони усуваються від процесу 
прийняття політичних рішень5. 

Дослідження авторитарного політичного режиму є надзвичайно різнома-
нітними. Так, німецький політолог Дірк Берг-Шлоссер поділяє авторитарні 
режими на шість типів, а саме6: 
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1) традиційна абсолютистська монархія, яка характеризується тим, що 
сувереном є монарх, юридично влада перебуває у руках монарха, влада 
монарха не обмежена ні парламентом, ні законом;

2)  традиційний авторитарний режим олігархічного типу, де при владі, 
як правило, перебуває обмежена кастова група людей. Зазвичай за таких 
режимів політична еліта спекулює владою задля досягнення власних полі-
тичних та економічних інтересів;

3) гегемоністський авторитаризм нової олігархії, що формується в 
інтересах буржуазії;

4) воєнний авторитарний режим, тобто це мілітаризовані авторитарні 
держави;

5) теократичний авторитарний режим. У сучасному світі такі режими 
збереглися виключно в ісламському світі, у таких країнах, як, наприклад, 
Іран, де іслам є державною релігією і весь внутрішньополітичний курс роз-
робляється на основі шаріату;

6) соціалістичний авторитарний режим.
У деяких аспектах подібну до типології даного німецького політолога 

класифікацію пропонує польський політолог та соціолог Єжи Йозеф В’ятр. 
Вчений вважає, що авторитарні режими поділяються на такі типи: військове 
правління, теократичний режим, персоніфікований режим, монархічний 
режим та неоавторитарний режим.

Якщо перелічені вище типи авторитарного режиму набули відображення 
тією чи іншою мірою в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів, то вивчен-
ня неоавторитарного режиму ускладнюється тим, що аналіз, по суті, ведеться 
за відсутності сталих традицій науково-прикладної генеалогії.

Польський дослідник Є. Й. В’ятр у своїй роботі зауважує, що неоавтори-
тарний режим являє собою більш ліберальний, більш лояльний до суспіль-
ства режим. Початок свого формування неоавторитаризм бере відносно 
недавно в державах, що характеризуються наявністю численних політичних 
партій, опозиції, системою виборів. Але, як правило, опозиційні політичні 
партії слабкі та/або мають імітаційний характер. Після кожних виборів одні 
й ті самі особи опиняються при владі. Народ не може щось змінити і майже 
на сто відсотків втратив віру в шанси на перемогу демократії на виборах. Для 
відновлення порушених прав і свобод, і навіть охоронюваних законом інте-
ресів, люди звертаються до суду і в правоохоронні органи, щоб не погіршити 
своє становище. Епізодичні громадянські рухи, завуальовані й ініційовані 
етнополітичною владою або провладною опозицією, є імітацією громадян-
ського суспільства та громадянської активності і не дають хоч якоїсь надії на 
зміну. Люди майже на сто відсотків втрачають віру у шанси на перемогу 
демократії на виборах за такої політичної обстановки7.

Авторитарний режим, на думку М. В. Кравчука, – «це стан політичного 
життя, коли влада зосереджується в руках однієї особи або правлячої верхів-
ки; за якого державна влада здійснюється шляхом скасування або обмеження 
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основних прав людини; коли стримують діяльність політичних партій та 
інших суспільних угрупувань, народ не визнають основним носієм і сувере-
ном влади; дії державних органів і громадських організацій суворо регламен-
тують, а можливості опозиції зведені до мінімуму, допускаються політичні 
репресії; де відбувається формалізація і спрощення політичних процедур та 
інститутів, що пов’язують державу і суспільство»8.

Тобто авторитаризм, як відзначають дослідники Г. А. Снесар і 
Р. І. Філіппенко, означає різке посилення влади глави держави, який так чи 
інакше виконує і функції глави уряду, фактичне позбавлення парламенту пре-
рогатив контролю за політикою держави, послаблення інститутів тиску на 
урядову політику, пристосування виборчої системи до потреб режиму особи-
стої влади, зокрема, використання референдумів задля створення ілюзії 
єдності народу з главою держави. До ознак авторитарного режиму автори 
відносять:

– непідконтрольність влади народу, звужені чи зведені нанівець дії прин-
ципів виборності державних органів і посадових осіб, підзвітність їх насе-
ленню;

– автократизм або невелике число носіїв влади (військова диктатура, дик-
татор, олігархічна група);

– монополізація влади і політики, недопущення реальної політичної опо-
зиції та конкуренції;

– ігнорується принцип поділу влади, глава держави, виконавча влада 
домінують, роль представницьких органів обмежена;

– як методи державного управління домінують командні, адміністративні, 
водночас відсутній терор, практично не застосовуються масові репресії;

– відмова від тотального контролю над суспільством, невтручання або 
обмежене втручання у позаполітичні сфери, насамперед у економіку;

– права і свободи особистості головним чином проголошуються, але 
реально не забезпечуються (зазвичай у політичній сфері)9. 

Дослідники в галузі конституційного права зазначають, що авторитарний 
політичний режим характеризується обмеженням і порушенням прав люди-
ни, жорстким контролем держави за публічною сферою. 

До його основних ознак відносять: 
– обмеження обсягу політичних прав і свобод; 
– відсутність підконтрольності та підзвітності державної влади народу, 

жорсткий контроль держави над публічною сферою, надмірну централізацію 
державної влади, політичну цензуру, обмеження вільного функціонування 
інститутів громадянського суспільства; 

– фактичну, а іноді й формальну відсутність поділу влади;
– недемократичний характер виборів (без права реального вибору);
– сильну виконавчу владу, як правило, засновану на особі лідера10. 
До ознак авторитарного політичного режиму, на думку Р. М. Шевчук та 

А. І. Синоверського, відносять такі:
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– необмеженість влади, її непідконтрольність суспільству, за якої закони 
приймають без дотримання правових процедур, а дотримання їх є номіналь-
ним;

– автократизм, тобто автономне здійснення владних функцій одним 
суб’єктом влади або невеликим колом носіїв влади, які є її джерелом і ото-
тожнюють себе з державою, це може бути одна особа або група осіб;

– послаблення контролю за суспільством, зокрема в неполітичній сфері, 
а саме приватного та культурного життя. Владні інституції зосереджені на 
забезпеченні оборони, громадського порядку, зовнішній політиці, хоча вони 
можуть впливати й на стратегію економічного розвитку, активно провадити 
соціальну політику, не руйнуючи ринкових механізмів;

– монополізація влади й політики, недопущення політичної опозиції та 
конкуренції. Допустимим є існування обмеженої кількості партій, профспі-
лок та інших організацій, однак лише за умови їх підконтрольності чинній 
владі;

– формування політичної та управлінської еліти неправовим, свавільним 
шляхом за критерієм корисності автократичній владі, зокрема для виконання 
поставлених нею завдань, проте де-юре режим функціонує законно;

– використання переважно адміністративно-силових методів управління11. 
Встановлення авторитарного режиму зумовлюється низкою причин, 

зазвичай комплексом факторів.
З одного боку, це різка поляризація політичних сил у країні. Така соціаль-

но-політична ситуація складається, як правило, у випадках різкої та докорін-
ної зміни в суспільному устрої. З другого боку, у державах, де спостерігають-
ся тривалі економічні та політичні кризи, громадянська війна та етнічні 
конфлікти, вирішення яких мирними, демократичними засобами стає немож-
ливим, у багатьох випадках формується новий авторитарний режим.

Авторитарний режим суттєво відрізняється від демократичного. Він 
характеризується такими головними ознаками, як підвищений ступінь цен-
тралізації влади; широке застосування в державному управлінні силових 
методів; обмеження або повна відсутність автономії особи; формальність або 
недостатній рівень гарантування прав особи; пріоритет держави перед пра-
вом; обмеження плюралізму. В умовах авторитарного режиму провідне місце 
посідають примусові методи державного керівництва, завжди панує надмір-
но жорстка державна дисципліна, регулярно застосовуються надзвичайні 
методи державного керівництва. У системі державних органів немає поділу 
влади, встановлюється пріоритет виконавчої або навіть партійної влади чи 
об’єднання останньої з владою державною, знецінюється значення народно-
го представництва, спостерігаються слабкість і відсутність дійсної незалеж-
ності судових органів12.

Попри існування декількох різних підходів, у рамках яких увага зосередже-
на на тих чи інших факторах, які сприяють виникненню авторитарних режи-
мів, більшість дослідників схиляються до того, що для авторитаризму харак-
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терна принципова відмова від концепції демократичних та регулярних вибо-
рів. У результаті вища влада в державі опиняється не у парламенту, а в інших 
руках, що фактично означає домінування виконавчої влади над законодавчою. 
Громадяни практично позбавлені інструментів нагляду та контролю над діяль-
ністю державного апарату, оскільки усі призначення на державні посади відбу-
ваються або за партійною належністю, або за критерієм відданості авторитар-
ному центру влади. Тож свавілля авторитарного правителя або правлячої групи 
та відсутність будь-якого реального контролю над іншими державними органа-
ми є найхарактернішими ознаками авторитарного режиму13.

Крім того, як зазначає Г. Шипунов, авторитаризм характеризується тим, 
що політичні рішення дуже часто ухвалюються без правових підстав. Тобто 
лише після індивідуальних рішень авторитарного керівництва, наділеного 
багатьма особистими прерогативами, які дають їм можливість впливати на 
внутрішню та зовнішню політику, приймаються нормативні рішення. Саме 
за авторитарного режиму правління реалізується за допомогою системи 
санкцій, наказів та застосування засобів безпосереднього або опосередкова-
ного примусу14. 

У вже цитованому дослідженні В. В. Сухонос зазначає, що доволі силь-
ною стороною авторитарного режиму є те, що він має можливості забезпе-
чення суспільного порядку та політичної стабільності, концентрації великих 
зусиль і ресурсів для вирішення визначених завдань, рішучого проведення 
суспільних перетворень і придушення опору консервативних сил. Найчастіше 
авторитарний режим встановлюється задля зміцнення держави, її єдності та 
цілісності, для протистояння економічному розвалу і сепаратизму. У ХХ ст. 
авторитарний режим нерідко був ефективним знаряддям модернізації 
суспільства, поступового створення демократичних державних і правових 
інститутів.

Своєю чергою авторитарні зміни, що відбуваються в багатьох раніше 
демократичних країнах у ХХІ ст., як зауважує Є. Й. В’ятр, мають інший 
характер. Вони не є переворотами, а є наслідком того, що антидемократичні 
групи отримують підтримку виборців на вільних і змагальних виборах, 
характерним прикладом є Росія. Це стосується не тільки завоювання влади, 
а й її здійснення. Новий авторитаризм черпає свою силу у процесах, що при-
звели до кризи демократії у ХХІ ст. Вони є однорідними і мають різний пере-
біг у порушених ними країнах. Незважаючи на значні відмінності між окре-
мими державами, можна виділити кілька найпоширеніших соціальних про-
цесів, що дестабілізують ліберальну демократію. Такими, на думку автора, є: 
економічна незадоволеність бідніших верств населення і навіть тієї частини 
середнього класу, яка відчуває несправедливість у зв’язку з економічною 
стагнацією; зростання та радикалізація націоналізму; руйнування демокра-
тичних інститутів у їхньому нинішньому вигляді15. 

Серед ключових факторів у рф, які сприяли авторитарному тренду, слід 
назвати слабку соціально-економічну ефективність молодої демократії, осо-
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бисту незахищеність людей, які покладають надії на «сильну руку». 
Розчарування громадян нових демократичних держав у своїх урядах спричи-
нило втрату віри в демократію, обернулося нестабільністю та політичними 
конфліктами. З іншого боку, економічні успіхи країн із авторитарним прав-
лінням «працюють» на їхню легітимацію та стають несприятливим факто-
ром для глобального поширення демократії.

До характерних рис сучасного авторитаризму, авторитарного режиму 
А. Глухова відносить такі16: 

– популістські апеляції до народу, підтримки більшості, що забезпечує 
правлячій партії та режиму загалом широкі можливості обмеження політич-
них та громадянських прав і свобод;

– заперечення плюралістичного характеру суспільства і політики як кон-
курентної боротьби за владу, трактування її як забороненого виду діяльності, 
що потребує санкціонування владою;

– пошук ідеологічних обґрунтувань політичного курсу, що активізувався 
(всупереч традиційному авторитаризму, як правило, деідеологізованому);

– спроби використання традиціоналістських ідеологічних обґрунтувань із 
спрямуванням на релігію чи героїчне історичне минуле;

– посилений контроль за засобами масової інформації, насамперед інтер-
нет-джерелами;

– ігнорування резолюцій міжнародних організацій, які засуджують вико-
ристання авторитарних практик (за збереження у них формального член-
ства);

– активне використання судочинства та правозастосовної практики у при-
душенні опору активістів громадських груп (тривале досудове затримання, 
великі тюремні терміни, примус до виїзду із країни тощо);

– звинувачення Заходу та загалом зовнішніх сил у створенні та здійснен-
ні змов з метою повалення влади тощо.

Тобто відхід від демократичної стратегії, що відбувається (навіть за збе-
реження популістської («демократичної») риторики у правлячих еліт), свід-
чить не лише про несприятливі об’єктивні передумови для демократичного 
будівництва, а й про слабкість суспільно-політичних сил, покликаних висту-
пати як його головні суб’єкти. Новим авторитаріям вдалося легітимувати 
свою владу та переконати суспільство, що політичні свободи можуть бути 
принесені в жертву задля економічного процвітання / благополуччя. 

Варто зазначити, що в багатьох країнах світу – від Будапешта до Пекіна – 
у перші два десятиліття ХХІ ст. можна було виявити багато елементів «путін-
ської» політики. Розуміння природи «путінізму» стало критично важливим 
задля розуміння ширших тенденцій у світовій політиці та виникнення нової 
хвилі авторитарних та неліберальних режимів.

На початку ХХІ ст. дефініція «путінізм» (англ. putinism), як зазначають Д. 
Дем’яненко та В. Дем’яненко, набула кількох тлумачень. Цим поняттям іден-
тифікують: «1) різновид авторитарного політичного режиму, що сформував-
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ся в Російській Федерації на початку 2000-х років, у добу глобалізації та 
Інтернету; 2) економічний лад РФ, який виник на початку ХХІ ст. на уламках 
останньої тоталітарної імперії ХХ ст. – СРСР; 3) певний тип політики, яку 
А. Меркель та її європейські й американські колеги кваліфікували як регре-
сивну, притаманну ХVІІІ ст., коли прагнення досягати бажаних результатів 
базувалося на аргументі сили і проводилося з позиції сили»17.

Звідси випливає, що саме реваншистські ідеї та уявлення В. Путіна щодо 
формування нової російської державності стали причиною появи такого 
явища, як «путінізм».

Так, 20 років тому В. Путін в образі ефективного бюрократа із силовим 
бекграундом, ринково орієнтованого державника та прагматика, далекого від 
ідеологічних пафосів раптово з’явився на політичному олімпі. На сьогодні 
Путін виглядає сильним авторитарним лідером (типаж «стронгмен»), захо-
пленим геополітичним протистоянням із Заходом та ідейною боротьбою зі 
світовим лібералізмом, який рішуче жертвує задля цього прагматичними 
цілями розвитку країни. І навіть коли він говорить про модернізацію, розмо-
ва досить швидко збивається на види озброєнь.

В ідеологічному плані путінський режим може припускати лише ідею 
консервативної протидії змінам системи, а це означає, що він керується, 
головним чином, інтересами самозбереження. Для модернізаційних ривків 
нинішня російська влада не має ні сил, ні ресурсів, ні ідей, ні лідерів. Режим, 
можливо, і розуміє необхідність модернізації, але боїться її, оскільки подібна 
трансформація пов’язана з відмовою від держконтролю в багатьох найваж-
ливіших сферах і реальним ризиком втратити всю повноту розпорядчої 
влади, яку він сьогодні має.

На сьогодні найпоширенішими є дві теорії розуміння сутності режиму 
«путінізму». Відповідно до першої – саме рф намагається повернутися до 
часів СРСР, а нинішній режим – це різновид фашизму (у даному випадку 
В. Путіна ототожнюють із Б. Муссоліні). Що стосується другої, то вона 
визначає нинішній режим як авторитарну персональну владу В. Путіна18.

Однак дослідники Я. В. Синяк і І. В. Кріцак запропонували третє припу-
щення, визначаючи «путінізм» як концептуально новий суспільний феномен 
і різновид державно-політичного режиму, який має низку характерних ознак, 
відмінних від тоталітаризму, авторитаризму чи будь-яких інших державних 
режимів19.

Своєю чергою французький вчений Ж.-Р. Равіо у своїй роботі зазначає, 
що «путінізм» можна визначити двома способами, а саме: з одного боку, як 
визначену конфігурацію правлячої еліти довкола ядра, контролюючого при-
йняття рішень, а з другого – як вилаштування наративу (storytelling), голов-
ним оповідачем якого є В. Путін і який безперервно транслює інтерпретатив-
ний коментар політичної історії Росії в процесі її створення20.

Деякі зарубіжні дослідники зазначають, що «путінізм» – це консерватив-
на, популістська та персоналістська форма автократії. Таким чином, він сут-
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тєво відрізняється від диктатур розвитку або інших трансформаційних дик-
татур, включаючи колишню радянську партійну державу. Він консерватив-
ний не лише у своєму просуванні, як вдома, так і за кордоном, традиціона-
лістського соціального порядку денного, а й у буквальному значенні цього 
терміна: путінізм загалом ставить пріоритет збереження статус-кво, водночас 
демонструючи ворожість до потенційних джерел нестабільності. Путінізм – 
це персоналістична форма автократії – правління однієї особи, яка відповідає 
лише перед собою21.

Подібне твердження можна віднайти і в дослідженнях У. Лакера, який 
зауважує, що «путінізм» – це державний капіталізм, ліберальна економічна 
політика, проте і також сильне державне втручання – навіть майже тотальне 
втручання, коли зачіпаються важливі проблеми. Це автократія, але в ній 
немає нічого нового для російської історії, і вона майже пом’якшена неефек-
тивністю та корупцією22.

Американський вчений Олександр Мотиль, зі свого боку, стверджує, що 
Росія є фашистською, визначаючи фашизм як умову, що включає авторита-
ризм, масову підтримку, культ особистості та активний персоналістичний 
стиль керівництва. Аспект масової підтримки, стверджує він, є тим, що від-
різняє його від авторитаризму, хоча слід сказати, що він схильний визначати 
фашизм дещо тавтологічно, як той, що існує в Росії23. 

Путінський режим має певні риси, які відрізняються від бюрократич-
ного авторитаризму. Найкраще це можна описати як плебісцитарний 
демократичний режим з харизматичним лідером. Цей тип режиму вже 
описав свого часу Макс Вебер, як зауважує у своїй роботі A. Мігранян: 
«Між харизматичним лідером і народом існує прямий зв’язок; здатність 
лідера мобілізувати маси велика. Він контролює інституційну систему, а 
також вміє, при цьому покладаючись на маси, подолати опір бюрократії. 
Природно, існує серйозна загроза виникнення бюрократичного авторита-
ризму. В принципі, для того, щоб демократична політична система зберег-
ла свій динамізм і здатність розвиватися і адаптуватися, всередині неї 
повинні існувати три типи конфліктів: конфлікт між політиками та урядо-
вою бюрократією, конфлікт між бюрократичною сферою і політичною 
сферою (виконавча та законодавча влада), а також конфлікт між харизма-
тичним лідером і політичною системою загалом. За відсутності таких 
конфліктів у суспільно-політичній системі виникають гальмівні механіз-
ми, і вона починає стагнувати»24.

Своєю чергою варто зауважити, що путінська система створена не стари-
ми доіндустріальними елітами, історично приреченими і такими, що відхо-
дять. Вона створена новими елітами постіндустріального суспільства. Вона 
виникла з урахуванням постіндустріального суспільства із закладених у 
ньому суперечностей. Путінська система є різновидом «авторитарного капі-
талізму», який виявився здатним цілком успішно конкурувати з ліберальним 
капіталізмом на нинішньому етапі постіндустріального розвитку. 
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Путінський режим – це авторитаризм, який вкорінився вже за умов 
постіндустріального суспільства.

«Новий авторитаризм» Путіна, як відзначає А. Скобов, – «це глобальний 
виклик сучасної цивілізації. І дуже небезпечний дзвінок. Сам він не розсмок-
четься. Боротьба з ним вимагатиме зусиль, мобілізації, жертв. І від зовніш-
нього світу, і всередині Росії. Росії необхідний рух Опору диктатурі, який 
готуватиме умови для її повалення. Який буде чітко усвідомлювати це 
завдання. Який усвідомлюватиме себе частиною світового Опору авторита-
ризму та архаїці. Який матиме образ майбутнього не лише для Росії, а й для 
світу». Тобто цей рух, на думку автора, має ґрунтуватися на непримиренності 
до приниження людської гідності, брехні та насильства. На нетерпимості до 
пристосуванців та посібників тиранії. На цінностях солідарності та захисту 
пригноблених. Він має рішуче відкинути архаїчний «суверенітет людожерів» 
і однозначно виступити за верховенство наднаціональних інституцій25. 

На думку автора, особливість путінізму полягає в тому, що він поєднує в 
собі невдоволення модернізаційними процесами тих верств, які хоча б част-
ково програли під час постіндустріального переходу, і імперський реван-
шизм, версальський синдром, ресентимент великої держави, якої всі боялися. 
І коли ці дві речі з’єднуються, виходить дуже небезпечна гримуча суміш. 
Даний режим споріднений з режимами фашистськими, хоча зазвичай він в 
інших формах існує в порівнянні з класичним фашизмом ХХ ст. І насампе-
ред – спорідненість ідеологічна. Путінський режим духовно живиться з того 
ж таки бульйону радикальної консервативної реакції на модернізацію, з якої 
зросла фашистська ідеологія26.

Практично усі складові елементи путінського режиму, як зазначає 
Т. Ворожейкіна, аж ніяк не унікальні та добре відомі з досвіду інших країн. 
Це насамперед стосується двох найважливіших характеристик, що розділя-
ють різні типи авторитаризму: характер політичної інституціоналізації режи-
му та ступінь єдності / поділу влади та власності. Відповідно до першого 
критерію – слабкості політичної інституціоналізації – путінський режим 
набагато ближче до традиціоналістських авторитарних режимів, ніж до 
популістських або навіть авторитарно-бюрократичних. А що стосується дру-
гого критерію – нероздільність влади та власності, то він поєднує путінський 
режим з традиціоналістськими та авторитарно-популістськими і відокрем-
лює його від найбільш ефективних в економічному відношенні авторитар-
но-бюрократичних режимів27.

Загалом, виникнення «путінізму», путінського режиму, так само, як при-
хід до влади традиціоналістських і авторитарно-бюрократичних режимів, 
пов’язаний з початковим (foundational) кровопролиттям – чеченською вій-
ною, а в наш час – і війною в Україні. 

Висновки. Таким чином, сам авторитарний політичний режим є складним 
структурним комплексом політичних відносин, що вимагають глибинного 
вивчення у всіх його проявах. Авторитаризм як явище в сучасному світі про-
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довжує розширюватися у всіх сферах та в нових формах, що зумовлено низь-
ким рівнем політичної культури, психосоціальними та психополітичними фак-
торами реакційного характеру, які притаманні населенню більшості країн.

Авторитаризм, його наявність і фактичне встановлення у різних країнах 
зумовлює як внутрішню політику країни, так і регіональну політику залежно 
від економічного чи політичного ресурсу держави. Тобто авторитаризм тією 
чи іншою мірою присутній у багатьох країнах і може легко розвинутись у 
ситуації відсутності численних каналів плюралістичного суспільного тиску 
знизу.

Сучасний авторитарний режим, як правило, має бюрократичний та етніч-
ний характер, що становить надійну основу для посилення особистої влади 
президента.

Авторитарні режими – це завжди персоналістські режими, режими хариз-
матичних лідерів, що відрізняються популізмом (демонстрація сили та поту-
рання власному електорату). При цьому особливо значущою стає роль наці-
онального лідера при розриві між елітою і населенням. У таких умовах силь-
ний лідер необхідний для згуртування та виживання нації та держави.

На даний час «путінізм» – це явно виражений вид авторитарного режиму, 
для якого характерне панування, не обмежене правом, управління державою, 
зосереджене в руках однієї особи. 

Адже, як слушно щодо цього зазначає російський політичний діяч 
Л. Д. Гудков, що специфіку «путінізму» становлять такі характерні особли-
вості, як: вибори фальсифікуються та проводяться лише для надання начебто 
легітимності влади; главою держави в даному випадку стає апаратний вису-
ванець «таємних» політичних угруповань, який називається «медійний пре-
зидент»; поділ влади проголошується лише номінально, левова частка влади 
зосереджена у руках тіньових кланів; ідеологією виступає реваншизм; спо-
стерігається повна апатія до державних подій, у разі потреби можливі санк-
ціоновані чинною владою демонстрації вияву лояльності їй; «технічні міні-
стри» в уряді фактично знаходяться під керуванням силових органів; існує 
частково вільна ринкова система, що характеризується залежністю від влад-
ної адміністрації та високою присутністю монополізації.

На нашу думку, перелічені особливості «путінізму» є достатніми для 
того, щоб характеризувати його як авторитарний, розуміючи під авторитариз-
мом набір тих якостей, які тією чи іншою мірою притаманні авторитарним 
режимам загалом.

«Путінізм», путінський режим – це режим неструктурованого, розсіяного 
авторитаризму, кланового і олігархічного авторитаризму, головне завдання 
якого полягає у збереженні панування власників великих корпорацій та 
пов’язаних із ними високопосадовців, які створюють справжні династії задля 
утримання влади та контролю над державою. 

«Путінізм» – це різновид авторитарного режиму, якому притаманні такі 
основні риси, як: зневага до людини та її гідності, придушення свободи, 
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вкрадене нормальне людське життя, представлення інтересів декількох груп 
у суспільстві, узурпація влади, насадження страху, продажність, брехня, 
репресії, корупція, війна, кровопролиття, ігнорування норм міжнародного 
права та наростаюча конфронтація із розвиненими країнами світу. 
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УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ1 

Розглядається нерозривний зв’язок Стратегії інформаційної безпеки з інфор-
маційною політикою держави. Досліджується постійне зростання негативного 
впливу агресивної зовнішньої політики РФ на морально-психологічний стан укра-
їнського суспільства. Аналізуються важливі завдання, що постали перед 
Українською державою, насамперед поширення проукраїнської ідеології, тобто 
ідей, цінностей, культури та пріоритетів, спрямованих на національну консолі-
дацію українського суспільства, розвиток громадянської культури і відповідаль-
ності, утвердження у свідомості українців спільної мети – досягнення загально-
го блага. 

Ключові слова: інформаційна політика, інформаційна безпека, громадянська 
культура, консолідація суспільства.

 
Tarasyuk Volodymyr. Strategical orientators of the information policy of 

Ukraine in the conditions of external aggression 
The inseparable connection of the Information Security Strategy with the state’s 

information policy is considered. The constant growth of the negative influence of the 
aggressive foreign policy of Moscow and Minsk and the current moral and 
psychological state of Ukrainian society have been studied. Assess the Ukrainian 
state’s important tasks – the spread of pro-Ukrainian state ideology – ideas, values, 
culture, priorities aimed at national consolidation of Ukrainian society, development 
of civic culture and responsibility, public consciousness – the common goal of 
Ukrainians. 

Key words: information policy, information security, civic culture, consolidation of 
society.

Аналізуючи сферу державної інформаційної політики, вчені дають таке 
визначення: вона детермінує закони функціонування інформаційної сфери, дає 
змогу швидко формувати нову еліту, активно обговорювати нові проєкти, 
сприяти прозорості влади, наближати її дії до населення. Законом взаємодії 
влади і населення є адекватне функціонування комунікації між ними. Таке 
визначення охоплює і сферу інформаційної безпеки. Остання полягає в аналізі 
загроз, які можуть виникнути в інформаційній сфері, й створенні умов для 
запобігання їхньому виникненню. Насамперед це стосується різноманітних 
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технічних аспектів передавання й обробки інформації. Вищенаведене визна-
чення кореспондується з поглядами таких дослідників впливу інформаційної 
складової на масову свідомість, як С. Кара-Мурза, П. Кац, А. Тоффлер та ін. 
Інформаційна політика, її складові, напрями, цілі набули відображення у 
науко вій дискусії Дж. Форрестера, Д. Морріса, П. Девіса, Д. Пітні, Дж. Стігліца 
та інших науковців, які вважають інформаційну безпеку невід’ємною складо-
вою інформаційної політики держави. Зважаючи на постійно зростаючий 
вплив технологій масового інформування на політичний вибір, громадянську 
культуру, свідомість та формування ціннісних пріоритетів як окремого грома-
дянина, так і суспільства в цілому, М. Петрова, Д. Стрьомберг і Дж. Снайдер 
акцен тують увагу на переважній ролі медіа у процесі реалізації інформаційної 
політики, спрямованої на інформаційну безпеку держави. 

У 2021 р. нормативно-правова база Української держави поповнилася 
низкою документів, що визначають стратегічний напрям розвитку інформа-
ційної політики щодо забезпечення кібер- та інформаційної безпеки. 
Водночас низка проблем у сфері регулювання інформаційних відносин та 
інформаційної безпеки досі залишаються поза увагою науковців і політиків. 
Це й зумовлює актуальність та мету цієї статті. 

28 грудня 2021 р. Президент України В. Зеленський затвердив рішення 
РНБО України «Про Стратегію інформаційної безпеки». Відповідно втратила 
чинність Доктрина інформаційної безпеки України (2017 р.). Стратегія роз-
рахована на період до 2025 р. і визначає актуальні виклики та загрози націо-
нальній безпеці України в інформаційній сфері, стратегічні цілі та завдання, 
спрямовані на протидію таким загрозам, захист прав осіб на інформацію та 
захист персональних даних. Метою Стратегії є посилення спроможностей 
щодо забезпечення інформаційної безпеки держави, її інформаційного про-
стору, підтримки інформаційними засобами та заходами соціальної та полі-
тичної стабільності, оборони держави, захисту державного суверенітету, 
територіальної цілісності України, демократичного конституційного ладу, 
забезпечення прав і свобод кожного громадянина. 

Загрози та виклики інформаційній безпеці поділені на глобальні та націо-
нальні. До глобальних віднесені: збільшення кількості глобальних дезінфор-
маційних кампаній; інформаційна політика РФ – загроза не лише для 
України, а й для інших демократичних держав; соціальні мережі як суб’єкти 
впливу в інформаційному просторі; недостатній рівень медіаграмотності 
(медіакультури) в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій. 
Національними викликами та загрозами визначені: інформаційний вплив 
Росії як держави-агресора на населення України; інформаційне домінування 
держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України; обмежені 
можливості реагувати на дезінформаційні кампанії; несформованість систе-
ми стратегічних комунікацій; недосконалість регулювання відносин у сфері 
інформаційної діяльності та захисту професійної діяльності журналістів; 
спроби маніпуляції свідомістю громадян України щодо європейської та євро-
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атлантичної інтеграції України; доступ до інформації на місцевому рівні; 
недостатній рівень інформаційної культури та медіаграмотності в суспільстві 
для протидії маніпулятивним та інформаційним впливам. 

Стратегія інформаційної безпеки вперше у вітчизняному політичному 
дискурсі порушує питання мінімізації впливу олігархів на медіапростір: 
регулювання відносин у сфері інформаційної діяльності не відповідає сучас-
ним викликам та загрозам. Це перешкоджає розвитку українського медіарин-
ку, ускладнює ведення бізнесу в цій сфері, зберігає залежність ЗМІ від їх 
власників, не забезпечує додержання професійних стандартів діяльності 
журналістів. Відповідно Стратегія передбачає виконання завдань удоскона-
лення законодавства щодо правового статусу журналістів; проведення 
постійного моніторингу дотримання прав і свобод журналістів, а також 
інших осіб, які поширюють суспільно важливу інформацію, висвітлюють 
ситуацію та події на тимчасово окупованих територіях України, забезпечення 
збирання, систематизації, аналізу, оцінювання відповідної інформації з 
метою фіксації порушень прав осіб на тимчасово окупованих територіях 
України та оперативного реагування органами державної влади на дії чи без-
діяльність держави-агресора; удосконалення механізму реалізації зобов’я-
зань України відповідно до Європейської конвенції про транскордонне теле-
бачення; захист інформаційного простору України від незаконного контенту. 
Також Стратегія передбачає сприяння розвитку інформаційної культури та 
медіаграмотності в суспільстві для протидії маніпулятивним та інформацій-
ним впливам, підтримку академічних та аналітичних досліджень в інформа-
ційній сфері, зокрема, з вивчення впливу онлайн-контенту нових засобів 
масової інформації на суспільство.

Враховуючи нерозривний зв’язок Стратегії інформаційної безпеки з 
інформаційною політикою держави, постійне зростання негативного впливу 
агресивної зовнішньої політики РФ морально-психологічний стан україн-
ського суспільства, не менш важливим завданням є активне впровадження 
проукраїнської ідеології, тобто ідей, цінностей, культури та пріоритетів, 
спрямованих на національну консолідацію українського суспільства, розви-
ток громадянської культури і відповідальності. 

Головну роль у поширенні цінностей свободи і рівності відіграють медіа. 
Вони стоять на передовій інформаційної війни, протидіючи конспірологізму. 
Останній є найбільш дієвим інструментом поширення необґрунтованих сум-
нівів, знецінення науки, здорового глузду, логіки, історії тощо. Тому пріори-
тети пізнання, навчання, освіти й просвітництва мають посідати почесне 
місце в державній системі координат. Засобам масової інформації час усвідо-
мити свою відповідальність за формування суспільної свідомості, впрова-
дження інформаційної, політичної та громадянської культури. Функція 
фактчекінгу, як і кібер- та інформаційної безпеки, повинна визначати діяль-
ність ЗМІ. 
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Фінансування наукової, гуманітарної сфери за залишковим принципом 
має розцінюватися як руйнівна політика, що сприяє ворогу. Саме за таким 
принципом останнім часом сприймається медіаграмотність і цифрова гігієна 
як щось другорядне, несуттєве. Проте чи коректно дозволяти дітям бавитися 
з вогнепальною зарядженою зброєю, не пояснивши небезпеку, яку вона ста-
новить для їх життя і здоров’я, а право керування автомобілем ми отримуємо 
лише після успішного складання відповідних тестів, у відповідному віці, а не 
просто за бажанням покататися? Чому ж тоді це не стосується поширення 
популярних серед дітей гаджетів, що забезпечують безперешкодний доступ 
до соціальних мереж, інтернет-месенжерів, віртуальних ігор, забороненого 
контенту? Вже стало традицією спочатку купувати дітям коштовні мобільні 
термінали й лише з часом замислюватися над доцільністю таких дій та здат-
ністю дітей оцінювати й користуватися вільнодоступною інформацією. 
Українські школи повинні стати середовищем без електронних пристроїв з 
доступом до Інтернет, мережевих систем чи віртуального середовища. 
Дитина не буде запам’ятовувати дати, факти чи формули, якщо їх можна під-
глянути в мережі. Залежність дітей від цифрового світу руйнує їх еволюційні 
здібності, навички і навіть інстинкти. Здатність до зосередження уваги, 
читання, аналізу інформації, пошуку даних руйнується новою хворобою – 
кліповим мисленням. В океані інформації, яка постійно падає, як дощ на 
голову, непідготовленому суб’єкту надто складно відділити зерна від полови. 

Інформаційна політика держави має бути спрямована на захист усіх кате-
горій громадян від негативного впливу цифрового віртуального середовища, 
і насамперед дітей. Медіаграмотність і цифрова гігієна повинні стати 
обов’язковими предметами шкільної програми, нарівні з інформатикою, 
основами програмування та заняттями, покликаними до соціалізації майбут-
ніх виборців, платників податків, відповідальних громадян. 

Аргументи на користь просування ідеології цінностей, культури, осві-
ченості та закріплення в суспільній свідомості загальнолюдських засад 
моралі й взаємоповаги давно стали предметом наукового дискурсу. 
Переважна більшість учених і експертів наполягають на необхідності впро-
вадження ідеології цінностей. Власне, на цьому й побудована демократія – 
цінностях свободи. 

Протягом усієї своєї історії Росія продає світу мир через страх (попе-
редньо створюючи загрози як предмет торгу). Це ледь не єдиний чинник, 
який зробив Москву суб’єктом світової політики. Генеруючи й посилюючи 
страх, Кремль позиціонує себе як джерело небезпеки, нехтуючи яким інші 
суб’єкти міжнародного права, можуть втратити не лише території, а й суве-
ренітет. Страх є основним товаром зовнішньої політики Росії. Обмінюючи 
страх на світове визнання власної суб’єктності, сучасна путінська Росія, про-
дає світові т. зв. мир – тимчасовий, нестабільний і на умовах РФ. Чи можна 
це назвати миром? У сучасних інтерпретаціях міжнародного права, так, тому 
що це стан без відкритої оголошеної війни за участю збройних сил агресора. 



74 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

Чи живе сучасний світ у стані миру? Звісно, ні. Тобто найдієвішим механіз-
мом впливу в сучасному світі є страх, а однією з найбільших цінностей – 
мир. Особливо коли страх породжується конспірологічними міфами, фейка-
ми, теоріями всесвітньої змови. 

Якісні західні медіа навчились оперативно поширювати спростування від 
фактчекерів, які працюють нині майже в кожній редакції. Пропонуючи своїй 
аудиторії чіткі контраргументи на кожне маніпулятивне твердження, ЗМІ 
продукують інформаційний продукт, який зупиняє хвилю брехні. Настрашена 
людина в паніці перепощує сюжети, які її вразили. Соцмережі – це територія 
емоцій, а страх – найсильніше з людських почуттів. Вірусні кампанії дезін-
форматорам вдаються, бо сіють паніку. Інспіровані протестні рухи завжди 
компонуються із застосуванням класичних елементів пропаганди, а також 
чуток, пліток, всіляких «я чув», «отримав з надійних анонімних джерел» 
тощо. Цей мікс з контрправди та маленьких шматків правди поширюється, 
генерує суспільні дебати й побутові сварки. Неперевірені чутки й свідомо 
маніпулятивні твердження множаться у соціальних мережах з небаченою 
швидкістю. Це нові виклики держави, що постали перед зобов’язаними захи-
щати своїх громадян. 

Національна безпека – це не лише армія та професійні спецслужби. Це 
якість людського капіталу та зрілість громадянського суспільства, його ста-
більність, оперативність і згуртованість. Це кількість носіїв критичного мис-
лення, що дає змогу ідентифікувати небезпеки та протидіяти провокаціям. 
Натомість хибні уявлення про систему управління світом, Другу світову, 
власну історію, війну на Донбасі, Голодомор, Голокост або коронавірусну 
інфекцію завжди працюють на інтереси тих, хто прагне впокорювати людей 
і маніпулювати ними. Насамперед ідеться про авторитарні режими, що 
системно витрачають величезні кошти на дестабілізацію вільного світу. 
Дієвим механізмом інформаційної експансії вважається потурання інстинк-
там натовпу з метою каналізувати негативну енергію юрби в потрібному 
руслі. Щодо України застосовано один із найпотужніших двигунів путінсько-
ї пропаганди – ненависть, що підміняє дипломатію, руйнує людські душі. 
Психологи зазначають, що найбільша небезпека хибних уявлень полягає в 
іноді надто щирій вірі людей у власні ілюзії. Вони щільно «закриваються» 
від контраргументів, вороже сприймають тих, хто має інше бачення, та пере-
творюються на тих «корисних ідіотів», якими маніпулювати найлегше. Люди 
з міфологічним типом свідомості живуть у світі спрощеної реальності, де 
містика перемагає науку, фейсбук – компетентних учених, а конспірологія – 
раціональне мислення. Носії міфологічної свідомості вперто поширюють 
меседжі про всесильність одних і безпорадність інших: це відповідає їхній 
картині світу. 

Однією з ілюзій очільників Кремля є непохитна впевненість, що люди 
діють тільки зі страху або корисливості. Вони апріорі не припускають учин-
ків, що базуються на переконаннях, чистому патріотизмі та щирій жертовнос-
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ті. Саме тому Росія не зрозуміла Майдан і захист територій українського 
Сходу. Усіма силами російське керівництво прагне переконати не тільки 
інших, а й самих себе, що рано чи пізно Захід «розчарується в Україні», пере-
стане її підтримувати, і тоді Київ автоматично впаде в обійми Москви. 
Російське самонавіювання переконує себе та інших, ніби Москва – найсиль-
ніша й непереможна, хоча і розпад СРСР, і поразка спочатку в радянсько-фін-
ській війні, а потім – в Афганістані свідчать про протилежне. 

Найкраща протидія істериці та паніці – компетентний спокій; якісна, фахова 
аргументація, логічний виклад і професійний добір фактів; державна підтрим ка 
програм для забезпечення медіаграмотності, цифрової гігієни та кіберзахисту; 
обережна, твереза політика щодо диктаторських режимів, які прагнуть експан-
сії; міцна правова система та дієві гарантії конституційних прав і свобод. 
Вільний світ, попри активність зовнішніх чинників дестабілізації, намагається 
рухатись у цьому напрямі. Успіх не регулярний, але він є, інакше опоненти не 
витрачали б стільки ресурсу на заохочення безвідповідальності. 

Важливо розуміти й аналізувати інформаційний простір, у якому живуть 
українці, з’ясовувати, за допомогою якої інформації вони ухвалюють рішен-
ня, які відомості на них щодня впливають. Якщо ж говорити про українську 
молодь, то йтиметься про соцмережі. Ще на початку 2021 р. 51% опитаних 
українців (дослідження Research&Branding Group) як джерелу інформації 
віддали перевагу інтернету, телебаченню – лише 44%, радіо та пресі – 2%. 
Водночас різні дослідження показують стрімке зростання української ауди-
торії різних популярних соцмереж. Серед них – і китайський TikTok, який 
спершу був темною конячкою, але нині дедалі активніше завойовує прихиль-
ність української молоді. За різними даними, аудиторія українського TikTok 
налічує 3–5 млн користувачів, а приріст становить 700–900 тис. людей на рік. 
Основними користувачами є саме молоді люди віком від 18–35 років (60%). 
А отже, це ще один майданчик для просування ідей, наративів і, потенційно, 
брехні. Мережу запущено у 2016 р. на китайському ринку, з 2018-го нею 
користуються в усьому світі. Основна відмінність TikTok: її користувачі роз-
міщують короткі відео на різноманітні теми, на перегляд яких можна витра-
чати нескінченну кількість годин. Сьогодні вже мільярд тiктокерів поши-
рюють інформацію, підхоплюють черговий популярний тренд. 

Звісно, заборони чи обмеження матимуть обмежений ефект. Якщо 
йдеться про молодь, то такі дії, навпаки, можуть підвищити інтерес до 
платформи та забороненого контенту. Держава має убезпечити своїх грома-
дян від брехні, яка вбиває, а також від відвертої пропаганди. Проте й самим 
громадянам слід бути готовими відбивати такі атаки та вміти не реагувати 
на брехню. Тому протидію дезінформації треба починати з дитячого садка, 
коли ми беремося вчити дітей: звідки ви почули цю інформацію, хто вам її 
надав та ін. Ми маємо навчати дітей запитувати, шукати інформацію, не 
реагувати блискавично на щось дуже емоційне, з розумом користуватися 
соцмережами. 
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Росія впливає на українську молодь через шоу-бізнес. Кіно, телебачення 
та музика – потужні важелі впливу на свідомість. Тому весь контент на ютубі, 
який існує в ґаджетах, – це часто інструмент російської пропаганди для фор-
мування ідеології та цінностей української молоді. 

Попри активну популяризацію українськомовного контенту Україна про-
грає війну на теренах ютубу. Наприклад, від 2020 р. до десятки найпопуляр-
ніших музичних відео в Україні не потрапила жодна українськомовна пісня, 
натомість усі десять пісень або виконуються російською, або належать вико-
навцям з РФ. Статистика найпопулярніших блогерів, за якими стежать 
українці, не краща. Відповідно до результатів дослідження USAID-Internews 
«Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа», на другому 
місці рейтингу перебуває російський інтерв’юєр Юрій Дудь (його дивляться 
11% наших громадян). Популярніший за нього – лише журналіст Дмитро 
Гордон із показником 18%. 

Найбільш стратегічно важливим полем битви під час гібридної війни 
залишаються соцмережі. По-перше, вони найкраще поширюють пропаганду 
через відсутність редакційної політики та цензури. Можливість менш ніж за 
секунду поширити будь-яку інформацію робить це місце основним джерелом 
фейків і дезінформації. По-друге, соцмережі – це світ, у якому живе сучасне 
суспільство. Передусім це стосується молоді. Згідно з даними дослідження 
«Індекс медіаграмотності українців», проведеного ГО «Детектор Медіа», 
73% української молоді віком від 18 до 25 років використовують соціальні 
мережі як основне джерело інформації про суспільно-політичне життя краї-
ни. Для порівняння: національні новинні телеканали є основним джерелом 
інформації лише для 11% молоді. 

Пропагандистська діяльність Кремля спрямована на просування чітких 
наративів: штучної картини світу, вигідної для Росії. Основні з них: 
1) Україна – нібито недодержава (failed state), де відбувається громадянська 
війна між проросійськими жителями, з одного боку, та «фашистами» із 
Заходу – з другого; 2) в Україні процвітає потужна русофобія, а російсько-
мовне населення постійно пригнічують у правах. 

Ситуація на сході нашої держави прирівнюється до війни проти фашизму. 
В такий спосіб створюють прихильність росіян до ідеї повномасштабного 
вторгнення в Україну під приводом «звільнення» російськомовного населен-
ня від «фашистів». Основною метою наративів Росії є дестабілізація та зреш-
тою знищення України як держави. 

Дослідження Internews (2021 р.) показали: половина українців вважає, що 
вміє фільтрувати інформацію, відрізняти правду від брехні. Однак насправді 
лише 3% можуть це зробити. Тобто ситуація достатньо складна, і справа не 
тільки в трьох відсотках, а у тому, що люди думають, що можуть, а насправ-
ді не вміють фільтрувати інформацію. Згідно з дослідженням ГО «Детектор 
Медіа» «Індекс медіаграмотності українців» молодь віком 18–25 років має 
найвищий рівень медіаграмотності серед усіх вікових категорій. Однак ста-
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тистика не зовсім позитивна. Ми опинилися у цифровій ері, але мислимо та 
сприймаємо інформацію категоріями ери аналогової. 

Для перемоги над Росією на інформаційному фронті однієї медіаграмот-
ності недостатньо. Протидія полягає у створенні якісного, конкурентного 
українського контенту. Саме піднесення вітчизняної культури є найкращою 
зброєю в боротьбі проти російського імперіалізму. 

У листопаді 2021 р. завершилося загальнонаціональне опитування 
«Інформаційне поле українців», здійснене дослідницькою агенцією Info 
Sapiens. За його результатами ера телебачення досі триває. Принаймні для 
72% українців вітчизняні телеканали залишаються джерелом інформації про 
події в країні та світі. Виняток становлять респонденти віком до 30 років, які 
надають перевагу онлайн-ресурсам. Те, що преса значно поступається за 
популярністю інтернет-виданням, – не новина. Але цікаво, що як джерела 
новин онлайн ЗМІ відчутно здають позиції соціальним мережам. До того ж 
майже в усіх вікових категоріях, окрім найстарших респондентів, розрив ста-
новить близько 10%. Водночас телеграм-канали, яким нерідко приписують 
колосальний інформаційний вплив, виявилися переоціненими. Як джерело 
новин їх використовують лише 5% українців, до того ж найбільша частка 
(19%) припадає на молодь до 20 років. Також переоцінено вплив блогерів, 
яких ще недавно називали «вбивцями журналістики» (лише 16% українців, 
більшість із них молодь: серед респондентів віком до 19 років думки блогерів 
дослухається 41%, а у старших групах цей показник стрімко падає). Зіркам 
шоу-бізнесу та спорту готові довіряти 14% юних респондентів, хоча загаль-
нонаціональний показник становить лише 3%. Натомість авторитет експер-
тів і журналістів визнають 28% та 26% опитаних. Для порівняння: повідом-
лення органів влади авторитетним джерелом вважають 18% опитаних. 
Найбільше українці довіряють інформації від рідних і близьких, хоча й тут 
ідеться лише про 42% опитаних. У доволі специфічному становищі преса: 
64% українців її взагалі не читають. Загальнонаціональні та місцеві видання 
читає кожен п’ятий. У обох випадках ідеться про дорослу та старшу аудито-
рію: найбільше читачів преси серед тих, кому за 50, хоча й там показники 
коливаються в межах 20–30%. У регіональному розрізі найбільше загально-
національні друковані видання читають у північних і західних регіонах (26% 
та 22% відповідно), на другому місці – центральні регіони й Київ (19% та 
16%), а Південь і Схід – 9% в обох випадках). Однак цей напрям потребує 
подальших досліджень: навіть тому, що йдеться про видання різного ґатунку. 

Найбільші побоювання викликає некритичність сприйняття інформації. 
Опитування виявило, що лише 32% українців орієнтуються на офіційні пові-
домлення, 14% шукають першоджерела, натомість 36% вважають правдивою 
ту інформацію, що відповідає їхньому світогляду та досвіду. Третина вважає 
правдивим те, що поширюють популярні ЗМІ, 28% – що поширюють друзі та 
рідні. Але в добу постправди це цілком симптоматична реакція. Самоізолюватися 
від медійного поля неможливо, обирається проста стратегія пристосування: 
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споживати інформацію, не надто переймаючись її якістю. Головним джерелом 
для 80% є пошукові системи, а для 72% – соціальні мережі. Телевізор досі в 
трійці найпопулярніших джерел інформації: 67% українців дивляться його 
хоча б раз на тиждень, але зміни почалися, і вони незворотні. 

Сьогодні українці споживають інформацію та новини з фейсбуку (74% 
щотижня), вайберу (71%) та ютубу (74%). Водночас серед молоді популярні-
ші інстаграм і телеграм, а серед людей старшого віку – заборонений в Україні 
вконтакте. Таке становище відповідає світовому. Основне джерело новин та 
інформації для 69% молоді (18–24 роки) у світі – діджитал-платформи. Ще 
десять років тому таку можливість мали далеко не всі. Доступ до інтернету 
був у 30–40% населення, тепер у 70–80%. Це дало українцям доступ до 
онлайн-освіти, дистанційної роботи, телемедицини та багатьох «благ». 

Відповідно до соціологічних опитувань українці – нація дуже з дуже 
високим рівнем медіаграмотності. 73% українців заявляють, що перевіряють 
новини з ТБ та соцмереж, а 52% – можуть відрізнити дезінформацію та 
фейки. Водночас 60% вірять у політичний фейк, що медична реформа зни-
щує безкоштовну медицину. Тут відіграє роль ефект повторення: люди 
схильні вірити в інформацію, яку чули багато разів із різних джерел. Чим 
більше навколо інформаційного шуму на конкретну тему, тим вища ймовір-
ність, що люди в це повірять. 

Другий аспект: 80% українців заявляють, що отримують інформацію з різ-
них джерел, але 67% обирають ті джерела новин, які відповідають їхнім ціннос-
тям та особистим переконанням, тобто потрапляють в інформаційну бульбаш-
ку – середовище однотипної інформації, в якому людиною легко маніпулювати. 
Це феномен підтверджувального упередження: серед усієї інформації ми знайде-
мо ту, що підтвердить наші думки, переконання та емоційні пастки. 

Не менш важливим є й перенасичення інформацією (інфодемія): 67% 
молоді мають високий рівень медіаграмотності, але 31,2% вважають, що вак-
цинація не захистить від коронавірусу, 48,9% турбуються про побічні наслід-
ки, а 56,9% вважають, що вакцини недостатньо перевірені. 

У 2020 р. 76% молоді (14–24 років) стикалися з дезінформацією в інтер-
неті мінімум раз на тиждень. Це вдвічі більше, ніж за 2018–2019 рр. Троє з 
чотирьох дітей молодшого віку не можуть оцінити правдивість інформації у 
мережі. Діти й підлітки на стадії розвитку ментального та психічного здо-
ров’я надзвичайно вразливі до дезінформації, отриманої через однолітків та 
соцмережі. Адже вони більшою мірою керуються інформацією та порадами 
друзів, однолітків і набагато меншою – батьків, викладачів чи тренерів. 
Спілкування віч-на-віч найбільш пріоритетне для молоді: його ставлять на 
перше місце 32%, на другому місці – пошукові системи та інтернет – 22%, на 
третьому – соцмережі 15%. 

Молодь не цікавлять об’єктивні новини та класична медіаграмотність. 
Водночас їхні батьки мають нижчий рівень цифрових навичок і не здатні 
допомогти розібратися в усіх ризиках інтернету, де кількість дезінформації 
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збільшується. Діти та підлітки, довіряючи одне одному, обмінюються цією 
неправдивою інформацією та провокують її швидке поширення. 

Дослідження рівня навичок критичного оцінювання інформації від 
UNICEF показує, що з віком молодь отримує міцніші навички критичного 
мислення. На це впливає одразу кілька факторів, серед яких один з 
основних – освіта, але не лише базова. В Індексі медіаграмотності за 2019 р. 
Фінляндія отримала один із найвищих результатів. Це пов’язано з її високим 
балом у Програмі міжнародного оцінювання учнів (PISA), який вказує на 
якість викладання та загальну систему освіти в країні. Тобто якісна освіта 
відіграє значну роль у формуванні не лише базових шкільних навичок, а й 
резистивності до споживання дезінформації. Однак шкільної освіти для 
цього недостатньо. Фінляндія, наприклад, починає навчання критичному 
мисленню та інформаційній гігієні з дитсадка та закінчує курсами для літніх 
людей. Така система непроста в реалізації та потребує значних ресурсів. 

Представники Ради Європи, яка приділяє неабияку увагу цьому питан-
ню, неодноразово акцентували на таких моментах: швидкість зміни техно-
логій, за якою вчителі можуть не встигати; проблема зі зміною шкільної 
програми та складність залучення дітей до позапрограмного навчання; від-
сутність необхідних навичок у вчителів для якісного викладання. Виходом 
із ситуації може бути призначення одного викладача чи невеликої команди, 
які зможуть сконцентруватися на темі критичного мислення та інформацій-
ної грамотності на рівні навчального закладу. Надалі їхніми завданнями 
стануть моніторинг технологій, розробка політик та навчальних планів, 
інтеграція елементів критичного мислення в навчальні програми, прове-
дення заходів, тестування та інші ініціативи. Також дієвим способом убача-
ють партнерство з НУО, ІТ-компаніями, журналістами й іншими дотични-
ми сторонами. 

Якщо по черзі відкривати матеріали українських курсів із медіаграмотнос-
ті чи критичного мислення, то практично в кожному з них буде частина, при-
свячена журналістським стандартам, різниці між судженнями та фактами чи 
впливу власників медіа на редакційну політику. Проблема в тому, що молоді 
майже не цікаві новини, написані за журналістськими стандартами й із 
дотриманням балансу думок. Їй байдуже, хто саме володіє медіа та які екс-
перти туди входять. Натомість молодь довіряє одне одному. 

Отже, впровадивши одночасно низку підходів, цілком реально створити 
критичну масу «вакцинованих від дезінформації», які передаватимуть свій 
імунітет одноліткам, створюючи «колективний імунітет». Такими підходами 
можуть бути: розвиток системи освіти, зокрема впровадження елементів нав-
чання з критичного мислення в дитсадках та школах із використанням сучас-
них підходів, які мають тісно координуватися з базовими освітніми програ-
мами; залучення молодіжних амбасадорів до поширення знань і навичок без 
втручання у формати їхньої взаємодії та подачі інформації; робота з навчання 
критичному мисленню всіх вікових категорій. 
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Отже, інформаційна безпека як складова інформаційної політики нероз-
ривно пов’язана із впровадженням відповідної ідеології, культури, ціннос-
тей, формуванням суспільної свідомості, де ключову роль відведено медіа, 
технологіям інформування. Останні є одним із ключових інструментів реалі-
зації державної політики, спрямованої на захист усіх категорій громадян від 
негативного впливу цифрового віртуального середовища. Медіаграмотність і 
цифрова гігієна повинні стати: обов’язковими предметами шкільної програ-
ми, темою телевізійних і радіопрограм; предметом обговорення в друкова-
них медіа; сценарієм документальних і художніх фільмів; повідомленнями 
публічних діячів. 

Інформаційна безпека спрямована на захист інформаційного простору 
суспільства від впливу деструктивних елементів, ворожої антиукраїнської 
пропаганди та інформаційних атак. Крім цього, інститут інформаційної без-
пеки покликаний забезпечити безперешкодне впровадження національної 
інформаційної політики, спрямованої на формування зрілого, консолідовано-
го громадянського суспільства – якісного людського капіталу, здатного про-
тидіяти негативним інформаційним впливам й розвивати європейські цивілі-
заційні цінності. Від ефективності інформаційної політики залежить інфор-
маційна, громадянська та політична культура українців, цінності та світо-
глядні пріоритети, – відповідно горизонти досягнення загального блага. 
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Tarasyuk Volodymyr. Strategical orientators of the information policy of 
Ukraine in the conditions of external aggression 

National security is not just about the army and professional intelligence services. 
This is the quality of human capital and the maturity of civil society. Its stability, 
efficiency, and cohesion. This is the number of bearers of critical thinking, which 
allows to identify dangers and counteract provocations. 

First of all, we are talking about authoritarian regimes, such as China and Russia, 
which systematically spend huge sums of money to destabilize the free world. On the 
other hand, misconceptions about the world governance system, World War II, one’s 
own history, the war in Donbas, the Holodomor, the Holocaust, or the coronavirus 
infection always work in the interests of those who seek to subdue and manipulate 
people. An effective mechanism for information expansion is indulgence in the crowd’s 
low instincts to channel the crowd’s negative energy in the right direction. One of the 
most powerful engines of Putin’s propaganda, hatred, has been used against Ukraine.

The current Russian propaganda, which replaces diplomacy, «destroys souls» 
worse than the Soviet one, which, although visually more visible, did not penetrate so 
deeply into human consciousness.

Psychologists point out that the greatest danger of misconceptions lies in people’s 
sometimes overly sincere belief in their own illusions. They are tightly closed from 
counter-arguments, are hostile to those with a different vision, and turn into those 
«useful idiots» who are the easiest to manipulate. People with a mythological 
consciousness live in a world of simplified reality, where mysticism defeats science, 
Facebook – competent scientists, and archaism – rational thinking. They are the most 
prone to conspiracy theories. The bearers of mythological consciousness stubbornly 
spread messages about the omnipotence of some and the helplessness of others: this 
corresponds to their picture of the world.

Information security of the state is inextricably linked with the introduction of 
relevant ideology, culture, values, the formation of public consciousness, where the key 
role is given to the media, and more precisely to information technology. The latter 
should be part of public policy to protect all categories of citizens from the negative 
impact of the digital virtual environment, and above all, children. Media literacy and 
digital hygiene should become compulsory subjects of the school curriculum (at the 
level of computer science, programming basics, and classes designed to socialize 
future voters, taxpayers, responsible citizens); the topic of television and radio 
programs; the subject of discussion in the columns of the print media; screenplay for 
documentaries and feature films; reports of public figures and government officials. 

Key words: information policy, information security, civic culture, consolidation of 
society.
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У статті розглядається діяльність органів виконавчої влади та військових 
адміністрацій в умовах воєнного стану та застосування договірного регулювання 
відносин у воєнний час. Звертається увага на те, що в умовах воєнного стану не 
було запроваджено заборону договірного регулювання, а лише були встановлені 
окремі тимчасові обмеження щодо регулювання договірних відносин. У результаті 
аналізу норм чинного законодавства була визначена особливість регулювання від-
носин на договірних засадах: пряме регулювання та опосередковане регулювання.

Пряме регулювання здійснюється самими військовими адміністраціями від-
повідно до їх повноважень. Опосередковане регулювання договірних відносин має 
декілька напрямів впливу. Ці впливи стосуються умов договорів, суб’єктного 
складу, контролю виконання договорів. 
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Andriyko Olga, Zavalna Zhanna. Powers of military administrations and 
executive authorities regarding the contractual regulation of relations during 
wartime 

This article examines the activities of government agencies and military 
administrations in circumstances of martial law and the application of contractual 
regulation of relations in wartime. Attention is drawn to the fact that in the circumstances 
martial law did not prohibit contractual regulation, but only certain temporary 
restrictions were imposed on the regulation of contractual relations. As a result of the 
analysis of the current legislation norms the specifics were discovered of the regulation 
of relations on contractual basis: direct regulation and indirect regulation.
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Direct regulation carried out by military administrations in accordance with their 
full powers. Indirect regulation of contractual relations has several directions of 
influence. These influences concern the terms of contracts, the subject matter, 
organization (control) of the implementation of contracts. 

Key words: martial law, military administration, wartime management, contracts, 
contractual regulation.

Вступ. В умовах агресії рф проти України система державного управлін-
ня країни зазнає переформування для забезпечення ефективного управління 
у воєнний час. Відповідно до цього поряд з діючими державними органами 
створюються нові органи – військові адміністрації – наділені повноваження-
ми, які значно відрізняються від повноважень державних органів мирного 
часу. Повноваження органів виконавчої влади, військових адміністрацій, 
відображений у законодавстві, що призначене для регулювання відносин у 
воєнний час. Вони спрямовані на підвищення охорони державних і суспіль-
них інтересів, забезпечення боєздатності, захисту населення, тобто виконува-
ти охоронні та захисні функції, а також встановлюють режим окремих обме-
жень конституційних прав населення, громад, окремих юридичних і фізич-
них осіб.

Привертає до себе увагу те, що на фоні підвищення імперативності пра-
вових норм у воєнний час правове регулювання відносин все ж залишаються 
основною складовою демократичних начал в управлінні на державному та 
місцевому рівнях. Пропонуємо обговорити питання діяльності органів вико-
навчої влади та питання договірного регулювання адміністративних відно-
син у воєнний час військовими адміністраціями. 

Стан дослідження. Для українського суспільства загалом і для наукової 
громади зокрема як сама війна, так і введений на всій території воєнний стан 
на сьогодні скоріше є шокуючою новиною, аніж науковою проблемою. Це є 
результатом того, що науковці не ставили за мету наукового дослідження 
правового регулювання під час військових дій і введення воєнного режиму 
на території України. Воєнний стан наразі вивчають юристи-практики, юри-
дичні департаменти органів державної та місцевої влади на рівні засвоєння 
нових характеристик нового правового режиму із метою застосування в 
поточній роботі і для роз’яснення основних особливостей такого режиму 
населенню1. Дослідження на науковому рівні особливостей і можливих пра-
вових проблем із введенням і перебуванням держави та суспільства у режимі 
воєнного стану тільки розпочалось. Наукове співтовариство оголошує підго-
товку наукових монографій і випуску тематичних номерів фахових журналів. 
Поодинокі наукові статті2, в яких здійснюється намагання вичленувати проб-
лематику війни та воєнного часу тільки підтверджують необхідність інтенси-
фікації наукового дослідження правового регулювання відносин у воєнний 
час, у тому числі на договірних засадах. 
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Іноземні дослідження договірного регулювання управлінських відносин 
у воєнний час проводились щодо функцій муніципального управління та роз-
поділу конституційних повноважень у Канаді, а також щодо впливів канад-
ського воєнного управління на місцеві органи влади під час виконання ними 
своїх повноважень під час воєнного стану3. В іноземних дослідженнях 
ви вчаєть ся проблема взаємовпливу розподілу владних повноважень органів 
місцевої влади та ефективного виконання мирних договорів. Автори, дослід-
жуючи розподіл влади в зонах бойових дій на території країн Африки, дохо-
дять висновку, що при договірному регулюванні необхідно враховувати про-
сторово-політичні зв’язки централізованої політики та встановлення балансу 
влади між органами місцевого та центрального рівнів4. Так само іноземні 
автори досліджують роль договорів у встановленні відносин політичної та 
економічної влади у містах під час воєнних дій, що постійно відбуваються в 
цих країнах5. 

Метою та завданням цієї статті є дослідження можливості забезпечення 
правовими засобами збереження демократичних засад в управлінських від-
носинах у воєнний час, аналіз норм чинного законодавства на предмет кла-
сифікації повноважень договірного регулювання відносин органів виконав-
чої влади в умовах воєнного стану. 

Виклад основного матеріалу. Правові засади діяльності органів держав-
ної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів міс-
цевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєн-
ного стану, гарантій прав і свобод людини і громадянина та прав і законних 
інтересів юридичних осіб визначаються в Законі України «Про правовий 
режим воєнного стану»6. При визначенні воєнного стану в ст. 1 Закону наго-
лошується, що це – особливий правовий режим, що вводиться на всій тери-
торії України або окремих її місцевостях; умова його введення – у разі зброй-
ної агресії чи загрози нападу, небезпеки державної незалежності України, її 
територіальній цілісності; введення воєнного стану передбачає надання від-
повідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим 
адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхід-
них для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення націо-
нальної цілісності, усунення загрози небезпеки державній незалежності 
України.

У контексті нашого дослідження вважаємо необхідним додатково зверну-
ти увагу на дві особливості даного правового режиму, які виражені в ознаках 
організаційно-суб’єктної забезпеченості (крім чинних органів виконавчої 
влади створюється новий орган – військова адміністрація) та обмеженні прав 
(обмеження, але не повна відмова від них, зокрема, від такого правового 
засобу як договірне регулювання відносин.) Аналіз суб’єктів та їх повнова-
жень передбачених законодавством про правовий режим воєнного стану є 
основою для встановлення особливостей застосування договірного регулю-
вання відносин у воєнний час.
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В умовах правового режиму воєнного стану Кабінет Міністрів України 
працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, розробляє та 
вводить у дію План запровадження та забезпечення заходів правового режи-
му воєнного стану в окремих місцевостях України, організовує та здійснює 
керівництво центральними та іншими органами виконавчої влади.

Військовому командуванню, яке визначене ст. 3 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану», разом з органами виконавчої влади, вій-
ськовими адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування надається право запроваджувати та 
здійснювати правовий режим воєнного стану.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану» на територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися 
тимчасові державні органи – військові адміністрації. Рішення про їх утворен-
ня за поданням обласних державних адміністрацій або військового команду-
вання приймає Президент України. Кожну утворену військову адміністрацію 
очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади 
Президентом України за пропозицією Генерального Штабу Збройних Сил 
України або відповідної державної адміністрації. Відповідно до п. 7 ч. 4 
ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» начальник вій-
ськової адміністрації укладає від імені територіальної громади, відповідної 
військової адміністрації договори згідно із законодавством.

Військові адміністрації можуть бути утворені на двох рівнях – на рівні 
населених пунктів та на рівні районів і областей (ми не здійснюємо виділу 
окремих рівнів щодо районів та областей, оскільки повноваження даних вій-
ськових адміністрацій відповідно до п. 2 ст. 15 та п. 3 ст. 15 Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану» є тотожними). Порядок створення, 
діяльності, взаємодії військових адміністрацій з іншими публічними органа-
ми влади є спеціальним і визначається даним Законом. Так само Законом 
встановлюються і спеціальні повноваження військових адміністрацій відпо-
відно до їх рівнів.

Частиною 2 ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 
встановлені повноваження військових адміністрацій населених пунктів. 
Аналізуючи повноваження військових адміністрацій такого рівня, слід заува-
жити факт наявності можливості використання договірних засобів регулю-
вання відносин у трьох пунктах (пункти 3, 4, 9 ч. 2 ст. 15 Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану»). Причому в даному випадку повно-
важення стосуються безпосереднього встановлення відносин військових 
адміністрацій населених пунктів із юридичними особами будь-яких форм 
власності. Тобто відповідно до цих повноважень військових адміністрацій 
населених пунктів виступають суб’єктом договірних відносин і можуть бути 
стороною того виду договору, який визначено в даних пунктах, наприклад, 
бути замовником послуг необхідних для територіальної громади (п. 4 ч. 2 
ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).
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Інші повноваження встановлені таким чином, що військові адміністрації 
населених пунктів не можуть брати участі в установленні договірних відно-
син, тобто не може бути ні стороною, ні третьою особою, але рішення вій-
ськової адміністрації населеного пункту впливають на зміст договорів (пунк-
ти 6, 7, 8 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»), 
їх суб’єктний склад (пункти 13, 14, 22, 27, 28, 42 ч. 2 ст. 15 Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану»), а також обставини та умови, за яких 
будуть укладатися та виконуватися договори, укладені іншими суб’єктами 
господарських чи цивільно-правових відносин (пункти 32, 38, 39, 40 ч. 2 
ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»). 

Підтвердженням впливу військової адміністрації населеного пункту на 
договірні відносин інших суб’єктів є п. 22 ч. 2 ст. 15 цитованого Закону, від-
повідно до яких військова адміністрація населеного пункту сприяє організа-
ції «…виробництва і поставок у війська підприємствами та організаціями, 
що перебувають у комунальній власності, замовленої продукції, послуг, 
енергоресурсів». Згідно з положеннями чинного цивільного і господарського 
законодавства постачання продукції, послуг, енергоресурсів відбувається на 
основі цивільно-правових та господарсько-правових договорів поставки про-
дукції, договору про надання послуг та договору про постачання енергетич-
ними та іншими ресурсами через приєднану мережу7. Сторонами в цих дого-
ворах є не органи публічної влади (зокрема, і військова адміністрація населе-
ного пункту), а юридичні особи будь-якої форми власності, що здійснюють 
підприємницьку чи господарську діяльність. Військові адміністрації в дано-
му випадку не є стороною відповідних договорів, але можуть сприяти укла-
денню чи виконанню договорів інших суб’єктів. Наприклад, приймаючи 
рішення про відміну оплати за проїзд комунальним транспортом (п. 8 ч. 2 
ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»), військова 
адміністрація населеного пункту таким чином впливає на ціну договору, на 
формування істотної умови даного виду договору, перетворивши договір 
перевезення пасажира і багажу із оплатного договору в безоплатний.

Так само вплив рішень військової адміністрації населеного пункту опосе-
редковано здійснюється і на договори, що регулюють трудові відносини. 
Регулювання трудових відносин у воєнний час здійснюється відповідно до 
Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 
часу»8. Своєю чергою, встановлюючи тривалість комендантської години, 
режим роботи підприємств, установ організацій згідно з положеннями ч. 2 
ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», військова адмі-
ністрація впливає на тривалість робочого часу, який сам по собі є істотною 
умовою трудових договорів.

Законом України «Про правовий режим воєнного стану» також встанов-
лені обмеження та заборони регулювання відносин на договірній основі. 
Причому такі обмеження стосуються використання договірного регулювання 
як самими військовими адміністраціями населеного пункту, так і їх впливу на 
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договірні відносини інших суб’єктів. Так, при використанні договірного 
регулювання військовою адміністрацією обмеження здійснюється щодо 
вибору виду договору, певного предмета (об’єкта) договору та встановлен-
ням строків дії договорів. Наприклад, обмежується укладення договорів 
оренди комунального майна, земельних ділянок, що знаходяться в комуналь-
ній власності, на строк понад один рік (пункти 12, 26 ч. 2 ст. 15 Закону 
України «Про правовий режим воєнного стану»). 

Щодо повноважень на застосування договірних основ у регулюванні від-
носин районними та обласними військовими адміністраціями необхідно від-
мітити, що вони значно менші за повноваження військових адміністрацій 
населених пунктів. Районні та обласні військові адміністрації здійснюють на 
відповідній території поряд із повноваженнями місцевих державних адміні-
страцій також і повноваження із запровадження та здійснення заходів право-
вого режиму воєнного стану. На районні та обласні військові адміністрації, 
які були утворені у зв’язку з нескликанням сесії відповідної районної чи 
обласної ради, також покладається здійснення повноважень щодо регулю-
вання відносин у тому числі на договірних засадах. 

Характерним для цього рівня військових адміністрацій є відсутність у 
них можливості бути суб’єктом договірних відносин, на відміну від військо-
вої адміністрації населеного пункту. При цьому у районних і обласних вій-
ськових адміністраціях залишаються організаційні повноваження здійснюва-
ти вплив на договірні відносини інших суб’єктів. Такий вплив на договірні 
відносини є більшим за обсягами і значенням для життєдіяльності відповід-
них районів та областей. Наприклад, районні та обласні військові адміністра-
ції своїм рішенням впливають на договори в сфері використання природних 
ресурсів чи встановлення правил користування водозабірними спорудами 
або встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (п. 10 ч. 3 ст. 15 
Закону України «Про правовий режим воєнного стану»). Так само, як для 
військової адміністрації населеного пункту, так і для районної та обласної 
військової адміністрації встановлені обмеження застосування договірного 
регулювання. Такі обмеження діють лише в двох випадках: перший, щодо 
прийняття рішень щодо відчуження, у тому числі і приватизацію об’єктів 
спільної власності, і другий – щодо вирішення питань про відчуження 
земельних ділянок, що знаходяться в комунальній власності (пункти 2, 3 ч. 3 
ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

Військова адміністрація будь-якого рівня і начальник адміністрації мають 
повноваження на заборону взагалі укладення певних видів договорів (п. 43, 
ч. 2 ст. 15; п. 11 ч. 3 ст. 15; п. 13 ч. 4 ст. 15 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану»). Це стосується заборони укладати договори купівлі 
продажу на певні види товарів, таких як: зброя, сильнодіючі хімічні та отруй-
ні речовини, алкогольні напої та речовини, що вироблені на спиртовій осно-
ві. Відповідно до ст. 8 аналізованого Закону військові адміністрації разом із 
військовим командуванням також можуть здійснювати вплив на договірні 
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відносини інших суб’єктів у вигляді встановлення особливого режиму 
«…у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своєму 
складі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильно-
діючі речовини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України…» 
(п. 14 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

Висновки. Виходячи із викладеного, можна зробити такі висновки. У цей 
складний час – військової агресії рф в Україні – органи державної влади, і 
зокрема органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, разом з орга-
нами військової адміністрації діють спільно. Навіть при переважанні імпера-
тивних норм у законодавстві воєнного часу значне місце залишається і для 
договірного регулювання, зокрема у відносинах військової адміністрації з 
іншими суб’єктами права. Організаційно-правова діяльність державних 
органів різних рівнів у такий складний час – військової агресії – потребує 
подальшого аналізу, а застосування договірного регулювання у воєнний час 
вимагає подальшого наукового дослідження. 
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Andriyko Olga, Zavalna Zhanna. Powers of military administrations and 
executive authorities regarding the contractual regulation of relations during 
wartime

This article considers the possibility of applying contractual regulation of relations 
in wartime by military administrations.

As a result of the analysis of statutory regulations, the peculiarity of regulation of 
relations on a contractual basis was revealed. One part of the powers establishes the 
possibility of applying contractual regulation of relations by the military administrations 
themselves, i.e. direct regulation. Such direct regulation includes both the possibility of 
applying certain forms of contractual regulation and limiting their application by type 
of relationship. 

The second part of the powers relates to the regulation of contractual relations in 
which the military administrations themselves are not directly subject, but, due to the 
application of administrative influence, acquire the right to influence contractual 
regulation between other subjects, individuals and legal entities of civil, economic, 
commercial, labor law. Such powers concern contractual relations of other subjects 
indirectly and it is possible to speak about indirect regulation. It is established that 
military administrations and executive authorities exert indirect influence on the 
contractual regulation of relations both independently and together with the military 
command of the Armed Forces of Ukraine. Indirect regulation of contractual relations 
has several areas of influence. These influences concern the terms of contracts, the 
subject matter, organization (control) of the implementation of contracts. 

The article draws attention to the fact that the legal regime of wartime provides for 
the establishment of restrictions on the application of contractual regulation of relations 
by time, type, subject, object of the contract, and a absolute prohibition on concluding 
certain types of contracts (contracts for the sale of weapons, drugs, alcohol).

Key words: martial law, military administration, wartime management, contracts, 
contractual regulation.
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ВПЛИВ ВІЙНИ НА СФЕРУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ1

У статті розглядається питання впливу воєнного стану та воєнних дій на 
сферу адміністративних послуг у зв’язку з новою масштабною агресією росії 
проти України. Адже адміністративні послуги, зокрема, такі важливі, як 
паспортні, реєстрація актів цивільного стану, соціального характеру та інші так 
звані базові є необхідними і під час війни. Тому зроблена спроба оглянути головні 
виклики, які постали перед громадянами (споживачами послуг) у перші дні і тижні 
війни з отриманням базових адміністративних послуг, рішення органів державної 
влади у цій сфері. Також зроблені рекомендації для відповідальних органів держав-
ної влади на майбутнє, які можна винести навіть з цього «досвіду». 

Ключові слова: адміністративні послуги, воєнний стан, війна.

Tymoshchuk V. P. The impact of the war on the sphere of administrative 
services

The article considers the issue of the impact of martial law and military action on 
the sphere of administrative services in connection with the new large-scale aggression 
of russia against Ukraine. After all, administrative services, in particular such 
important as passport, registration of civil status, social and other so-called «basic» 
will remain necessary even during the war. Therefore, an attempt was made to examine 
the main challenges that arose for citizens (consumers of services) in the first days and 
weeks of the war with the receipt of basic administrative services, the decision of public 
authorities in this area. Recommendations were also made for the responsible public 
authorities for the future, which can be learned even from this «experience».

Key words: administrative services, martial law, war. 

Вступ. Повномасштабна воєнна агресія рф проти України, що розпочала-
ся 24 лютого 2022 р., вплинула на всі сфери життєдіяльності суспільства і 
держави. Однією з таких сфер, що зазнала негативного впливу та мусила 
пристосовуватися до нових реалій, є сфера адміністративних послуг. При 
цьому вже перші акти органів державної влади щодо введення воєнного 
стану [1, 2] і спрямування роботи державних інституцій визначили і напрям 
змін у цій сфері. З перших днів війни Кабінет Міністрів України [3] також 
почав приділяти велику увагу адаптації роботи органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування до роботи в умовах воєнного стану, почи-
наючи із зупинення строків надання адміністративних послуг на час воєнно-
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го стану. Варто наголосити, що тільки в частині нормативно-правового регу-
лювання Кабінет Міністрів України за перші півтора місяці війни видав 
понад три десятки актів щодо сфери базових адміністративних послуг. І це 
цілком виправдано, адже саме Уряд України за ініціативою відповідальних 
міністерств міг оперативно реагувати на відповідні виклики. Були великі 
практичні зміни, адаптація системи виконавчої влади та інших суб’єктів 
надання адміністративних послуг до умов воєнного стану.

Мета та завдання дослідження. Сфера адміністративних послуг зберігає 
важливе значення навіть у випадку значних безпекових викликів, у тому числі 
в умовах війни. Люди народжуються, помирають та одружуються, тож потріб-
ні послуги реєстрації актів цивільного стану (далі – РАЦС). Людям потрібні 
паспортні документи, щоб посвідчити свою особу. Через збільшення вимуше-
ної міграції, потрібні відповідні види обліку та захисту внутрішньо переміще-
них осіб (далі – ВПО). Зростає актуальність соціальної підтримки інших гро-
мадян, які потрапили у складні життєві обставини; збереження соціальної 
допомоги особам, що отримували її до війни. Є потреба у реєстраційних діях 
з транспортними засобами, зокрема і для цілей оборони, з відновленням втра-
чених посвідчень водія тощо. Ці та інші адміністративні послуги необхідні і в 
часи війни. А для відбудови України є потрібними також і адмінпослуги у сек-
торі нерухомості, земельному, будівельному та іншій секторах.

Українська держава успішно впоралася з викликами у сфері адмінпослуг 
після початку повномасштабного вторгнення рф 24.02.2022 р. Поряд з тим 
війна показала, що низка послуг може бути ще краще підготовлена до безпе-
кових викликів. А деякі рішення можуть бути корисні й для умов мирного 
стану.

Варто нагадати, що гострими проблемами у перші дні та тижні початку 
активної фази війни були:

– встановлення особи, при втраті усіх документів, і одночасному закритті 
Єдиного державного демографічного реєстру, при припиненні роботи тери-
торіальних підрозділів Державної міграційної служби (далі – ДМС);

– загалом зупинення усіх послуг, що вчиняються з допомогою державних 
реєстрів (реєстрація бізнесу, нерухомості, транспортних засобів і т. д.). 

– припинення надання однієї з наймасовіших груп послуг – реєстрації / 
декларування місця проживання, що мало вплив і на (не)можливість надання 
інших послуг або утруднило їх надання;

– як наслідок, це також тимчасова втрата більшості послуг, які надавали-
ся центрами надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП);

– перебої у роботі застосунку «Дія» та ін.
При цьому одразу важливо наголосити, що застосунок «Дія» згодом сут-

тєво врятував ситуацію, адже дав змогу швидко закрити потребу виплат дер-
жавної допомоги («єПідтримка») для мільйонів громадян, а також повернув 
інші корисні сервіси (зокрема, цифрові документи про особу для користува-
чів застосунку). 
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Фахівці у сфері адмінпослуг провели аналітичне дослідження питання 
того, як масштабна воєнна агресія вплинула на сферу базових адміністратив-
них послуг: РАЦС, паспортні послуги, реєстрація місця проживання, адмін-
послуги соціального характеру, реєстрація бізнесу та нерухомості, реєстра-
ція транспортних засобів та видача посвідчень водія. Намагалися проаналі-
зувати й виклики перших днів та тижнів війни (лютого-березня 2022 р.), і 
визначити успішні рішення влади, в тому числі з можливістю їх поширення 
і на перспективу мирного часу. З повним текстом дослідження варто ознайо-
митись окремо [4]. У цій публікації зроблено акцент на окремих проблемах 
та рекомендаціях для влади.

Виклад основного матеріалу. Загалом варто відзначити багато дуже 
швидких і креативних рішень Українського Уряду на період воєнного стану: 

– продовження дії «протермінованих» паспортів, посвідчень водія; 
– автоматичне продовження соціальних виплат; 
– перенесення місця виплат пенсій і соціальних допомог незалежно від 

зареєстрованого місця проживання; 
– телефонне підтвердження статусу безробітного; 
– резервні державні реєстри і перенесення їх у «хмару»; 
– «єДокумент»; 
– шлюб протягом доби без доплат, з використанням відеозв’язку і свідків; 
– грошова допомога («єДопомога» – 6500 грн) без зайвих умов і складних 

процедур; 
– обмін посвідчення водія без медичної довідки тощо. 
У дослідженні виходили з кількох гіпотез:
– сфера РАЦС (особливо реєстрація смерті, народження) має працювати 

навіть в умовах, коли є проблеми з доступом до державного реєстру. Для 
легітимних органів влади (зокрема, й органів місцевого самоврядування 
(далі – ОМС) повинна бути можливість надавати критично важливі послуги 
РАЦС, навіть якщо їх верифікація і внесення записів у реєстри відбувати-
меться пізніше. Паперовий облік, у тому числі з можливим відступленням 
від певної форми (якщо журнали втрачені, згоріли тощо), можливо теж має 
право на існування;

– паспортні послуги повинні надаватися практично завжди, зокрема у 
безпечних районах країни. Тут може обиратися рішення регіонального 
доступу до Єдиного державного демографічного реєстру, чи його резервної 
версії. Для мешканців з регіонів активних бойових дій теж має бути забезпе-
чена можливість встановлення особи доступними засобами доказування, 
видачі документа про особу (принаймні тимчасового);

– реєстрація місця проживання, і особливо чинна система «декларуван-
ня» місця проживання» (під як фактично закладена реєстрація в електронній 
формі) складна в реалізації, коли за чинним порядком потрібна взаємодія з 
іншими реєстрами. Але виходом могла б бути повноцінна повідомна модель, 
так само як для отримання довідки / статусу ВПО. Крім того, завжди корисне 
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документальне підтвердження місця проживання особи у паспортному доку-
менті, у тому числі з безпекових міркувань (зважаючи на комендантські 
обмеження, перевірки на блокпостах, боротьбу з диверсантами тощо). 
Достовірний облік мешканців важливий і для ОМС, щоб виконувати свої 
повноваження щодо життєзабезпечення громади;

– потрібно зважити на виправданість обмежень доступу у роботі ЦНАП/
ОМС, особливо коли державні органи (ДМС, МВС, Мін’юст) вже відновили 
свою роботу. Також потрібно і далі опрацьовувати можливість використання 
ЦНАП і їх територіальних точок доступу (територіальних підрозділів, відда-
лених робочих місць адміністраторів) для надання послуг інших суб’єктів, 
зокрема, Пенсійного фонду тощо; 

– потрібно пам’ятати про потреби у послугах для «неоцифрованої» 
частини суспільства, коли держава пропонує певні послуги тільки для корис-
тувачів «Дії». Хоча й тут є позитивна динаміка (як-от, анонсовано і реалізо-
вано можливість подання заявки на відшкодування втраченого житла і через 
ЦНАП);

– важливо забезпечувати дієву комунікацію зі споживачами послуг. 
Зокрема, бажано уникати «розривів», коли громадянам повідомлена можли-
вість отримання певних послуг, але технологічно і організаційно їх впрова-
дження ще потребує часу. Тобто треба дуже чітко доносити споживачам, коли 
саме і де послуги будуть реально доступні.

Забігаючи наперед, можна зазначити, що ці гіпотези були підтримані екс-
пертною спільнотою фахівців у сфері адмінпослуг, долучених до проведення 
дослідження.

Отже, загалом державі треба визначити й критично важливі групи адмі-
ністративних послуг чи окремі послуги, і рішення, які треба винести з подій 
активної фази війни рф проти України в період з 24 лютого 2022 р. Потрібно 
проаналізувати усе, що відбулося, та зробити висновки, щоб споживачі 
послуг мали доступ принаймні до базових послуг і при цьому були враховані 
безпекові чинники. Україна повинна вийти з цієї ситуації ще сильнішою.

Якщо зробити дуже короткий огляд змін у правовому регулюванні і прак-
тиці надання окремих базових адміністративних послуг, то варто відзначити 
таке.

Послуги у сфері РАЦС є завжди затребуваними. Але доступ до Державного 
реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦСГ) був призупинений. 
Надання комплексної послуги єМалятко також було призупинено. Проте 
важливо, що за тимчасової відсутності доступу до реєстру ДРАЦСГ держа-
вою була передбачена можливість складання актового запису цивільного 
стану в паперовій формі, з наступним внесення інформації до реєстру (після 
відновлення доступу). Тобто навіть без комплексного підходу, але самі 
послуги РАЦС отримати було можливо.

Цікавим стало також нове регулювання щодо державної реєстрації 
шлюбу, коли один із наречених є військовослужбовцем, поліцейським, меди-
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ком. Наразі шлюб може укладатися без особистої присутності одного чи обох 
наречених, з використанням засобів відеозв’язку та свідків. Також була закрі-
плена можливість, у визначених випадках, державної реєстрації шлюбу про-
тягом доби (без додаткових доплат за терміновість).

Чи не найбільш відчутні проблеми виникли з отриманням паспортних 
послуг. З дня введення воєнного стану Державна міграційна служба тимча-
сово призупинила роботу усіх власних інформаційних систем. Через це і 
деякі цифрові документи у застосунку «Дія» певний час були недоступними. 
Також з 24.02.2022 р. до 15.03.2022 р. було призупинено роботу усіх терито-
ріальних підрозділів ДМС. І коли чимало громадян України втратили доку-
менти, що посвідчують особу, то була реальна проблема встановлення особи, 
відновлення документів. І тут одним з рішень став «єДокумент» у застосунку 
«Дія», як документ, що посвідчує особу в період дії воєнного стану. Цей 
вихід допоміг принаймні «цифровізованим» громадянам. 

У паспортній сфері було ще кілька цікавих рішень на час воєнного стану. 
Зокрема, було визначено, що паспорт, строк дії якого закінчився, до якого 
своєчасно не вклеєна фотокартка, є чинним (дійсним) документом, що 
посвідчує особу. У разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон 
такий строк може бути продовжено до 5 років. Внесення необхідної інфор-
мації здійснюється органами ДМС безоплатно в день звернення. Також було 
передбачено внесення до паспорта для виїзду за кордон батьків або іншого 
законного представника дитини фото та інформації про дитину. 

Послуги декларування / реєстрації місця проживання фізичних осіб були 
зупинені. Окремі ОМС тільки знімали з реєстрації місця проживання помер-
лих. 

Надання послуг з державної реєстрації нерухомості також було призупи-
нено.

З середини березня обмеженій кількості державних реєстраторів, включе-
них Мін’юстом до спеціального Переліку, було надано можливість надавати 
окремі адмінпослуги у сфері державної реєстрації бізнесу. При цьому варто 
позитивно оцінити рішення влади щодо невідкладності та екстериторіально-
сті надання відповідних послуг. 

Досить швидко і чи не найкраще була адаптована до війни сфера соціаль-
ного захисту. Адміністративні послуги соціального характеру були пролонго-
вані без потреби додаткового звернення до органів соцзахисту. 

До середини березня були зупинені реєстраційні послуги щодо тран-
спортних засобів та видачі (обміну) посвідчень водія. Але вже з 15 березня 
почало відновлюватися надання низки послуг в окремих сервісних центрах 
МВС. Зокрема, поступово відновилися послуги щодо: реєстрації нового 
транспортного засобу, транспортних засобів, ввезених з-за кордону; отри-
мання дублікату свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу. 
Щодо посвідчень водія, то: посвідчення, термін дії яких закінчився в період 
воєнного стану, продовжують діяти на території України; став доступним 
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обмін посвідчення водія в разі заміни, втрати або викрадення (зокрема, хто 
має право виїзду за межі України, залучається до оборони країни), у тому 
числі без медичної довідки.

У зв’язку з вимушеним переміщенням мільйонів людей набули актуаль-
ності й нового «розвитку» послуги для ВПО (внутрішньо переміщених осіб). 
Право на отримання статусу ВПО отримали особи, які змушені покинути 
своє постійне місце проживання у зв’язку з воєнними діями, тобто, які пере-
містились з регіонів, де ведуться активні бойові дії. Перелік цих регіонів 
визначений Урядом. 

Статус ВПО також надають особам, які переміщаються в межах цих 
«небезпечних» областей. Вважаємо це правильним підходом, адже вимушене 
переміщення особи з постійного місця проживання в іншу територіальну 
громаду, навіть у межах однієї області, дійсно має надавати право на всебічну 
підтримку держави. 

Від березня 2022 р. Урядом було визначено три «точки» для звернення за 
довідкою про взяття на облік ВПО. Крім органів соціального захисту насе-
лення райдержадміністрацій та місцевих рад колишніх міст обласного зна-
чення (далі – УСЗН), передбачено, що людина за довідкою може також звер-
нутись і до уповноваженої особи громади, або до центру надання адміністра-
тивних послуг (ЦНАП). Дві останні опції почали працювати з 28.03.2022 р. 
після доопрацювання функціоналу ПК «Соціальна громада» (хоча через 
велике навантаження на цей ПК швидкість опрацювання заяв дуже утрудне-
на). При цьому і ЦНАП, і уповноважені особи громади визначені не просто 
фронт-офісами для прийняття заяви, а наділені повноваженнями «приймати 
рішення», тобто видавати довідку про взяття на облік ВПО. Це дає змогу 
надавати цю послугу невідкладно, за один візит. Але зауважимо, що на прак-
тиці не всі ЦНАП надають цю послугу. Це залежить від спроможностей кон-
кретного ЦНАП/ОМС та інших факторів. Тому в урядових актах доцільно 
було б визначати, що точки обслуговування і прийняття рішень в ОМС визна-
чаються самим ОМС, з числа трьох можливих, визначених Урядом, тобто за 
формулою «та/або». Цей гнучкий підхід варто поширювати й на інші «нові» 
послуги, які впроваджуються нині через війну, щоб все ж враховувати спро-
можність та специфіку конкретних ОМС.

Позитивним рішенням стало призначення щомісячної допомоги на про-
живання для ВПО, без зайвих умов і складних процедур. Було б ще краще, 
щоб ці виплати призначалися в проактивному режимі, без додаткового звер-
нення особи. Або варто забезпечити принаймні комплексність цих послуг – 
за однією заявою передбачити отримання обох послуг. 

Війна справила великий вплив на роботу ЦНАП. Фактично надання адмі-
ністративних послуг у ЦНАП було призупинено з першого дня повномасш-
табного вторгнення. Адже більшість послуг, що надаються у ЦНАП, потре-
бують виконання дій у відповідних державних реєстрах. Однак ЦНАП і в цей 
критичний для держави час знайшли своє важливе місце. З перших днів вони 
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стали гуманітарними центрами (центрами турботи тощо), насамперед для 
ВПО. 

Висновки. Загалом з досвіду сфери адмінпослуг у перші тижні повно-
масштабної війни можна зробити багато висновків та рекомендацій. 

У кожній групі адмінпослуг має бути передбачений і врегульований поря-
док їх надання, або надання принаймні найважливіших (базових) послуг, на 
випадок виникнення складних безпекових ситуацій, як-от під час війни. 

Треба врахувати потреби й можливості надавати базові адмінпослуги 
навіть тоді, коли є проблеми з доступом до державних реєстрів. Необхідно 
передбачати резервний порядок дій, зокрема, паперові обліки і підтверджен-
ня дій (послуг), з відкладеним внесенням інформації в реєстри. За потреби з 
додатковою верифікацією. Зокрема, це стосується і послуг РАЦС, і реєстра-
ції / декларування місця проживання, і видачі документа, що підтверджує 
особу, та ін. Виходом також можуть бути резервні версії реєстрів, локалізова-
ні територіально.

Паспортні послуги повинні надаватися практично завжди. У безпечних 
районах повинні надаватися повноцінні паспортні послуги. Для цього 
можуть обиратися вже відомі рішення регіонального / територіального 
доступу до ЄДДР або застосовуватися резервні версії реєстру. 

Для осіб, які втратили документи, у тому числі для мешканців з регіонів 
активних бойових дій, має бути забезпечена можливість встановлення особи 
доступними засобами доказування (включаючи свідків), і видачі документа 
про особу (принаймні, тимчасового) у паперовій чи пластиковій формі.

Необхідно забезпечувати доступність послуг для «нецифровізованої» 
частини громадян, оскільки держава іноді пропонувала певні послуги тільки 
для користувачів «Дії». Тобто потрібно завжди уникати цифрової дискримі-
нації громадян. 

Потрібно ширше використовувати інститут свідків (як при «дистанцій-
ній» реєстрації шлюбу) та механізми відеозв’язку при наданні адмінпослуг. 
Ці інструменти вже передбачені Законом «Про адміністративну процедуру» 
(очікує набрання чинності), і вони особливо можуть застосовуватися там, де 
немає інших видів доказування та можли востей комунікації (як-от, для вста-
новлення особи). 

Варто передбачити та врегулювати питання пересилання готових паспорт-
них документів між підрозділами ДМС, ЦНАП, консульськими установами, 
у зв’язку з великою мобільністю громадян, кількістю ВПО, біженців. За 
потреби, можна врегулювати це питання з додатковою оплатою за рахунок 
отримувача. 

Доцільно опрацювати питання диверсифікації ризиків безпечного виго-
товлення паспортних документів, можливо через розміщення філій 
Поліграфкомбінат «Україна» у різних областях України, зокрема на заході 
держави. Як ва ріант, можна також розглянути можливість виготовлення 
певних тимчасових ідентифікаційних документів (з достатнім рівнем захи-
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сту) локальними автономними технічними засобами, принаймні, у більших 
територіальних громадах.

Щодо декларування / реєстрації місця проживання корисно повернути 
просте документальне підтвердження місця проживання особи в паспортних 
документах особи. Ця інформація важлива і з безпекових міркувань. Тому 
пропонуємо розглянути пропозицію щодо візуального відображення інфор-
мації про місце проживання (реєстрації / декларування) у паспорті громадя-
нина України. Це може бути штамп у паспорті-книжці, напис на поверхні 
паспорта-картки. Нагадуємо, що у разі зміни місця проживання громадян з 
паспортом у формі картки може робитися наліпка з новою адресою. Такий 
спосіб полегшив би роботу, пов’язану з обліком ВПО, перевірками докумен-
тів, поліпшив би зручність і для громадян, і для органів влади.

Варто визначити самодостатність / автономність Реєстрів територіальних 
громад (РТГ), принаймні у воєнний час. Тобто треба побудувати цю систему 
так, щоб відповідна інформація завжди була доступна ОМС, а послуга з реє-
страції місця проживання – її мешканцям. Достовірний облік реального скла-
ду мешканців потрібен і для ОМС, щоб виконувати свої повноваження із 
життєзабезпечення громади, і для держави – щоб ефективно розподіляти 
ресурси. Передача даних до Єдиного державного демографічного реєстру 
має похідний характер і не повинна перешкоджати виконанню ОМС функ-
цій / послуг з реєстрації місця проживання. Об’єктивні обмеження в електро-
нній взаємодії з ЄДДР, неможливість обміну даними між ОМС також не 
повинні перешкоджати реєстрації місця проживання. У кризових ситуаціях 
ОМС повинен мати право вести РТГ у паперовій формі, з наступним внесен-
ням інформації в е-формі, після відновлення відповідних можливостей. 
Наразі важливо якнайшвидше надати ОМС/ЦНАП на безпечних територіях 
постійний доступ до їх Реєстрів територіальних громад (або їх резервних 
копій). 

Варто знову розглянути питання запровадження простої повідомної 
моделі декларування місця проживання – без потреби підтвердження прав 
користування / власності житлом та без потреби взаємодії з іншими реєстра-
ми при наданні послуги. Саме такий підхід працює вже багато років для 
обліку ВПО. А до часу прийняття такого рішення або незалежно від нього – 
можна розглянути можливість впровадження «реєстрації тимчасового місця 
проживання», насамперед враховуючи потреби громадян, які залишили 
постійне місце проживання, але не мають права на статус ВПО.

Доцільно надати доступ усім державним реєстраторам бізнесу та нерухо-
мості у безпечних регіонах з усіх ОМС до виконання реєстраційних повно-
важень. Виняток має стосуватися тільки реєстраторів, до роботи яких є 
обґрунтовані зауваження (скарги тощо).

На прикладі ВПО варто також зауважити, що державі треба чіткіше кому-
нікувати дати, з яких стають доступними певні послуги (як-от, звернення за 
статусом ВПО в певні точки обслуговування, звернення за допомогою на 
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проживання тощо). Це допоможе запобігати неефективному навантаженню 
на органи влади та заощаджувати ресурси громадян. Тобто треба уникати 
«комунікаційних розривів», коли громадянам вже анонсована можливість 
отримання певних послуг, але технологічно і організаційно їх впровадження 
ще потребує часу. 

Крім того, треба дуже зважено обмежувати строки на звернення за певни-
ми послугами, особливо, коли бракує достатніх умов для своєчасного обслу-
говування усіх потребуючих. До прикладу, з виплатами для ВПО Уряд вчасно 
продовжив відповідні строки для звернення.

Доцільно зняти обмеження у роботі ЦНАП/ОМС з усіма групами послуг, 
за якими органи виконавчої влади (ДМС, МВС, Мін’юст) вже відновили 
свою роботу. Адже в ОМС працюють такі ж доброчесні, патріотичні, профе-
сійні публічні службовці. Їх робота зменшить навантаження на державні 
органи, надасть звичної зручності громадянам, територіальної доступності 
послуг. 

Потрібно і далі пропрацьовувати можливість використання ЦНАП і їх 
точок доступу (територіальних підрозділів, віддалених робочих місць) для 
надання послуг. Це стосується і таких послуг, як допомога на поховання, за 
якою досі потрібно звертатися виключно до підрозділів Пенсійного фонду 
України, що є територіально досить віддаленими (та це загалом стосується 
усіх послуг ПФУ). Тобто треба повернути ЦНАП основну місію і можливос-
ті – бути інтегрованим офісом з надання широкого переліку адміністратив-
них послуг, особливо базових. 

Потрібно також вирішити проблему, коли через обмеження доступу до 
адміністративних будівель громадяни втратили доступ і до окремих ЦНАП. 
Серед можливих рішень це використання додаткового входу у приміщення, 
впровадження контролю на безпеку, перенесення керівних структур ОМС в 
інші приміщення тощо. 

Надзвичайно важливим завданням є збереження персоналу ЦНАП і 
суб’єктів надання адміністративних послуг, особливо при ризиках скорочень 
через можливі труднощі з бюджетом. Зокрема, для цього варто опрацювати й 
закріпити у законодавстві інструменти неповної зайнятості (неповний робо-
чий день, тиждень); надання дозволу на сумісництво у сферах, де немає кон-
флікту інтересів тощо.

Ефективні адміністративні послуги дуже важливі для нормальної життє-
діяльності громади і держави, ведення економічної діяльності, відбудови та 
розвитку України. 

1. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24 лютого 
2022 року № 64/2022. Голос України. 24.02.2022. № 37. 2. Про затвердження Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»: Закон України від 
24 лютого 2022 року № 2102-IX. Голос України. 24.02.2022. № 37. 3. Деякі питання 
реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб: Постанова 
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Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165. Урядовий кур’єр. 28.02.2022. 
№ 43. 4. Вплив війни на сферу адмінпослуг: Спільне дослідження Ініціативи «Право 
в умовах війни» та проекту Prosto «Підтримка доступності послуг в Україні». 
08.04.2022. URL: https://law-in-war.org/vplyv-vijny-na-sferu-adminposlug/ (дата звер-
нення 22.04.2022). 
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Tymoshchuk V. The impact of the war on the sphere of administrative services
Introduction. The article considers the issue of the impact of martial law on the 

sphere of administrative services. After all, basic administrative services will remain 
necessary even during the war. Therefore, an attempt is made to examine the main 
challenges that arose for consumers of services in the first days and weeks of the war, 
the decisions of public authorities in this area.

Aim of the article. The purpose of the article is the need to identify both 
critical groups of administrative services or individual services, and decisions to 
be made from the events of the active phase of the Russian war against Ukraine in 
the period from February 24, 2022. It is necessary to analyze everything that has 
already happened and draw conclusions so that consumers of services have access 
to at least basic services and take into account security factors. Ukraine must 
emerge from this situation even stronger. The aim of the article was also to 
formulate and advocate recommendations for the responsible public authorities for 
the future.

Results. The results of the study are key changes in such groups of basic 
administrative services as registration of civil status, passport services, 
administrative services of a social nature, registration of business, real estate, 
vehicles, issuance of driver’s licenses. Problems of identification, in case of loss of 
all documents, and simultaneous closing of the demographic register are noted; in 
general, suspension of all services provided by state registers; temporary inability 
to provide most of the services provided by integrated offices – centers of 
administrative services (CNAP); disruptions in the main application of electronic 
services in Ukraine.

Conclusions. Each group of basic administrative services must have a procedure 
for providing them in case of difficult security situations, such as during the war. The 
needs and possibilities of providing such services should be taken into account even 
when there are problems with access to state registers. To do this, you can provide 
paper records and subsequent confirmation of actions (services). Persons who have 
lost their documents must be able to establish their identity by available means of 
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proof. It is necessary to ensure equal access to all services for the «non-digital» part 
of the citizens. It is useful to return documentary evidence of the person’s place of 
residence in passport documents. It is advisable to consider the introduction of a 
simple notification model for declaring a place of residence. It is very important to 
avoid «communication gaps» between the announced opportunity to receive certain 
services and their technological and organizational implementation. In the current 
environment, it is extremely important to keep the staff of the CNAP and administrative 
service providers from redundancies due to possible budgetary difficulties. To do this, 
it is necessary to develop and enshrine in law the tools of underemployment; granting 
permission for part-time work in areas, etc.

Key words: administrative services, martial law, war.
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АГРЕСІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ  
ПРОТИ УКРАЇНИ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО1

Постановка проблеми. Перехід триваючого ще з 2014 року російсько-у-
країнського збройного конфлікту з порівняно малоінтенсивної фази позицій-
них бойових дій на лінії розмежування з ОРДЛО до повномасштабного 
збройного вторгнення Російської Федерації з території власне Росії, Білорусі, 
ОРДЛО та тимчасово окупованого Криму став свідченням найбільшої з часів 
Другої світової війни кризи міжнародного правопорядку. Повномасштабна 
збройна агресія, скоєна проти держави, яка  свого часу добровільно відмови-
лася від ядерної зброї державою – постійним членом Ради Безпеки ООН, на 
яку відповідно до положень статті 24 Статуту ООН покладено головну від-
повідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки, продемонстру-
вала кричущу невідповідність системи колективної безпеки, що функціонує 
в рамках ООН, потребам часу. 

По суті,  йдеться про її повну неефективність, зумовлену багатьма факто-
рами, зокрема і збереженням принципу одноголосності постійних членів 
Ради Безпеки (стаття 27 Статуту ООН), що de facto унеможливлює застосу-
вання колективних заходів, передбачених у главі VII Cтатуту, в тому випадку 
якщо держава,  дії якої становлять загрозу миру, порушення миру чи акт 
агресії є постійним членом Ради Безпеки ООН. Свого часу цей принцип, без-
перечно, відіграв певну позитивну роль, забезпечуючи в складних умовах 
холодної війни узгоджені дії міжнародного співтовариства з підтримання 
миру, проте на сьогодні внаслідок повного ігнорування РФ основних прин-
ципів міжнародного права, закріплених у Статуті ООН та інших міжнарод-
но-правових актах, він виглядає явним анахронізмом. 

Недостатня, якщо не сказати більше, ефективність системи підтримання 
миру та безпеки в рамках ООН поєднується з такою самою неефективною 
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системою, що діє в рамках ОБСЄ, механізми якої, зокрема глави ІІІ 
Віденського документа 2011 року Україна намагалася застосувати у лютому 
2022 року для звернення до РФ з запитом щодо надання детальних роз’яс-
нень щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України 
та в тимчасово окупованому Криму. 

Проте наявна на сьогодні глибока, системна криза міжнародного право-
порядку жодним чином не означає те, що Україна не повинна використовува-
ти всі наявні в сучасному міжнародному праві важелі тиску на державу-агре-
сора, зокрема звернення до міжнародних юрисдикційних установ. Навіть у 
сьогоднішніх надскладних умовах, коли пріоритетні завдання щодо захисту 
територіальної цілісності та політичної незалежності нашої держави відігра-
ють передусім Збройні Сили України, правоохоронці, добровольці та волон-
тери, працівники тилу, по суті, весь український народ, українська доктрина 
та практика міжнародного права може зробити і насправді робить свій 
посильний внесок у цю загальнонародну справу.

Відповідно метою дослідження є визначення міжнародно-правових 
напрямів протидії російській агресії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Протидія російській агресії 
в Генеральній Асамблеї та Раді Безпеки ООН. 25 лютого 2022 року на засі-
данні Ради Безпеки ООН делегації США та Албанії внесли проєкт резолюції 
S/2022/155, який чітко кваліфікував дії РФ як агресію в порушення п. 4 ст. 2 
Статуту ООН та містив вимогу негайного припинення використання сили 
проти України та негайного, повного і беззастережного виведення росій-
ських збройних сил з усієї території України в межах її визнаних кордонів. 
Проєкт був підтриманий 11 голосами членів Ради Безпеки, проте внаслідок 
застосування вето Російською Федерацією резолюція схвалена не була 
(3 держави – Китай, Індія, Об’єднані Арабські Емірати утрималися під час 
голосування). 

Ситуація зловживання РФ принципом одноголосності постійних членів 
Ради Безпеки ООН всупереч положенням статті 27 Статуту ООН, що 
зобов’язує державу, яка бере участь у спорі утриматися від голосування була, 
на жаль, цілком прогнозованою. 27 лютого 2022 року Рада Безпеки ООН 
11 голосами за при 1 проти (Російська Федерація) та 3 таких, що утрималися 
(Китай, Індія, Об’єднані Арабські Емірати), прийняла рішення щодо скли-
кання 11 надзвичайної сесії Генеральної Асамблеї ООН. Скликання такої 
спеціальної сесії стало можливим завдяки застосуванню процедури, передба-
ченої Резолюцією ГА ООН 377 (V) «Єдність заради миру» від 3 листопада 
1950 року. 2 березня 2022 року Генеральна Асамблея ООН безпрецедентною 
більшістю у 141 голос при 35 таких, що утрималися і лише 5 голосах 
(Російська Федерація, Білорусь, Північна Корея, Сирія та Еритрея) проти 
прийняла резолюцію ES 11/1 «Агресія проти України». Ця Резолюція знову 
підтвердила прихильність ГА ООН суверенітету, незалежності, єдності та 
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територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, 
включно з територіальними водами. 

ГА ООН засудила найрішучішим чином агресію РФ проти України на 
порушення Статуту ООН. Серед ключових положень цієї Резолюції слід 
зазначити: вимога до РФ негайно припинити застосування сили проти 
України і утримуватися від погроз чи застосування сили проти будь-якої дер-
жави – члена ООН; негайно, повністю та безумовно вивести всі свої збройні 
сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів; засуджен-
ня рішення РФ щодо статусу ОРДЛО та вимога негайного та беззастережно-
го скасування рішення щодо статусу ОРДЛО; заклик дотримуватися Мінських 
угод та конструктивно працювати у відповідних міжнародних рамках, у тому 
числі в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі, до їх пов-
ного виконання; вимога забезпечення безпечного та безперешкодного прохо-
ду до пунктів призначення за межами України та полегшення оперативної, 
безпечної та безперешкодної доставки гуманітарної допомоги нужденним 
особам в Україні, захисту цивільного населення, включаючи гуманітарний 
персонал та осіб, які перебувають у вразливому становищі, у тому числі 
жінок, людей похилого віку, інвалідів, корінних народів, мігрантів і дітей, та 
поваги до прав людини; засудження всіх порушень міжнародного гуманітар-
ного права та порушень і зловживань правами людини і заклик до всіх сторін 
суворо поважати відповідні положення; вимога, щоб усі сторони повністю 
виконували свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом щодо 
збереження цивільного населення та цивільних об’єктів. 

Також у Резолюції містився заклик до негайного мирного вирішення 
конф лікту між РФ та Україною шляхом політичного діалогу, переговорів, 
посередництва та іншими мирними засобами. Такої одностайності у питанні 
щодо оцінки триваючого збройного конфлікту у практиці ООН не зустріча-
лося. По суті, прийняття цієї Резолюції такою більшістю голосів може роз-
глядатися як формування потужної антивоєнної коаліції на підтримку 
України і свідченням повної міжнародної ізоляції РФ, відкрито підтримати 
яку не наважилися навіть її найближчі союзники. 24 березня 2022 року спе-
ціальна сесія ГА ООН прийняла нову резолюцію з українського питання – 
ES 11/2 «Гуманітарні наслідки агресії проти України». Результати голосуван-
ня за цю Резолюцію, а вони були практично ідентичними з попередньою 
Резолюцією «Агресія проти України» (140 голосів за, 5 – проти, 38 утрима-
лися) знову ж таки стали чітким сигналом міжнародного співтовариства 
щодо неприпустимості російської агресії з наголосом на її жахливі гумані-
тарні наслідки. 

Ця Резолюція підтвердила необхідність повного здійснення положень 
Резолюції ES 11/1, вимагає негайного припинення воєнних дій РФ проти 
України, зокрема будь-яких нападів на цивільних осіб і цивільні об’єкти, 
забезпечення повного захисту цивільних осіб, включаючи гуманітарний пер-
сонал, журналістів, жінок і дітей, поваги статусу та захисту всього медично-
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го персоналу та гуманітарного персоналу, який займається виключно вико-
нанням медичних обов’язків, їх транспортних засобів та обладнання, а також 
лікарень та інших медичних закладів, поваги статусу та захисту об’єктів, 
обов’язкових для виживання цивільного населення та цивільної інфраструк-
тури, яка має критично важливе значення для надання основних послуг за 
умов збройного конфлікту та містить ще цілу низку положень гуманітарного 
характеру, включаючи засудження порушення всіх положень міжнародного 
гуманітарного права та прав людини. Варто виділити також пункт 13 цієї 
Резолюції, згідно з яким ГА ООН рішуче заохочує продовження переговорів 
між усіма сторонами і знову закликає до негайного мирного врегулювання 
конфлікту між РФ та Україною через політичний діалог, переговори, посе-
редництво та інші мирні засоби відповідно до міжнародного права. Зауважимо 
при цьому, що переговорний процес з державою-агресором відбувається 
вкрай важко, розпочавшись 28 лютого і поки що триває без суттєвих резуль-
татів.

Отже, можна стверджувати, що Україна заручилася підтримкою абсолют-
ної більшості держав – членів ООН – за резолюції з вимогою до РФ негайно 
припинити воєнні дії проти України голосує 140-141 держава з 193 держав 
– членів ООН. Для порівняння у 2014 році за прийняття Резолюції 68/262 
«Територіальна цілісність України» проголосувало 100 держав, за серію так 
званих «кримських» резолюцій, що регулярно приймалися ГА ООН і були 
присвячені ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму та 
Севастополі, а також питанню триваючої мілітаризації Криму, Севастополя 
та частин Чорного та Азовського морів голосувало залежно від року близько 
65–70 держав, що давало змогу провести відповідні резолюції через ГА ООН, 
але навряд чи давало підстави казати про підтримку України всім міжнарод-
ним співтовариством. 

Водночас не можна ігнорувати той факт, що значна частина впливових 
держав Азії та Африки займає підкреслено нейтральну позицію щодо росій-
ської агресії під час голосувань у ГА ООН, утримавшись під час обох голо-
сувань. Це в першу чергу такі держави, як Китай, Індія, Пакистан, Іран, 
Казахстан, Південно-Африканська Республіка, Алжир, Ангола тощо. Втім, 
така потужна проукраїнська більшість у ГА ООН, що становить орієнтовно 
140 держав, створює передумови для активізації зусиль щодо захисту націо-
нальних інтересів України у двох напрямах. 

По-перше, механізм прийняття відповідної резолюції ГА ООН може бути 
застосований для утворення Фонду для компенсації збитків, заподіяних 
російською агресією Україні, фізичним та юридичним особам, іншим держа-
вам та міжнародним організаціям за аналогією з подібним Фондом, який 
разом з Компенсаційною комісією ООН були засновані Радою Безпеки ООН 
у 1991 році для розгляду претензій і виплати компенсації за збитки, що були 
заподіяні внаслідок окупації Іраком Кувейту. В цьому випадку компенсація 
виплачувалася заявникам зі спеціального фонду, до якого надходив певний 
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відсоток від виручки від продажу іракської нафти, а в нашому випадку мова 
може йти про виплату такої компенсації за рахунок конфіскації російського 
майна закордоном. На перший погляд, такий механізм суперечить основопо-
ложним засадам як міжнародного, так і національного права. Проте заборона 
міжнародних злочинів, а саме – агресії, воєнних злочинів, злочинів проти 
людяності є імперативними нормами міжнародного права (нормами jus 
cogens), які з нашої точки зору повинні мати пріоритет над нормами щодо 
імунітету державної власності чи навіть приватної власності осіб, які несуть 
безпосередню відповідальність за здійснення настільки серйозних порушень 
міжнародного права. 

По-друге, прийняття Резолюції ГА ООН може бути одним із шляхів легі-
тимації гіпотетичної міжнародної миротворчої операції в Україні, якщо, зви-
чайно, політичне керівництво нашої держави дасть на неї згоду. В такому 
випадку правовою підставою для порушення цього питання в рамках ГА 
ООН, а не РБ ООН, є знову-ж таки Резолюція «Єдність заради миру» 1950 
року, яка передбачає, що в тому випадку, коли РБ ООН внаслідок розбіжності 
між своїми членами (а зараз саме такий випадок, оскільки РФ застосуванням 
вето блокує прийняття рішення з українського питання, що яскраво виявило-
ся під час голосування 25 лютого 2022 р.) виявляється нездатним виконати 
свій головний обов’язок щодо підтримання міжнародного миру та безпеки у 
всіх випадках, коли є підстави вбачати загрозу миру, порушення миру чи акт 
агресії, ГА ООН невідкладно розглядає це питання з метою надати членам 
Організації необхідні рекомендації щодо колективних заходів, включаючи – 
у випадку порушення миру або акту агресії – застосування збройних сил для 
підтримання або відновлення міжнародного миру та безпеки. 

Формат гіпотетичної миротворчої операції, звичайно, залежатиме від роз-
витку військово-політичної обстановки в Україні, можливий варіант також 
проведення такої операції під егідою НАТО або ЄС, як було запропоновано 
урядом Польщі. Хоча на даний момент розгортання міжнародної миротвор-
чої місії є малоймовірним і таким, що призведе лише до заморожування кон-
флікту на лінії зіткнення, отже, це не відповідатиме національним інтересам 
України. Проте після звільнення тимчасово окупованих територій це питан-
ня, на нашу думку, може бути актуалізовано.

Протидія російській агресії в Міжнародному суді ООН. Міжнародний 
суд ООН (МС ООН) як головний юридичний орган ООН, міжнародна юрис-
дикційна установа, що діє від імені всього міжнародного співтовариства 
також був активно задіяний українською стороною в якості міжнародно-пра-
вового засобу протидії російській агресії. 26 лютого 2022 року Україна пору-
шила в цьому Суді справу проти РФ стосовно спору, що стосується тлумачен-
ня, застосування і виконання Конвенції про запобігання злочину геноциду та 
покарання за нього 1948 року (Конвенція про геноцид 1948 р.), офіційна 
назва – «Звинувачення в геноциді згідно з Конвенцією про запобігання зло-
чину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації)». 
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Звернення України до Суду на підставі положень Конвенції про геноцид 
1948 року, безперечно, слід визнати креативним кроком. Справа у тому, що 
РФ, як, до речі, і колишній Радянський Союз, завжди ставилася негативно до 
можливості розв’язання міжнародних спорів за допомогою інструментів МС 
ООН. Слід зауважити, що на відміну від національного суду, умовою для 
розгляду справи МС ООН є наявність згоди держав, які беруть участь у 
спорі, у тій чи іншій формі. Відповідно до ст. 36 Статуту Суду згода держави 
на юрисдикцію Суду може висловлюватися такими способами: 1) передача 
справи шляхом спеціально укладеної угоди між державами, які є сторонами 
спору; 2) юрисдикційне застереження, зроблене в тексті того чи іншого між-
народного договору; 3) заява держави про визнання обов’язкової юрисдикції 
Суду. 

Україна досить вдало використала юрисдикційну клаузулу, що міститься 
у ст. 9 Конвенції про геноцид (передбачає, що спори між державами, що 
домовляються, з питань тлумачення, застосування, або виконання цієї 
Конвенції, включаючи спори щодо відповідальності тієї чи іншої держави за 
скоєння геноциду або одного з інших перерахованих у ст. 3 Конвенції діянь – 
тобто заколот з метою скоєння геноциду, пряме та публічне підбурювання до 
здійснення геноциду, замах на скоєння геноциду, співучасть у геноциді, пере-
даються на розгляд МС ООН за вимогою будь-якої з сторін спору). 

Абсурдні звинувачення на адресу України у геноциді, що були озвучені 
президентом держави-агресора В. Путіним у його зверненні в ніч з 23 на 
24 лютого 2022 року як привід до так званої «спеціальної військової опера-
ції», а насправді агресивної війни на порушення всіх основних принципів 
міжнародного права проти України, були використані Україною для макси-
мально можливої протидії агресору юридичними засобами. У своїй заяві 
Україна зазначила, що РФ неправдиво стверджувала, що в Донецькій та 
Луганській областях України мали місце випадки геноциду і на цій підставі 
визнала так звані «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну 
республіку», а згодом розпочала «спеціальну військову операцію» проти 
України. Україна категорично заперечує, що такий геноцид мав місце і вима-
гає винести рішення та оголосити, що РФ не може на законних підставах 
здійснювати будь-які дії згідно з Конвенцією про геноцид 1948 року проти 
України, спрямовані на запобігання або покарання ймовірного геноциду на 
підставі неправдивих заяв про геноцид в Луганській та Донецькій областях 
України. Україна звинувачує РФ у «плануванні актів геноциду в Україні» та 
стверджує, що РФ навмисно вбиває та заподіює тяжкі тілесні ушкодження 
представникам української національності, що є складом злочину за другою 
статтею Конвенції про геноцид 1948 року. З метою запобігання непоправно-
му завданню шкоди правам України та її народу Україна звернулася до Суду 
із запитом про призначення тимчасових заходів, серед яких найважливішою 
є вимога негайно зупинити воєнні дії на території України. 
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16 березня 2022 року МС ООН прийняв Наказ про тимчасові забезпечу-
вальні заходи. Серед основних положень Наказу слід зазначити такі:

1) РФ негайно мала припинити воєнні дії (англ. military operations), роз-
початі на території України 24 лютого 2022 року (прийнято 13 голосами 
проти 2);

2) РФ повинна забезпечити, щоб жодні військові чи нерегулярні збройні 
формування, організації чи особи, що підпорядковані / підконтрольні / під-
тримувані нею (тобто йдеться про воєнну підтримку так званих «ДНР» та 
«ЛНР»), не вживали ніяких кроків для сприяння воєнним діям (прийнято 13 
голосами проти 2);

3) Сторони мають утримуватися від будь-яких дій, які можуть погіршити 
чи подовжити тривалість розгляду спору в Суді, чи ускладнити його вирі-
шення (прийнято одностайно).

Наївно, звісно, було сподіватися, що юридично обов’язковий Наказ навіть 
і такої авторитетної міжнародної юрисдикційної установи, як МС ООН буде 
виконаний державою, яка системно порушує практично всі основні принци-
пи міжнародного права. Відповідно українській стороні варто негайно ініці-
ювати застосування п. 2 статті 94 Статуту ООН, яке надає їй право у разі 
невиконання іншою стороною зобов’язання, покладеного на неї рішенням 
МС ООН, звернутися до РБ ООН. Пункт 2 статті 94 надає РБ ООН можли-
вість прийняти рішення про вжиття заходів для приведення рішення у вико-
нання. У випадку знову ж таки прогнозованого вето РФ за будь-якої спроби 
РБ ООН прийняти конструктивне рішення з цього питання варто застосову-
вати той інструментарій, який надає Резолюція ГА ООН 377 (V) «Єдність 
заради миру» від 3 листопада 1950 року і доводити, що невиконання РФ 
Наказу МС ООН становить загрозу міжнародному миру та безпеці з тим, 
щоб 11 спеціальна сесія ГА ООН надала відповідні рекомендації щодо вжит-
тя колективних заходів, що, на нашу думку, є цілком реальним сценарієм, 
враховуючи результати голосування за Резолюцію «Агресія проти України» 
від 2 березня 2022 року. В будь-якому разі невиконання РФ Наказу збільшує 
шанси України на виграш справи по суті, що стане важливим механізмом для 
подальшого притягнення держави-агресора до міжнародно-правової відпові-
дальності. Щодо розгляду справи по суті, то слід зазначити, що відповідно до 
Наказу Суду від 23 березня 2022 р. термін для подачі українською стороною 
меморандуму з письмовим викладом своєї позиції встановлено 23 вересня 
2022 року, а для російського контрмеморандуму – 23 березня 2023 року.

Протидія російській агресії за допомогою інструментів Європейського 
суду з прав людини. Окрім цього, Україна протягом 2014–2019 років подала 
до Європейського суду з прав людини ряд позовів (міждержавних скарг) у 
зв’язку з порушенням Росією ряду прав, гарантованих Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, і ця міжнародна 
установа вже прийняла рішення щодо прийнятності однієї з них, а саме спра-
ви «Україна проти Росії (щодо Криму)», в рамках якої розглядаються дві 
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скарги № 20958/14 та 38334/18, що можна оцінити як певну проміжну пере-
могу української сторони. Спробу використати правові механізми 
Європейського суду з прав людини Україна зробила і після початку повно-
масштабної російської агресії проти України. 

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Суду з запитом про визначен-
ня невідкладних тимчасових заходів у зв’язку з масовими порушеннями прав 
людини, вчиненими російськими військами в ході збройної агресії проти 
суверенної території України. 1 березня 2022 року Європейський суд з прав 
людини в інтересах сторін і належного розгляду справи наказати Уряду Росії 
утримуватися від воєнних нападів на цивільне населення та цивільні об’єкти, 
у тому числі житлові приміщення, транспортні засоби швидкої допомоги й 
інші цивільні об’єкти, що перебувають під спеціальною охороною, зокрема 
школи та лікарні, а також негайно забезпечити безпеку закладів медичної 
допомоги, їх особового складу й автомобілів швидкої допомоги на території, 
яка піддається нападу або облозі російських військ. 

Враховуючи ситуацію, пов’язану з безпрецедентним порушенням РФ не 
тільки своїх зобов’язань за Статутом Ради Європи та Європейською конвен-
цією про захист прав людини і основоположних свобод, а й усіх основних 
принципів міжнародного права, закріплених у Статуті ООН, шанси на 
належне виконання РФ рішення Суду про тимчасові заходи дорівнюють 
нулю, проте це рішення також може сприяти подальшій міжнародній ізоляції 
держави-агресора. 25 лютого 2022 року Комітет Міністрів Ради Європи при-
йняв рішення про призупинення членства РФ у Раді Європи, а 10 березня 
2022 року РФ сама поширила заяву про вихід зі складу Ради Європи, але це 
в даному випадку не вплине на перебіг розгляду справ, вже порушених проти 
РФ у Європейському суді з прав людини. 

Винесення рішень Європейським судом з прав людини у справах проти 
РФ і знову ж таки прогнозоване невиконання їх державою-агресором буде, 
однак, ще одним переконливим аргументом на користь використання заареш-
тованої у багатьох державах – членах Ради Європи російської власності для 
виплати компенсацій постраждалим від наслідків російської агресії.

Питання притягнення до кримінальної відповідальності за найтяжчі між-
народні злочини, скоєні внаслідок російської агресії. Брутально порушуючи 
основоположні принципи сучасного міжнародного права самим фактом 
збройної агресії проти суверенної держави, російський агресор проявив і 
проявляє нехтування елементарними вимогами міжнародного гуманітарного 
права, вчиняючи невибіркові атаки проти цивільних осіб та об’єктів, знищу-
ючи культурні споруди, влаштовуючи повномасштабну гуманітарну ката-
строфу в великій кількості українських міст, таких як Волноваха, Маріуполь, 
Чернігів, Суми, Харків, Ізюм, Охтирка, Буча, Ворзель, Ірпінь, Сєвєродонецьк, 
Лисичанськ. Найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні 
російськими окупантами у містах Буча, Ірпінь, Гостомель Бородянка під 
Києвом вже отримали назву «Бучанська різанина» і небезпідставно порівню-
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ються зі злочинами, скоєними в Сребрениці у липні 1995 року, а також стали 
предметом розгляду на засіданні Ради Безпеки ООН 5 квітня 2022 року. 

Розслідування таких злочинів правоохоронними органами України, а, за 
даними Офісу Генерального прокурора України, станом на 4 квітня 2022 
року було розпочато розслідування 4204 злочинів за статтями 438, 437, 436 
та деякими іншими КК України, має доповнюватися застосуванням міжна-
родних інструментів. Як відомо, ще 17 квітня 2014 року  Уряд України подав 
заяву відповідно до ст. 12(3) Римського статуту про визнання юрисдикції 
Міжнародного кримінального суду щодо передбачуваних злочинів, скоєних 
на її території з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, а 8 вересня 
2015 року – щодо передбачуваних злочинів, скоєних на її території з 20 люто-
го 2014 року без дати завершення. 2 березня 2022 року Прокурор МКС ого-
лосив, що почав розслідування ймовірних воєнних злочинів та злочинів 
проти людяності в Україні, 13 квітня разом з Генеральним прокурором 
України здійснив робочу поїздку в м. Буча для розслідування на місцях ско-
єння воєнних злочинів. У зв’язку з цим необхідно ще раз наголосити на необ-
хідності негайної ратифікації Україною Римського статуту МКС, оскільки на 
даний час МКС може здійснювати свою юрисдикцію щодо злочинів, перед-
бачених у Римському статуті, скоєних на території України, але Україна не 
може користуватися організаційними та процесуальними правами, що нада-
ються державам – учасницям Статуту. 

Ратифікувавши Римський статут, Україна стане повноправним членом 
Асамблеї держав – членів Міжнародного кримінального суду і зможе мати 
повноправний голос у цьому органі, брати участь у виборах суддів та проку-
рора Суду. Необхідно також терміново забезпечити належну імплементацію 
положень Римського статуту в національне законодавство України. У зв’язку 
з цим необхідно вирішити питання з прийнятим ще 20 травня 2020 року 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного 
права», який досі не підписаний Президентом України. 

Однак МКС не може порушити переслідування щодо громадян РФ щодо 
злочину агресії, оскільки п. 5 ст. 15 біс Римського статуту прямо передбачає, 
що «щодо держави, яка не є учасницею Римського статуту, Суд не здійсню-
ватиме свою юрисдикцію щодо злочину агресії, здійсненого громадянами 
цієї держави або на її території», а РФ, як відомо, не бере участі у Римському 
статуті. У зв’язку з цим в експертному середовищі обговорюється створення 
Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України, про-
єкт декларації щодо заснування якого був запропонований групою авторитет-
них юристів-міжнародників з різних країн, які працювали разом з україн-
ським МЗС та за підтримки колишнього прем’єр-міністра Великої Британії 
Гордона Брауна. Ідея створення міжнародного трибуналу ad hoc є доволі 
перспективною і враховуючи неможливість заснування такого трибуналу 
відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН за аналогією з трибуналами по 
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Руанді та колишній Югославії внаслідок прогнозованого російського вето 
має йти мова про два можливі шляхи. 

По-перше, такий трибунал може бути створений за рішенням Генеральної 
Асамблеї ООН відповідно до положень статті 22 Статуту ООН та резолюції 
«Єдність заради миру» 1950 року. Таке рішення за своєю природою, звичай-
но, буде скоріше політико-правовим, тому що межі повноважень ГА ООН 
відповідно до ст. 22 Статуту щодо заснування допоміжних органів є доволі 
дискусійним питанням, і питання легітимності такого трибуналу значною 
міро залежатиме від кількості голосів, поданих за таку резолюцію. Другий 
шлях, який власне і пропонують ініціатори створення трибуналу, полягає в 
заснуванні такого трибуналу відповідно до міжнародного договору, який 
укладуть держави, зацікавленні у притягненні до міжнародної кримінальної 
відповідальності посадових осіб держави-агресора. Зрозуміло, що легіти-
мність такого трибуналу знову ж таки суттєво залежить від переліку дер-
жав-підписантів такого договору. 

Також не слід відкидати і таку опцію, як порушення в українському суді 
кримінального провадження проти представників вищого політичного керів-
ництва РФ, включно з її президентом В. Путіним. Цей захід сприятиме делегі-
тимізації вищого керівництва держави-агресора й значною мірою ускладнить 
здійснення ними своїх зовнішньополітичних функцій. Зрозуміло, що серйоз-
ною перешкодою для цього є усталена звичаєва норма міжнародного права 
щодо імунітету вищих посадових осіб держави (глави держави, глави уряду, 
міністра закордонних справ) від іноземної кримінальної юрисдикції, проте з 
нашої точки зору українська сторона має аргументувати свої дії тим, що норми 
jus cogens щодо заборони міжнародних злочинів повинні мати пріоритет над 
нормами щодо імунітету вищих посадових осіб іноземної держави.

Активізація співпраці з метою набуття кандидата на вступ до 
Європейського Союзу. Перехід РФ від гібридної до відкритої повномасш-
табної війни проти України актуалізував питання європейського вибору 
України, адже за цей вибір українцям на відміну від громадян держав – чле-
нів Європейського Союзу доводиться платити власною кров’ю. 28 лютого 
Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу як європейська дер-
жава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 Договору про Європейський 
Союз. До цієї заявки було додано Спільну заяву представників органів дер-
жавної влади України. А вже 1 березня Європейський Парламент безпреце-
дентною більшістю у 637 голосів за, 13 проти та 26 таких, що утрималися 
прийняв резолюцію, в якій серед іншого закликав інституції ЄС працювати 
над наданням Україні статусу кандидата в ЄС, відповідно до статті 49 
Договору про Європейський Союз і на основі заслуг, і, тим часом продовжу-
вати працювати над інтеграцією до єдиного ринку ЄС згідно з Угодою про 
асоціацію. 

Проте результати неформального саміту Європейської Ради, який відбув-
ся 10 березня 2022 року, викликало дещо неоднозначне сприйняття в Україні, 
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яка зараз бореться всіма можливими засобами за свою незалежність та тери-
торіальну цілісність. Задекларувавши той беззаперечний факт, що «неспро-
вокована та невиправдана військова агресія Росії проти України грубо пору-
шує міжнародне право та принципи Статуту ООН та підриває європейську та 
глобальну безпеку та стабільність» та поклавши на Росію та Білорусь повну 
відповідальність за цю агресивну війну та злочини, включаючи невибіркові 
напади на цивільне населення та цивільні об’єкти, Європейська Рада зайняла 
досить обережну позицію у питанні щодо перспектив членства України. 

Вона визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як 
зазначено в Угоді про асоціацію та констатувала, що 28 лютого 2022 року 
Президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав 
заявку України на вступ до Європейського Союзу. Далі Європейська Рада 
зазначила, що Рада Європейського Союзу швидко ухвалила рішення запро-
понувати Єврокомісії подати свій висновок щодо цієї заяви згідно з відповід-
ними положеннями Договорів ЄС. Достатньо обережні формулювання щодо 
перспективи українського членства були і у висновках саміту Європейської 
Ради 24–25 березня 2022 року. 

Отже, питання, як швидко Україна офіційно набуде статусу країни-канди-
дата і наскільки швидкими і успішними будуть переговори про членство на 
сьогодні залишається відкритим, особливо враховуючи неоднозначну пози-
цію з питань українського членства ключової держави ЄС – Німеччини. 
Проте оптимістичним сигналом є нещодавня заява посла ЄС в Україні Матті 
Маасікаса щодо можливості набуття Україною статусу кандидата вже в черв-
ні цього року.

Висновки. Загалом можна стверджувати, що перехід російсько-україн-
ської війни до повномасштабної стадії, що до того ж характеризується бру-
тальним порушенням державою-агресором основоположних засад як «права 
Женеви», так і «права Гааги» свідчить про неефективність універсальної 
системи підтримання миру та безпеки в рамках ООН, кризу якої можна 
порівняти з кризою системи Ліги Націй напередодні Другої світової війни. 
Це, як було показано, абсолютно не виключає застосування для захисту 
України всього переліку інструментів, яке надає сучасне міжнародне право. 

Проте все більшої актуальності набуває питання пошуку контурів нового 
міжнародного правопорядку, який має прийти на зміну існуючому. Відповідно 
Організація Об’єднаних Націй має або реформуватися з тим, щоб бути в 
змозі належним чином виконувати своє головне статутне завдання – забезпе-
чувати міжнародний мир та безпеку, або остаточно втратити своє значення як 
система колективної безпеки, бути, по суті, заміненою регіональними безпе-
ковими альянсами, як, наприклад, НАТО та перетворитися на дискусійний 
клуб, позбавлений реального впливу на розв’язання безпекових питань. 



113РОЗДІЛ I. Державно-правовий розвиток України в умовах війни

Скрипнюк О. В. Агресія Російської Федерації проти України і міжнародне 
право

Визначено та охарактеризовано основні міжнародно-правові напрями про-
тидії агресії РФ у зв’язку із широкомасштабним вторгненням на територію 
України та розв’язанням війни. Серед них: протидія російській агресії в 
Генеральній Асамблеї та Раді Безпеки ООН, у Міжнародному суді ООН, за допо-
могою інструментів Європейського суду з прав людини. Окремо проаналізовано 
питання притягнення до кримінальної відповідальності за найтяжчі міжнарод-
ні злочини, скоєні внаслідок російської агресії на території України, а також 
співпраця з ЄС з метою набуття статусу кандидата на вступ  та повноправ-
ного члена Європейського Союзу.

Наголошено на неефективності універсальної системи підтримання миру та 
безпеки в рамках ООН, що не виключає застосування для захисту України всього 
переліку інструментів, яке надає сучасне міжнародне право. Проте все більшої 
актуальності набуває питання пошуку контурів нового міжнародного правопо-
рядку, який має прийти на зміну існуючому.

Ключові слова: агресія, фінанси, Європейський Союз, ООН, гуманітарна 
допомога, суд, права людини, держави, міжнародні та європейські організації.

Skrypniuk O. V. Aggression of the Russian Federation against Ukraine and 
international law 

The main international legal directions of counteraction to aggression of the 
Russian Federation in connection with the large-scale invasion of Ukraine and the 
outbreak of war have been determined and characterized. Among them: countering 
Russian aggression in the General Assembly and the UN Security Council, in the 
International Court of Justice, with the help of instruments of the European Court of 
Human Rights. The issue of criminal prosecution for the most serious international 
crimes committed as a result of Russian aggression on the territory of Ukraine, as well 
as cooperation with the EU in order to obtain the status of a candidate for accession 
and a full member of the European Union are analyzed separately. 

As a result, the inefficiency of the universal system of peacekeeping and security 
within the UN was emphasized, which does not exclude the use of the entire list of 
instruments provided by modern international law to protect Ukraine. Nevertheless, 
the issue of finding the contours of the new international law is becoming increasingly 
relevant. 

Key words: aggression, financial, European Union, UN, humanitarian aid, Court, 
Human Rights, states, international and European organizations.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МАЙНА  
СУПРОТИВНИКА У ВІЙНІ  

В СВІТЛІ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ1 

Прийняття Закону України «Про основні засади примусового вилучення в 
Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» є реак-
цією не тільки на агресію Росії, розпочату 24 лютого 2022 р., а й на система-
тичні порушення цією державою принципів і норм міжнародного права. 
Положення Закону є нетрадиційними для приватного права України, оскільки 
передбачають примусову, безоплатну націоналізацію майна, що належить іно-
земній державі та її резидентам. Позаяк цей Закон йде врозріз із укладеною в 
1999 р. між Україною та Росією Угодою про взаємний захист інвестицій, у 
статті вивчається можливість її одностороннього припинення у зв’язку із 
докорінною зміною обставин. 

Ключові слова: націоналізація, імунітет власності іноземної держави, іно-
земні інвестиції, припинення міжнародного договору, докорінна зміна обставин.

Protsenko I. M. Specifics of the legal status of the enemy’s property in war in 
light of Russia’s aggression against Ukraine

The adoption of the Law of Ukraine “On the Basic Principles for the Compulsory 
Seizure in Ukraine of Objects of the Property Rights of the Russian Federation and its 
Residents” is a reaction not only to Russia’s aggression that began on February 24, 
2022, but also to the systematic violations by this State of the principles and norms of 
International Law. The provisions of the Law are unconventional for the private law of 
Ukraine, since they provide for compulsory, gratuitous nationalization of property 
belonging to a foreign state and its residents. Since this Law runs counter to the 1999 
Agreement on Mutual Protection of Investments between Ukraine and Russia, the 
article examines the possibility of its unilateral termination due to rebus sic stantibus.

Key words: nationalization, immunity of property of a foreign state, foreign 
investment, termination of an international treaty, rebus sic stantibus.

Вступ. Російська агресія проти України 2022 р. вкотре вказала на істотні 
недоліки сучасного міжнародного права, зокрема, його неспроможність 
швидко та ефективно протидіяти міжнародно-протиправній поведінці окре-
мих його суб’єктів. Так, Росія, володіючи статусами ядерної держави та 
постійного члена в Раді Безпеки ООН, тривалий час порушує як основопо-
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ложні принципи міжнародного права, так і принципи та норми таких його 
галузей, як міжнародне гуманітарне право, міжнародне право прав людини, 
право міжнародної безпеки тощо. Однак ні існуючі універсальні та регіо-
нальні механізми підтримання миру й безпеки, ні засоби права міжнародної 
відповідальності не можуть примусити її до правомірної поведінки, до від-
новлення status quo та відшкодування завданої шкоди. Зокрема, такі заходи 
спонукання держави до правомірної поведінки, як економічні санкції (контр-
заходи)1, що, починаючи з 2014 р. вводилися проти Росії, її вищих посадових 
осіб, підприємств та бізнесменів не тільки Україною, а й багатьма потужни-
ми державами світу та ЄС, не привели до бажаних результатів. На жаль, 
основний принцип права міжнародної відповідальності, згідно з яким кожне 
міжнародно-протиправне діяння держави зумовлює її міжнародну відпові-
дальність, що був сформульований ще у 1928 р. у рішенні Постійної палати 
міжнародного правосуддя в справі «Фабрика в Хожуві» й нині відображений 
у ст. 1 Статей КМП ООН про відповідальність держав за міжнародно-проти-
правні діяння 2001 р.2, у випадку з Росією не діє.

Постановка проблеми та мети дослідження. У перші дні агресії Росії 
влада України змушена була піти на нестандартні для неї кроки. Зокрема, 
3 березня 2022 р. було прийнято Закон України «Про основні засади приму-
сового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та 
її резидентів»3 (Закон № 2116-IX), який регулює механізм націоналізації 
об’єктів права власності, що належить Російській Федерації та пов’язаним з 
нею її резидентам. Окрім цього, 1 квітня 2022 р. Верховна Рада України вне-
сла зміни до Закону № 2116-IX4, чим, зокрема, розширила коло осіб, майно 
яких може бути примусово вилучено (очікує на підписання Президентом 
України).

Якщо коротко охарактеризувати Закон № 2116-IX, то передусім він має 
політичну мету; він є певною пересторогою, попередженням влади РФ та 
пов’язаних з нею бізнесменів про подальші негативні наслідки продовження 
агресії в Україні. Цей висновок ми виводимо з того, що Закон хоча й перед-
бачає механізм примусового вилучення об’єктів права власності РФ та її 
резидентів, однак ще не запускає його. Для цього потрібно буде трьом орга-
нам державної виконавчої влади України (КМУ, РНБО, Президент України) 
здійснити ряд адміністративних та адміністративно-господарських дій. 
Однак мусимо констатувати, що дії, які зводяться до примусового безоплат-
ного вилучення об’єктів права власності, йдуть у розріз як з принципами та 
нормами міжнародного публічного та приватного права (зокрема, міжнарод-
ним звичаєм про імунітет державної власності та ст. 5, 6, ч. 3 ст. 14 Угоди між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про заохочення 
та взаємний захист інвестицій 1999 р.5. (Угода 1999 р.)), так і права України, 
з її Конституцією, чого за умови мирного часу, звичайно ж, не могло бути 
допущено. До речі, на невідповідність положень Закону Конституції України 
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була звернута увага в підготовленому 15 березня 2022 р. Головним науко-
во-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України Висновку на 
проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні 
засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської 
Федерації та її резидентів» щодо уточнення окремих положень»6. А отже, 
Верховна Рада України обов’язково повинна виправити цю колізію.

Якщо говорити про міжнародно-правову кваліфікацію передбачених 
Законом № 2116-IX заходів (а мета Закону зумовлює саме таку кваліфікацію), 
то, спираючись на чинні норми права міжнародної відповідальності, зробити 
це доволі непросто й справа не стане більш легкою після того, як почнуть 
діяти зміни від 01 квітня 2022 р. Ми вже проаналізували Закон № 2116-IX 
при підготовці доповіді для круглого столу «Деокупація. Юридичний 
фронт», що дало змогу обґрунтувати передбачені ним заходи посиланням на 
стан необхідності (ст. 25 Статей про відповідальність держав за міжнарод-
но-протиправні діяння 2001 р) або на стан самооборони (ст. 21 Статей про 
відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння 2001 р.)7. Однак 
у разі набуття чинності змін від 1 квітня 2022 р. ситуація із міжнародно-
право вою кваліфікацією передбачених Законом № 2116-IX заходів істотно 
зміниться. Справа в тому, що вже в першій його редакції, а саме в Преамбулі, 
було закріплено посилання на один з основоположних актів міжнародного 
гуманітарного права – IV Гаазьку конвенцію про закони і звичаї війни на 
суходолі та додаток до неї, а саме Положення про закони і звичаї війни на 
суходолі від 18 жовтня 1907 р. Причина цього посилання не є очевидною для 
багатьох юристів, однак ми вбачаємо її в тому, що ст. 3 Конвенції передбачає 
підстави і заходи міжнародно-правової відповідальності держави, яка є 
сторо ною збройного конфлікту. Додатково, згідно зі змінами до Закону 
№ 2116-IX, примусове вилучення об’єктів права власності буде здійснювати-
ся в рахунок майбутньої репарації на користь держави Україна, яка зазнала 
агресії з боку Російської Федерації. Отже, цей припис остаточно вказує на 
зв’язок націоналізації об’єктів власності РФ та її резидентів з міжнародною 
відповідальністю цієї держави за міжнародно-протиправну поведінку (агре-
сію) проти України. Але притягнення держави до відповідальності, в даному 
випадку, здійснюватиметься за допомогою нетрадиційного механізму, аналог 
якого складно знайти як у сучасному міжнародному, так і в національному 
праві України; щоправда, певні паралелі можна провести із законодавством 
Великої Британії часів Другої світової війни. Зокрема, влада України, діючи 
в розріз з низкою основних принципів і норм міжнародного публічного та 
приватного права, а також національного права України буде в адміністратив-
ному порядку, безоплатно, примусово вилучати майно РФ і пов’язаних з нею 
фізичних і юридичних осіб й це здійснюватиметься не як засіб забезпечення 
виконання Росією заходів міжнародно-правової відповідальності, а як части-
на одного з юридичних наслідків агресії РФ проти України – майбутніх репа-
рацій (відшкодування).
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Зрозуміло, що піти на всі ці заходи змусила Україну сама Росія, оскільки 
складно в «білих рукавичках», дотримуючись всіх міжнародно-правових 
принципів, норм і стандартів, боротися із державою, яка десятиліттями 
цинічно й нахабно їх порушує й, більше того, під фейковим приводом напала 
на мирну Україну й тепер знищує її цивільне населення та інфраструктуру, 
культурні та релігійні пам’ятки, створює загрозу екологічної катастрофи! 
Однак слід завжди пам’ятати про підступний характер ворога, його постійну 
готовність використати будь-які можливості для обстоювання власних інте-
ресів, які ми, правознавці та юристи, маємо прораховувати і, відповідно, 
шукати з них вихід.

Викладення основного матеріалу. На нашу думку, Росія через проце-
дурні моменти навряд чи слідуватиме прикладу Німеччини (у справі про 
юрисдикційні імунітети держав) чи Великої Британії (у справі про Англо-
Іранську нафтову компанію) й подаватиме до Міжнародного суду ООН (МС 
ООН) позов у зв’язку із націоналізацією Україною її власності. Адже, як 
відомо, ФРН у 2008 р. звернулася до цього Суду з позовом про порушення 
Італією її юрисдикційного імунітету через накладення останньою арешту на 
майно, що належало Німеччині (віллу «Вігоні»), й підставою для цього 
послугувала Європейська конвенція про мирне врегулювання спорів 1957 р., 
учасницями якої Росія та Україна не є. Великобританія в 1951 р. також звер-
нулася до МС ООН у зв’язку з націоналізацією Іраном британської держав-
ної компанії, а саме Англо-Іранської нафтової компанії. Однак, як відомо, МС 
ООН не визнав своєї обов’язкової юрисдикції в цій справі, оскільки «така 
юрисдикція визнається в межах, у яких відповідні декларації сторін збіга-
ються щодо їх змісту, і лише в цій частині Суд може мати юрисдикцію»8. 
Йшлося про те, що обидві держави зробили заяви згідно з ч. 2 ст. 36 Статуту 
МС ООН про визнання ipso facto юрисдикції Суду, однак заява Ірану мала 
більш обмежену сферу дії порівняно із заявою Британії. Водночас ні Росія, 
ні Україна таких заяв ніколи не робили.

Єдиним випадком задіяння МС ООН до вирішення можливого спору між 
Україною та Росією є реалізація ст. 10 Угоди 1999 р. Зокрема, вона передба-
чає можливість створення третейського суду ad hoc для вирішення спору 
стосовно тлумачення і застосування положень Угоди й у зв’язку з цим наді-
ляє голову МС ООН (або його заступника чи члена Суду) серйозними повно-
важеннями – призначати членів третейського суду, якщо сторони не дійдуть 
згоди з цього питання. Отже, як бачимо, хоча можливість звернення РФ до 
МС ООН є малоймовірною, однак Угода 1999 р. передбачає механізм ad hoc 
з вирішення міждержавного спору, пов’язаного із цією Угодою й, зокрема, 
інструмент, який дає змогу запобігти «пробуксовуванню» процесу формуван-
ня відповідного суду. Більше того, Угода 1999 р. у ст. 9 регулює механізми 
вирішення спорів між державою та відповідним інвестором, що виникають у 
зв’язку з інвестиціями, а саме: переговори, звернення до компетентного суду 
чи арбітражу договірної сторони, до Арбітражного інституту Стокгольмської 
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торговельної палати, до арбітражного суду ad hoc згідно з арбітражним рег-
ламентом ЮНСІТРАЛ. 

Варто підкреслити, що денонсація Угоди 1999 р., відповідно до передба-
ченої в її ч. 2 ст. 14 процедури, суттєво не врятує ситуацію, оскільки згідно з 
ч. 3 цієї ж статті положення Угоди мають залишитися чинними протягом 
наступних десяти років після дати припинення її дії щодо інвестицій, здійс-
нених до цієї дати. Тому Україні, терміново, принаймні до моменту задіяння 
механізму примусового вилучення об’єктів права власності РФ та її резиден-
тів, необхідно в односторонньому порядку припинити цю Угоду виходячи з 
інших підстав, а саме ст. 62 Віденської конвенції ООН про право міжнарод-
них договорів 1969 р.9 у зв’язку з докорінною зміною обставин (rebus sic 
stantibus). Адже в умовах вчинення агресії з боку РФ та систематичного 
порушення останньою норм міжнародного гуманітарного права, зокрема, 
щодо цивільного населення та цивільних об’єктів, Україна не може надавати 
ні Росії, ні її резидентам ті ж сприятливі режими, які вона надавала в умовах 
дії режиму дружби, співробітництва і партнерства.

Одностороннє припинення Україною Угоди 1999 р. з підстав rebus sic 
stantibus цілком відповідатиме вимогам Віденської конвенції 1969 р., а саме:

– ч. 1 ст. 62 Конвенції, оскільки в момент укладення Угоди 1999 р. сторо-
ни, на жаль, не могли передбачити нинішню агресію РФ проти України;

– п. а ч. 1 ст. 62, адже під час встановлення договірних відносин між 
Україною і Росією діяли Договір про дружбу, співробітництво і партнерство 
1997 р. та Угода про співробітництво в галузі інвестиційної діяльності 
1994 р. (Угода 1999 р. розвивала її положення), а отже, зрозуміло, що умови 
дружби і співробітництва в сфері економіки становили істотне підґрунтя для 
згоди учасників на обов’язковість для них договору;

– п. b ч. 1 ст. 62, оскільки російська агресія докорінно змінила сферу дії 
зобов’язань по договору, адже ті сприятливі режими, що в умовах дружби і 
партнерства допомагали взаємному економічному розвитку і процвітанню 
сторін Договору, в умовах війни сприяють зміцненню економічної потужнос-
ті ворога. Останній аргумент посилюється наведеним у рішенні МС ООН у 
справі «Про юрисдикцію над рибними промислами (Об’єднане Королівство 
проти Ісландії). Юрисдикція Суду» визначенням «докорінної зміни обста-
вин». Зокрема, згідно з ним «змінами обставин, які мають розглядатися як 
істотні чи життєво важливі, є такі, які ставлять під загрозу існування чи жит-
тєвий розвиток однієї із сторін» (п. 38)10. Безумовно, агресія Росії поставила 
під загрозу подальший економічний розвиток України.

Якщо говорити про інші визначені в ч. 2 ст. 62 Віденської конвенції 
1969 р. умови, за наявності яких договір в односторонньому порядку не може 
бути припинений, то вони в даному випадку незастосовні: Угода 1999 р. не є 
договором про кордони, а докорінна зміна обставин, на яку посилатиметься 
Україна, не є результатом порушення нею її міжнародно-правових зобов’я-
зань. Також звертаємо увагу на те, що в даному випадку не буде застосовува-
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тися правило ст. 43 Віденської конвенції 1969 р., згідно з яким припинення 
договору, коли воно є результатом застосування цієї Конвенції, жодною 
мірою не зачіпає обов’язок держави виконувати передбачені цим договором 
зобов’язання, якщо вони мають силу для неї незалежно від договору, на під-
ставі міжнародного права. Однак принципи та норми міжнародного права не 
закріплюють яких-небудь зобов’язань України надавати інвесторам з РФ 
які-небудь сприятливі режими (Багатосторонні угоди СОТ питань інвесту-
вання не стосуються; Угода про інвестиційні заходи, пов’язані з торгівлею 
(ТРІМС) 1994 р., регулює інші аспекти). Навпаки, у сучасному міжнародно-
му економічному та міжнародному приватному праві діє усталена норма 
щодо права держави на націоналізацію іноземної власності в силу принципу 
суверенітету. Як підкреслено в одному з найавторитетніших сучасних укра-
їнських підручників з міжнародного приватного права, «право держави на 
націоналізацію зазвичай розглядається як частина її державного суверенітету 
і закріплюється в ряді міжнародних документів»11.

Водночас незалежно від того, чи буде Україна запускати механізм націона-
лізації, передбачений Законом № 2116-IX, нині нагально необхідно також 
вивчити можливість вжиття щодо власності РФ та її резидентів інших, альтер-
нативних заходів, які б убезпечили Україну від фактичного, непрямого фінан-
сування ворога. У зв’язку з цим доречно було б вивчити політику Великої 
Британії щодо власності ворога, яку вона проводила під час Другої світової 
війни. Зокрема, в цій державі ще у 1939 р. було прийнято Закон про торгівлю 
з ворогом (англ. Trading with the Enemy Act 1939)12, згідно зі ст. 7 якого Торгова 
рада (англ. Board of Trade), урядовий орган Британії з давньою історією, пови-
нен був призначити хранителів майна ворога Англії, Шотландії і Північної 
Ірландії. При цьому під майном ворога розумілося рухоме та нерухоме майно, 
у тому числі майнові права, оборотні документи, борги, що належали ворогу 
чи його підданому, або управління яким здійснювалося від їх імені. Однак най-
більшу цікавість для нашого дослідження становлять ті цілі, які мала законо-
давча влада Великої Британії при запровадженні інституту хранителя власно-
сті ворога: припинити фінансування ворога та зберегти його майно для забез-
печення заходів, які будуть вжиті при укладанні миру. Тобто ці цілі співзвучні 
тим, що були передбачені новою редакцією Закону № 2116-IX, а отже, Україні 
також варто розглянути можливість законодавчого запровадження інституту 
хранителів (управителів) майна РФ та її резидентів. 

Висновки. Агресія Росії, що розпочалася 24 лютого 2022 р., як і інша її 
багаторічна діяльність «поза правовим полем», змусили владу України піти на 
нестандартні законодавчі кроки, а саме прийняти Закон України № 2116-IX, 
який передбачає механізм безоплатної націоналізації власності ворога – 
Російської Федерації та її резидентів. Більше того, Верховна Рада України при-
йняла зміни й доповнення до даного Закону, що передбачають збільшення кола 
суб’єктів, майно яких може бути націоналізовано, причому це здійснювати-
меться в рахунок майбутніх репарацій (зміни очікують на підпис Президента 
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України). Зрозуміло, що Закон № 2116-IX йде врозріз з Конституцією України 
1996 р. й така законодавча колізія обов’язково має бути виправлена законодав-
цем. Водночас згаданий Закон не відповідає нормам міжнародного звичаєвого 
права щодо імунітету власності держави та положенням українсько-російської 
Угоди про взаємний захист інвестицій 1999 р. Щоправда, через відсутність 
якого-небудь міжнародно-правового акта, який би свідчив про взаємну згоду 
обох держав передавати міждержавні спори на розгляд Міжнародного суду 
ООН, Росія навряд чи обстоюватиме свої права в цьому судовому органі. 
Водночас Угода 1999 р. передбачає як механізми розгляду міждержавного 
спору щодо тлумачення та застосування її положень, так і механізми розгляду 
інвестиційних спорів між державою та іноземним інвестором. Зрозуміло, що в 
умовах збройного конфлікту Україна не може і не повинна гарантувати права 
російських іноземних інвесторів, оскільки це фактично означає фінансування 
ворога. Тому державі доцільно припинити Угоду 1999 р. у зв’язку з докорін-
ною зміною обставин, як це передбачено ст. 62 Віденської конвенції ООН про 
право міжнародних договорів 1969 р. Адже в умовах вчинення агресії з боку 
РФ та систематичного порушення останньою норм міжнародного гуманітар-
ного права Україна не може надавати ні Росії, ні її резидентам ті ж сприятливі 
режими, які вона надавала в умовах дії режиму дружби, співробітництва і 
партнерства. Водночас Україні варто вивчити можливість застосування щодо 
майна Росії та її резидентів інших, альтернативних заходів, на зразок тих, що 
вживалися урядом Великої Британії під час Другої світової війни щодо майна 
Німеччини та її підприємців.

1. Про кваліфікацію економічних санкцій (контрзаходів) як заходу спонукання 
держави до правомірної поведінки, примусових заходів невоєнного характеру див.: 
Проценко І. М. Особливості юридичної кваліфікації примусового вилучення Україною 
об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. Деокупація. Юридичний 
фронт. [Електронне видання]: матеріали Міжнародного експертного круглого столу 
(Київ, 18 березня 2022 р.) / Державний торговельно-економічний університет, 
Українська асоціація порівняльного правознавства, Українська асоціація міжнародно-
го права, Асоціація реінтеграції Криму; упоряд. і наук. ред. О. В. Кресін. Київ: Держ. 
торг.-екон. ун-т, 2022. С. 99. URL: https://m.facebook.com/groups/642611143466211?group_
view_referrer=search. 2. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 
URL: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf. 3. Про 
основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської 
Федерації та її резидентів: Закон України від 3 березня 2022 № 2116-IX. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2116-20#Text. 4. Інформацію про проходження проєкту 
Закону про внесення змін до Закону України «Про основні засади примусового вилу-
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Protsenko I. M. Specifics of the legal status of the enemy’s property in war in 
light of Russia’s aggression against Ukraine

The adoption of the Law of Ukraine “On the Basic Principles for the Compulsory 
Seizure in Ukraine of Objects of the Property Rights of the Russian Federation and its 
Residents” is a reaction not only to the Russian aggression that began on February 24, 
2022, but also to the systematic violations by this state of the principles and norms of 
international law. The provisions of the Law are unconventional for the private law of 
Ukraine, since they provide for a mechanism for forced, gratuitous nationalization of 
property belonging to a foreign state and its residents. It should be noted that this Law 
does not yet launch this mechanism, for this it is necessary that public authorities take 
a number of administrative and administrative-economic actions. However, in the case 
of practical implementation of the provisions of the law, the norms of customary 
international law on the immunity of property of a foreign state, as well as the 
provisions of the Agreement on Mutual Protection of Investments concluded in 1999 
between Ukraine and Russia, will be violated. In this regard, the article examines the 
possibility of unilateral termination of this Agreement in connection with a fundamental 
change in circumstances. After all, in the conditions of aggression by the Russian 
Federation and the systematic violation of the latter norms of international humanitarian 
law, in particular, in relation to the civilian population and civilian objects, Ukraine 
cannot provide either Russia or its residents with the same favourable regimes that it 
provided under the conditions of the regime friendship, cooperation and partnership. 
The article also draws attention to the need to find alternative ways of such treatment 
of the property of Russia and its residents, which would not allow its owners to receive 
profit in Ukraine.

Key words: nationalization, immunity of property of a foreign state, foreign 
investment, termination of an international treaty, rebus sic stantibus.
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Постановка проблеми. Детермінація як явище соціальної дійсності 
зустрічається (досліджується) в багатьох спрямуваннях (напрямах) науково-
го пізнання. Цей термін вживаний у гуманітарних науках (філологічні, істо-
ричні); у природничих (біологія, екологія, геофізична геологія); використо-
вується у математиці та інформатиці тощо.

Проте найбільш деталізовано ця категорія вивчається у філософських 
дослідженнях: а) причини – наслідки (тобто детермінація явища); б) детермі-
нація – як загальний зв’язок явищ між собою; в) можливість – дійсність, 
взаємодія та взаємозв’язок тощо. З урахуванням зазначеного може скластися 
уявлення «добротної» дослідницької бази щодо явища детермінації – як 
самостійної наукової категорії, що набула більшого або меншого вивчення в 
просторово-темпоральних реаліях розвитку наукового знання. Однак, на 
жаль, це не відповідає дійсності. Особливо, коли йдеться про правову сферу, 
правову реальність, правову дійсність. Хоча вивчення детермінант дії права, 
безумовно, надало б можливість «векторального» опрацювання правових 
приписів, тобто відповідного аналізу, прогностики «на перспективу» щодо 
розуміння дієвості або, навпаки, зниження «індексу ефективності» тієї чи 
іншої норми під впливом факторів, які не бралися до уваги під час їх при-
йняття. Тобто врахування ритмічної дії або «аритмії» певних детермінант 
надасть можливість «програмного розроблення», а отже, врахування тих 
ризиків, що можуть послаблювати або взагалі нівелювати дію необхідної для 
суспільства правової норми.

Мета статті. Метою статті є акцентування на необхідності дослідження 
категорії «правова детермінанта»; визначення її дефініції в контексті співвід-
ношення з категорією «детермінація». Окремим вектором запропоновано 
вивчення впливу правових детермінант на правовий розвиток.

Аналіз останніх досліджень. Серед проблемних питань, пов’язаних з 
детермінацією правових приписів, їх дії в сучасному правовому обігу можна 
зустріти дослідження, пов’язані з детермінацією злочинності і детерміна-
цією правомірної поведінки1, детермінацією багатьох явищ, що охоплюються 
криміналістичними дослідженнями, детермінацією окремих соціальних і 
криміногенних чинників, детермінацією норм у цивільному праві тощо.

Серед тих, хто досліджував цю проблематику більш деталізовано, слід 
виокремити О. Бандурку, Є. Демидову, О. Костенко. Н. Кузнєцову, Б. Мали-
шева, О. Петришина, В. Тильчика та ін.

Виклад основного матеріалу. Таким чином, можна констатувати, що 
галузеві наукові спрямування опановують (хоча й поступово) цю категорію. 
Щодо теоретичного контексту, то, на нашу думку, є всі підстави для певних 
роздумів та узагальнень, які не отримали ще свого завершеного формату.

Почнемо як завжди зі словниково-довідкових узагальнень. Так, у філо-
софських довідниках 1) детермінація ( від лат. determinat – обмежувати) – 
визначення, визначеність2; 2) детермінація – встановлення причин виникнен-
ня чого-небудь3; 3) детермінант / детермінанта – причина, що визначає 
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виникнення явища4; 4) детермінанта – причина, що є визначальною для 
виникнення явища5; 5) детермінанта – причина, що визначає виникнення 
явища; визначальна ознака якогось об’єкта.

Навіть цей невеликий огляд, з одного боку, дає нам підстави для деяких 
узагальнень, зокрема, про деяку невизначеність категорії «детермінанта» у 
співвідношенні з категорією «детермінація». Так, у деяких дослідженнях 
«детермінація» та «детермінанта» ототожнюються, в інших їх розрізняють, 
проте в таких дослідженнях наведена дефініція «детермінація», але відсутнє 
визначення «детермінанта». У такий спосіб ще раз зробимо висновок, що 
детермінацію можна розуміти як «певну межу, визначення», здебільшого як 
визначення перспективи. Детермінанта ж, на нашу думку, визначається як 
«зумовлена історичними реаліями, в конкретних темпорально-просторових 
координатах умова (фактор) впливу на правовий розвиток».

Слід також зазначити, що в нашому дослідженні, хоча й побіжно, ми роз-
різняємо детермінанти загальні та детермінанти певної «фокусації» або пев-
ної пріоритетності.

У цій статті йдеться про таку загальну детермінанту впливу на правовий 
розвиток, як правова система конкретного суспільства, що відображає його 
соціально-економічну, політичну і культурну своєрідність.

Важливе значення для проведення сучасних державних і правових 
реформ відіграють функції, що притаманні правовій системі як явищу соці-
альної дійсності, що визначає саме її загальний характер відповідного впли-
ву на суспільні відносини.

Наукове дослідження правової системи передбачає вивчення не тільки її 
статики, а й динаміки, того, як вона функціонує, змінюється, як виконує своє 
соціальне призначення. Зрозуміло, що виділення статичних чи динамічних 
компонентів правової системи має суто теоретичний характер, адже вони 
перебувають у тісному взаємозв’язку і відокремлено, без взаємодії втрачають 
свої якісні характеристики.

Функціонування національної правової системи залежить від усієї сукуп-
ності суспільних відносин, економічних, політичних, соціальних та духов-
них факторів. Термін «функціонування правової системи» відображає її дію 
в соціальній системі та її вплив, а також фактори впливу на цю систему. Дати 
функціональну характеристику правової системи означає визначити й описа-
ти способи її дії, шляхи і форми впливу на суспільні відносини. Стабільність, 
динамізм і системність суспільних відносин є необхідними умовами прогре-
су суспільства.

У даний період розвитку суспільства Україна потребує ефективної реалі-
зації інтеграційної, організаційної, регулятивної, охоронної та інших функ-
цій правової системи.

Функції правової системи в умовах демократичної, соціально-правової 
держави зазнають впливу соціально-економічних, політико-моральних, етно-
національних факторів.



126 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

У соціально-економічній сфері національна правова система здійснює 
дві взаємопов’язані функції: 1) сприяє економічному розвитку і максималь-
ній активності (зайнятості) населення; 2) забезпечує соціально новий 
рівень споживання, сприяє сучасним уявленням про загальнолюдську гід-
ність.

В умовах розвитку ринкових відносин особливого значення набуває 
функція правової системи по забезпеченню соціальної захищеності населен-
ня, боротьба з безробіттям, розвитку соціального партнерства, створення 
надійних механізмів захисту прав і свобод людини і громадянина, впрова-
дженню гендерних правовідносин.

Сутністю гарантій основних прав і свобод людини і громадянина є умови, 
які повинна створити держава для їх реалізації.

Дерегуляція не повинна означати послаблення ролі держави і права у 
подоланні кризового стану, забезпеченні стабілізації фінансів, зміцнення 
курсу гривні, створення стимулів підприємницької діяльності, проведення 
оптимальної податкової політики, протистояння намірам фінансово-промис-
лових структур підмінити державні інтереси своїми клановими, що призво-
дить до зростання тіньової економіки, тіньового права тощо.

Здійснення завдань і функцій демократичної, соціальної, правової держави 
передбачає створення і використання надійних юридичних механізмів реаліза-
ції свободи, рівності і справедливості з урахуванням неможливості існування 
абсолютної необмеженої свободи та абсолютної рівності. Ці механізми мають 
визначити оптимальне співвідношення державних, правових, економічних 
складових регулювання та саморегулювання суспільних процесів; регулювати 
також перерозподіл матеріальних ресурсів для забезпечення певного, наявного 
в державі рівня життя, сприяти зниженню соціальної напруженості.

За допомогою механізму правового регулювання відносини між суб’єкта-
ми набувають певної правової форми. Саме через норми права держава вста-
новлює міру можливої та дозволеної поведінки людей (детермінанта право-
мірної поведінки).

Регулятивна функція національної правової системи соціально-правової 
держави спрямована на забезпечення взаємодії індивідуального і колектив-
ного, приватного і публічного чинників, які завжди не тільки перебувають у 
відносинах взаємозалежності, а й суперечливості, бо кожний з них окремо є 
потенційно внутрішньо суперечливим. Відомо, що не тільки права і публічні 
інтереси є суперечливими за своєю соціально-ідеологічною природою, будь-
яка соціальна група, а в цілому і суспільство, не є однорідним за своїм скла-
дом та утворенням. Саме про процес правової соціалізації йдеться у Великій 
українській юридичній енциклопедії6.

Регулятивний вплив національної правової системи демократичної 
соціаль но-правової держави охоплює всі сторони управління соціальними 
процесами – від регуляції окремих актів поведінки до координації всіх видів 
суспільно корисної діяльності шляхом використання економічних стимулів, 
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упровадження найбільш досконалих систем управління, змін умов праці та 
побуту та ін. На поліпшення змісту процесу законотворення в економічній 
сфері впливають такі чинники, як удосконалення на основі Конституції сис-
теми юридичних гарантій прав та свобод людини у сфері підприємництва, 
забезпечення рівного захисту прав суб’єктів різних форм власності, всебічне 
державне сприяння функціонуванню нових форм господарювання, розвиток 
і удосконалення вже діючих тощо. Ринковий механізм виробництва здатний 
функціонувати лише за наявності стабільного правового простору соціаль-
но-економічних і політичних відносин.

Стосовно ринкової економіки основними функціями правової системи є 
регулятивна (закріплення реалій, що склалися в економіці) та охоронна. 
У зв’язку з цим виділяють певні напрями у використанні правових форм – 
встановлення цілей економічного розвитку. Ринкові відносини не можна 
«насаджувати» згори законодавчими чи адміністративними заходами. Щодо 
останніх можна розраховувати на ефективність лише там, де вони знімають 
перепони на шляху до ринку, створюють додаткові економічні стимули; 
визначають необхідність додержання конституційних вимог про рівність усіх 
форм власності; про захист прав споживачів; визначення кола суб’єктів рин-
кових відносин, поліпшення реєстраційної діяльності компетентних держав-
них органів; законне притягнення до відповідальності суб’єктів за порушен-
ня правових актів у сфері підприємницької діяльності; нормативне забезпе-
чення регулятивної діяльності держави в економічно-соціальній сфері товар-
ного виробництва, організації інвестування, субсидій, дотацій, оренди, бан-
ківської справи, валютних операцій, податкової політики тощо; регламента-
цію порядку вирішення позовів і суперечок; відновлення порушеного стану 
та відшкодування збитків.

Регулятивна функція правової системи демократичної, соціально-правової 
держави спрямована на два відносно самостійних, але взаємопов’язаних 
явища – індивідуальні права, свободи та на публічні інтереси суспільства. 
В умовах розвитку ринкових відносин процес державно-правового регулюван-
ня має виходити з підтримання балансу між приватноправовим і публічно-пра-
вовим методами, з необхідності їх розмежування і взаємодії. Правове регулю-
вання ринкових відносин має на меті, зокрема, упорядкування діяльності 
суб’єктів підприємництва, припинення процесів зловживання правами і свобо-
дами людини і громадянина як з боку окремих підприємців, так і з боку самої 
держави, величезне значення в цьому контексті належить парадигмі правового 
виховання як фактора формування зрілого громадянського суспільства7.

У даному контексті сучасні правознавці вказують, що одним з основних 
завдань соціальної держави є загальне зростання добробуту і розширення 
кола осіб, що користуються його надбаннями. Без цього соціальна держава 
вимушена боротися з бідністю. Цікавою в цьому контексті і необхідною для 
вивчення виступає більш «сфокусована» детермінанта «достатній життєвий 
рівень».
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У системі правового регулювання діюче публічне право має поєднуватися 
з приватним правом щодо виконання своїх організаційно-правових функцій 
щодо прав і свобод особи8.

При цьому параметри кожного з них повинні бути чітко визначені, щоб не 
застосовувалися методи «влада – підкорення» там, де це не потрібно, де є 
необхідною диспозитивність у відносинах, рівність осіб, їх ініціатив, майно-
ва самостійність, вільне виявлення волі. Слід зауважити, проте, що публічне 
і приватне право – відносно самостійні явища, і не стоїть питання про пріо-
ритет того чи іншого.

Висновки. Незважаючи на проголошений Конституцією України люд-
ський вимір права (ст. 3, 21, 48), фактичне становище особи сьогодні не від-
повідає цим ідеалам і перспективам. Ще однією детермінантою «пріоритет-
ного» значення може в цьому контексті виступати детермінанта рівності9.

Особливе занепокоєння викликають розбалансованість економіки, вкрай 
деформована структура виробництва, спотворена за своїм змістом система 
відносин власності, значна частина яких базується на тіньових, корумпова-
них засадах. Існує реальна перспектива закріплення цих небезпечних явищ, 
особливо в умовах жорсткої зовнішньої інтервенції з боку росії.

Все це не може не позначатися на гарантіях забезпечення і самому меха-
нізмі забезпечення основоположних прав людини.

Основні права мають передумовою свого існування, з одного боку, наяв-
ність держави, яка їх гарантує і захищає, з другого – баланс саме цієї держа-
ви та розвиненого громадянського суспільства10.

Зрозуміло, що в цьому контексті великого значення набуває проблема 
гармонійного правового розвитку, що пов’язується, на нашу думку, з пробле-
матикою подальшого вивчення правових детермінант – як чинників впливу 
на правові відносини сучасного суспільства.
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Onishchenko Natalia. Legal determinants as factors of influence on legal 
development: nature and essential aspects

Introduction: Determination as a phenomenon of social reality is found (studied) 
in many areas (directions) of scientific knowledge. This term is used in the humanitarian 
sciences (philology, history); in natural sciences (biology, ecology, geophysical 
geology, etc.); used in mathematics and computer science, etc.

However, the most detailed study of this category is obtained in philosophical 
studies: a) causes – consequences (ie determination of the phenomenon), 
b) determination – as a general connection between phenomena, c) possibility – reality, 
interaction and relationship, and so on. Taking into account the above, an idea of a 
«sound» research base on the phenomenon of determination can be formed – as an 
independent scientific category that has gained more or less study in the spatial and 
temporal realities development of scientific knowledge. However, unfortunately, this is 
not true. Especially when it comes to the legal sphere, legal reality. Although the study 
of the determinants of the law, would certainly provide an opportunity for «vector» 
elaboration of legal requirements, ie appropriate analysis, prognosis «for the future», 
to understand the effectiveness or reduce the «efficiency index» of a rule under the 
influence of factors not taken into account during their adoption. That is, taking into 
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account the rhythmic action or «conversely» a certain determinant will allow «certain 
development», and therefore take into account the risks that may weaken or even 
eliminate the effect of the legal norm necessary for society.

Purpose of the article: the purpose of the article is to emphasize the need to study 
the category of «legal determinant»; designation of its definition in the context of the 
relationship with the category of «determination». A separate vector offers a study of 
the impact of legal determinants on legal development.

Conclusions. Despite the human dimension of law proclaimed by the Constitution 
of Ukraine (Articles 3, 21, 48), the actual situation of a person today does not 
correspond to these ideals and perspective. Another determinant of «priority» value in 
this context may be the determinant of equality .

Of particular concern are the imbalance of the economy, the extremely deformed 
structure of production, and the distorted system of property relations, much of which 
is based on shady, corrupt principles. There is a real perspective of consolidating these 
dangerous phenomena, especially in the face of tough foreign intervention by Russia. 

All this cannot but affect the guarantees of ensuring and the very mechanism of 
ensuring fundamental human rights. Fundamental rights are a prerequisite for their 
existence, on the one hand, the existence of a state that guarantees and protects them, 
on the other – the balance of this state and a developed civil society .

It is clear that in this context the problem of harmonious legal development is of 
great importance, which, in our opinion, is associated with the problem of further study 
of legal determinants – as factors influencing the legal relations of modern society. 

Key words: determinant, determination, legal determinant, legal development, 
legal system.
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(СУТНІСНІ ТА ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ)1 

На основі з’ясування сутнісних і змістових ознак переконливого прецеденту 
визначено його поняття та основні напрями впливу на судову практику, нор-
мотворчість суду та правотворчість загалом. Окрему увагу приділено з’ясуван-
ню сутності та видів переконливого прецеденту в Україні та його значенню в 
регулюванні суспільних відносин в аспекті зростання нормотворчої ролі вищих 
судових інстанцій, які надають належне тлумачення закону з позицій розум-
ності та справедливості. Охарактеризовано правові акти Верховного Суду, 
Конституційного Суду України, рішення ЄСПЛ як такі, що мають ознаки пере-
конливих прецедентів.

Ключові слова: переконливий прецедент, судова правотворчість, континен-
тальне право, загальне право, ЄСПЛ, Верховний Суд, Конституційний Суд 
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Parkhomenko Natalia. The persuasive precedent as a result of the judicial 

rule-making (essential and substantive issues)
Based on the clarification of essential and substantial characteristics of persuasive 

precedent, its definition were determined and its impact on the trial practice, judicial 
rule-making and lawmaking in general, were determined. Special attention was paid to 
the examination of the essence and types of persuasive precedents in Ukraine, and also 
its value in the regulation of social relations was analyzed. The above mentioned is 
important under the norm-setting role of the supreme courts, which provide proper 
interpretation of law from the perspective of fairness and reasonableness. The legal 
acts of the Superior Court, Constitutional Court of Ukraine, European Court of Human 
Rights, were characterized as such, that have the features of the persuasive precedent.

Key words: persuasive precedent, judicial rule-making, continental law, common 
law, ECHR, the Supreme Court, the Constitutional Tribunal. 

Актуальність. Сучасна доктрина держави і права не повною мірою 
об’єктивує швидкоплинні соціально-політичні процеси, які відбуваються як 
в українському суспільстві, так і в світі загалом. Одним із аспектів такої 
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невідповідності є конституційно закріплений розподіл державної влади на 
законодавчу, виконавчу та судову із наділенням їх відповідними повноважен-
нями в дусі середньовічного політико-правового концепту. Не применшуючи 
значення та доробку політичних діячів минулого та його впливу на сучасну 
практику державотворення, на нашу думку, окремі аспекти цієї теорії потре-
бують модернізації. Йдеться, зокрема, про нормотворчі повноваження орга-
нів судової влади країн континентального права. 

Як відомо, рівень правової визначеності у країнах континентального 
права знижується, якщо погіршується якість законодавства, як це і спостері-
гається протягом багатьох років у праві України. Мінливість законодавства 
не сприяє правовій визначеності. Якість закону залишається невисокою. За 
таких умов зростає правотворча роль вищих судових інстанцій, які мають 
надавати належне тлумачення закону з позицій розумності та справедливос-
ті. У цьому відношенні судам належать широкі повноваження, включаючи 
навіть тлумачення закону contra legem – всупереч «букві» закону, але відпо-
відно до «духу» закону або законодавчої системи загалом1. Зазначене повною 
мірою корелюється із сучасними нормативно-правовими засадами правосуд-
дя, згідно з якими суд здійснює правосуддя на засадах верховенства права. 

Слушною тут є думка С. Максимова, на переконання якого право не існує 
в готовому вигляді в законі, з якого його можна безпосередньо отримати. 
Суддя пов’язаний законом. Проте закон має бути співвіднесений з визнаними 
у даному суспільстві принципами справедливості і з природою речей, тобто 
справедливістю у конкретній ситуації. Якщо законом враховуються можливі 
життєві обставини, то правосуддям – певні фактичні життєві обставини. 
У результаті відбувається наповнення належного моментом сущого та збага-
чення сущого належним2.

Вирішуючи справу по суті та приймаючи правосудне рішення, суд ство-
рює норму або певне правило, яке обов’язкове до застосування при вирішен-
ні наступних справ, або може бути лише використане в майбутньому при 
розгляді подібних справ. Досягнення правової визначеності в цьому аспекті 
має велике значення для єдності правозастосування та забезпечення прав і 
свобод громадян. 

З огляду на це з’ясування природи, сутності та змісту, призначення у пра-
вовому регулюванні суспільних відносин актів судової правотворчості має 
важливе значення, особливо з огляду на появу у вітчизняній юридичній док-
трині згадок про так звані переконливі прецеденти та поступове введення 
цього поняття у науковий обіг та практичну площину. 

Аналіз останніх досліджень. Питання судової правотворчості та різних 
видів її об’єктивації, у т. ч. у вигляді прецедентів, були і є предметом дискусії 
у вітчизняній та зарубіжній юридичній науці. Особливої актуальності ця про-
блематика набула у зв’язку із євроінтеграційними намірами України та гар-
монізацією правових систем. Загальні питання були предметом розгляду 
Ю. Андрущакевич, С. Бігуна, М. Власенка, М. Вопленка, М. Горбань, 
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Н. Гураленко, Р. Дворкіна, М. Козюбри, Р. Майданика, Б. Малишева, 
М. Марченка, В. Мусієвського, О. Петришина, О. Скакун, Н. Словінської, 
Н. Стецик, П. Рабіновича, С. Шевчука, В. Шаповала та ін. Щодо досліджень 
переконливого прецеденту, то на рівні окремих наукових публікацій варто 
згадати Ю. Попова, який аналізував рішення Європейського суду з прав 
людини як переконливий прецедент на досвіді Англії та України. О. Марцеляк, 
досліджуючи сутнісні аспекти актів Конституційного Суду України, називав 
їх переконливими прецедентами. Згадки про досліджуваний нами різновид 
прецеденту є також у наукових публікаціях В. Завидняка, О. Копитової, 
Д. Луспеника, Л. Москвич, О. Мартиненка, О. Петришина, але не стосуються 
його сутнісних вимірів. Відповідно дослідження безпосередньо проблеми 
сутності, змісту, призначення переконливого прецеденту у вітчизняній юри-
дичній науці з позицій теорії права та держави не проводилося, що і є метою 
нашого дослідження.

Виклад основного матеріалу. В юридичній науці наразі сталим є підхід, 
згідно з яким судові прецеденти залежно від їх юридичної сили поділяються 
на обов’язкові та необов’язкові до урахування при вирішенні справи по суті.

Предметом нашого дослідження є прецеденти, які створені за результа-
тами казуального тлумачення норм права та мають необов’язковий, рекомен-
даційний характер. Тобто йдеться про рішення судів, які сутнісно не стали 
прецедентними та абсолютно обов’язковими, але здійснюють вплив на прак-
тику судового правозастосування загалом, адже містять принципові позиції 
щодо належного і справедливого, відповідно до принципу верховенства 
права. 

В юридичній науці такі прецеденти отримали назву переконливих 
(persuasive precedent). З огляду на усталеність цього поняття та оперування 
ним у західній юридичній доктрині та практиці, першочергово варто наголо-
сити, що відповідно до основних положень останньої обов’язковим вважаєть-
ся той прецедент, «котрому судді повинні слідувати незалежно від того, схва-
люють вони його чи ні. Цей прецедент є обов’язковим для суддів і виключає 
їхній розсуд на майбутнє»3. Поряд із цим у результаті діяльності судів 
можуть створюватися прецеденти, що мають лише рекомендаційний харак-
тер.

Судова практика вищих європейських судів, з огляду на специфіку судо-
вої ієрархії, значною мірою визначає практику нижчих судів. І хоча в силу 
закону приписи, закріплені у таких рішеннях, не завжди мають загально-
обов’язковий характер, проте на практиці нижчі суди, як правило, врахову-
ють їх при вирішенні справ, оскільки це певною мірою гарантує стійкість і 
стабільність такого рішення у разі його оскарження. Це також зумовлює вра-
хування судової практики, що склалась, суб’єктами відповідних правовідно-
син при їх здійсненні нарівні із нормами законів4. 

Наприклад, прецедент, встановлений Верховним судом Нового Південного 
Уельсу, переконливий, але не має обов’язкової сили для Верховного суду 
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Вікторії, оскільки ці суди знаходяться в різній ієрархії та мають однакову 
владу. Рішення вищих закордонних судів, особливо вищих судів Сполученого 
Королівства, є переконливими прецедентами в Австралії5. Окрім того, у кра-
їнах загального права, у справі, в якій ще не було прецеденту («справі пер-
шого враження») суди часто покладаються на переконливий прецедент судів 
інших юрисдикцій, які раніше займалися подібними питаннями6.

Особливе значення має прецедентне право ЄСПЛ, яке створюється і діє 
виключно щодо Конвенції та протоколів до неї та використовується у зв’язку з 
ними, шляхом тлумачення її норм. Правові позиції, сформовані прецедентни-
ми рішеннями ЄСПЛ, не визначаються як прецедентні безпосередньо для Суду 
та необов’язкові для національних судів. «Рішення ЄСПЛ за сутністю, змістом 
та характером впливу на національні правові системи загалом та судову прак-
тику зокрема, можна вважати переконливими. Зазначене пояснюється також 
тим, що рішення ЄСПЛ вказують на причини, які зумовили порушення прав, 
передбачених Конвенцією, та наголошують на необхідності їх усунення»7.

До того ж рішення Суду не лише конкретизують і розвивають конвенцій-
ні положення, дають змогу правильно розуміти її букву та дух, а й встанов-
люють певні стандарти правосуддя8.

Міжнародне право не знає «stare decisis». Тому застосування переконли-
вих прецедентів, а також їх модифікація чи відхилення від них в інших пере-
конливих прецедентах стають першими кроками перед тим, як роль судових 
рішень у таких справах стає схожою з роллю судових рішень за доктриною 
jurisprudence constante9.

У вітчизняній доктрині права, як зазначалося, визначення цього поняття 
знаходимо у статті Ю. Попова, на думку якого «переконливим є такий преце-
дент, який з огляду на авторитетність суду, що його прийняв, істотно впливає 
на практику інших судів, хоча і не є обов’язковим для них»10. На думку 
Д. Луспеника, «прецедент вважається переконливим, якщо він був створений 
вищим судом не вище за ієрархію судів. Це означає, що прецедент слід сер-
йозно розглянути, брати до відома, але не обов’язково слідувати йому. Такий 
прецедент не розглядається безпосередньо як джерело права, але розгляда-
ється як форма історичних прецедентів. 

З огляду на зазначене з’ясування потребує суб’єкт створення такого пре-
цеденту, його повноваження, місце у судовій системі, зміст та форма об’єк-
тивації прецеденту, юридична сила, призначення у судовому правозастосу-
ванні та регулюванні суспільних відносин. Таким чином, з метою з’ясування 
правової природи, сутності та змісту переконливого прецеденту як категорії 
права та явища соціальної дійсності насамперед необхідно з’ясувати його 
характерні ознаки, що дасть можливість визначити його поняття та відокре-
мити від інших видів прецедентів. 

Першочергово слід зазначити, що переконливий прецедент – це результат 
процедурно-процесуальної діяльності судів по здійсненню правосуддя, що 
виявляється у вирішенні конкретних категорій справ, який зовні об’єкти-
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вується у вигляді правового акта – рішення, яке має певну структуру і зміст, 
зумовлений характером конкретної справи, а також прогалинами в законі та 
праві. Як акт застосування права таке рішення має індивідуальний та не 
загальнообов’язковий характер. Однак це не перешкоджає можливості, що 
воно може бути використаним іншими судами як розумне та справедливе. За 
певних обставин, а саме у випадку його використання судом вищої інстанції, 
переконливий прецедент може стати обов’язковим. 

Суб’єктом створення такого прецеденту виступають органи судової 
влади – суди, які мають визнаний авторитет та повноваження. Зокрема, це 
національні конституційні суди та суди загальної юрисдикції (нижчі, одно-
рівневі або вищі) суди з інших юрисдикцій (конституційної), інших судових 
систем (арбітражні, військові), суди суб’єктів федерації, міжнародні судові 
установи, а також суди інших країн.

Підґрунтям створення переконливого прецеденту є авторитетні, усталені 
концептуальні положення, доктрина права. «Судове верховенство (йдеться про 
діяльність Верховного Суду. – Н. П.) як правозастосовний процес характеризу-
ється ознакою завершеності оскарження судових рішень судами, а його резуль-
тати (переконливий прецедент) набувають рис остаточності судових рішень, 
що обов’язкові для учасників судових спорів та для інших гілок влади як такі, 
що мають авторитетно визначати права сторін у розглянутих справах»12.

На переконання О. Копитової, перетворення правотлумачного висновку 
на переконливий судовий прецедент фактично відбувається після затвер-
дження висновку суду першої інстанції найвищим судом у системі судоустрою 
(у разі оскарження справи касаційною інстанцією) чи судом апеляційної 
інстанції, якщо касаційне оскарження в певній категорії не передбачено. 
У цьому полягає практичний аспект застосування принципу верховенства 
права – розвиток і скерування судової практики в єдино правильне русло, 
добудова норми права, розкриття її змісту, а інколи й відшукання її істинного 
смислу, по суті, може вважатися судовою правовою нормою. Така норма 
може стати основою зародження нового правоположення. У разі підтриман-
ня такого судового рішення судами вищого рівня під час його перегляду 
рішення набуває рис прецедентного характеру. Ідеться про так званий пере-
конливий прецедент13.

Діяльність суду зі створення переконливого прецеденту можна розгляда-
ти як різновид юридичної практики, що характеризується загальними озна-
ками, які їй властиві як напряму реалізації функцій судової влади. Засобами 
такої діяльності виступають тлумачення та конкретизація норм права, засто-
сування аналогії закону і аналогії права. 

На думку О. Петришина, як правило, судова практика є формально 
необов’язковим, вторинним джерелом права. Вона може надати переконливе 
обґрунтування для судового рішення, однак посилання лише на неї недостат-
ньо. Воно має бути поєднане з посиланням на відповідний нормативно-пра-
вовий акт, нормативно-правовий договір чи інше14. 
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Функціонально переконливий прецедент, окрім відновлення порушеного 
права у справі, де його було сформульовано, спрямований на удосконалення 
нормативних приписів, які виникають як результат діяльності суду; на забез-
печення правової визначеності, формування усталеної, єдиної, в тому числі 
уніфікованої, судової практики; сприяє розвитку права та його відповідності 
об’єктивним суспільним відносинам; стабільності системи права, системи 
законодавства та правової системи загалом; зміцненню правопорядку; є 
одним із чинників законотворчості в аспекті удосконалення та приведення у 
відповідність об’єктивно існуючим суспільним відносинам. 

Відповідно, за таких обставин, окремі положення переконливого преце-
денту як результату казуального тлумачення можуть стати основою для нор-
мативного тлумачення права та набути, таким чином, загальнообов’язкової 
юридичної сили. 

Виходячи із зазначеного, можна сформулювати дефініцію зазначеного 
поняття. На нашу думку, переконливий прецедент – це результат правозасто-
совної діяльності суду вищої інстанції, шляхом з’ясування та роз’яснення 
дійсного змісту норм права за певних фактичних обставин, результатом якої 
є правовий акт – рішення, яке має рекомендаційний, необов’язковий характер 
для інших судів, але в силу авторитетності суду та вагомості рішення може 
суттєво вплинути на формування усталеної національної та міжнародної 
судової практики. 

Як зазначалося, у країнах континентального права, в тому числі і в 
Україні, важливу роль у формуванні судової практики відіграють рішення 
вищих судів, і саме вони за певних обставин можуть виступати як перекон-
ливі прецеденти. Йдеться, зокрема, про рішення Верховного Суду. Зазначене 
зумовлене нормативними вимогами щодо урахування його правових позицій, 
виходячи з авторитетності як вищої судової інстанції та можливості скасу-
вання чи оскарження прийнятого нижчими судами рішення у протилежному 
випадку. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
рішення Верховного Суду є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повно-
важень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що 
містить витлумачену Верховним Судом норму права, а також для всіх судів 
України15.

Окрім того, за результатами аналізу судової статистики та узагальнення 
судової практики Верховний Суд має право надавати роз’яснення рекоменда-
ційного характеру з питань застосування законодавства при вирішенні судо-
вих справ (п. 10-2 ст. 46 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»). 
Як переконливий прецедент можна розглядати і рішення Верховного Суду у 
зразковій справі. Зокрема, відповідно до пп. 22 ч. 1 ст. 4 КАС зразкова адмі-
ністративна справа – це типова адміністративна справа, прийнята до прова-
дження Верховним Судом як судом першої інстанції для постановлення зраз-
кового рішення. Тобто спочатку адміністративна справа набуває статусу 
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типової, а потім, коли до свого провадження її приймає Верховний Суд як суд 
першої інстанції, така справа стає зразковою.

Основною перевагою процедури розгляду зразкової справи є те, що коли 
виникає хвиля одноманітних справ щодо застосування будь-якої норми, вища 
судова інстанція відразу висловлює свою правову позицію, яку враховувати-
муть у всіх аналогічних справах16.

Акти Конституційного Суду України посідають особливе місце в системі 
джерел права України. Відповідно до їх юридичної сили та значення у право-
вому регулюванні їх також розуміють «як переконливий прецедент тлумачен-
ня, як систему правових аргументів правоположень (праворозуміння), зразків 
(правил) прецедентного характеру, загальних правил, орієнтирів тощо»17.

На нашу думку, для українських судів функцію «переконливого преце-
денту» також виконують рішення ЄСПЛ. З огляду на положення Закону 
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» звичайною практикою для українського судочинства є 
обґрунтування рішення суду з посиланням на рішення ЄСПЛ щодо відповід-
них обставин справи як авторитетну, усталену, апробовану. Зазначене поси-
лює переконливість мотивації, підвищує авторитетність рішень суду, формує 
судову доктрину, надає судовій практиці концептуального змісту. «У цьому 
випадку національні суди сприймають рішення Європейського суду як пере-
конливий, а не обов’язковий прецедент»18. 

Висновки. Переконливий прецедент – це результат правозастосовної 
діяльності суду вищої інстанції, шляхом з’ясування та роз’яснення дійсного 
змісту норм права за певних фактичних обставин, результатом якої є право-
вий акт – рішення, яке має рекомендаційний, необов’язковий характер для 
інших судів, але в силу авторитетності суду та вагомості рішення може сут-
тєво вплинути на формування усталеної національної та міжнародної судової 
практики. 

Як відомо, необґрунтованість, неузгодженість, а іноді помилковість судо-
вих рішень призводить до їх низької ефективності або неефективності, що в 
підсумку підриває довіру до судової влади, невиправданість очікувань 
суспільства щодо справедливого суду. За таких умов звернення до перекон-
ливих прецедентів різного походження та у різних формах їх прояву може 
сприяти врегулюванню відповідних відносин, відновленню порушених прав 
і свобод громадян, забезпеченню принципу верховенства права. 

Створення та вплив переконливих прецедентів на практику правового 
регулювання забезпечує її цілісність. Завдяки своєму потенціалу переконливі 
прецеденти також здійснюють коригувальний вплив на догму права, тран-
сформують уявлення про призначення актів судової влади у регулюванні 
суспільних відносин, їх сутність, зміст та форми прояву, їх визнання повно-
цінним засобом правового регулювання. 

Окремо варто наголосити на взаємозв’язку переконливих прецедентів та 
правотворчої діяльності уповноважених органів влади та визнати їх компен-
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саторний і стабілізуючий вплив на систему як національного, так і міжнарод-
ного права. Не будучи джерелом права у формально-юридичному розумінні, 
такі прецеденти доповнюють так звану правову матерію, надаючи системі 
права стійкості. 

1. Практика Великої Палати Верховного Суду: вплив на судову систему. URL: 
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Praktika_
VPVS_vustyp 2. Максимов С. Правовая реальность: опыт философского осмысления: 
монография. Нац. юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого. Харьков: Право, 2002. С. 186. 
3. Salmond, John W. Jurisprudence or the Theory of the Law / London, Stevens and Haynes, 
Bell Yard, Temple bar, 1902. 673 pages. Цитується за: Квятковська Б. І. Судовий преце-
дент: деякі теоретичні аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного уні-
верситету, 2013. Серія Право. Випуск 21. Частина ІІ. Том 1. С. 41–42. 
4. Горбань М. Ю. Судова право конкретизація: загальнотеоретичні аспекти: дис. … 
наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів, 2015. С. 119–120. 5. URL: https://
termin.in.ua/pretsedent/#:~:text 6. Судовий прецедент. URL: https://termin.in.ua/
pretsedent/#:~:text 7. Попов Ю. Рішення Європейського суду з прав людини як пере-
конливий прецедент: досвід Англії та України. URL: https://deliverypdf.ssrn.com/
delivery.php 8. Огляд судової практики КЦС ВС у справах про захист гідності, честі та 
ділової репутації. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_
uploads/supreme/Ogliad_KCS.pdf С. 3. 9. Цитується за: Попов Ю. Рішення 
Європейського суду з прав людини як переконливий прецедент: досвід Англії та 
України. URL: https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php: Markel A. American, English and 
Japanese warranty law compaired: should the U.S. reconsider her article 95 declaration to 
the CISG? Pace Int’l L. Rev. 2009. v. 21. P. 163–204. Hackney P. Is the United Nations 
Convention on the international sale of goods achieving uniformity? La. L. Rev. 2001. 
vol. 61. P. 473–486. 10. Попов Ю. Прецедентне право у контексті загальнообов’язково-
сті судових рішень та українські перспективи. Форум права. 2010. № 3. С. 357. 
11. Копитова О. С. Теорія і практика судового правозастосування в Україні: моногра-
фія. Київ: ФОП Маслаков, 2020. С. 356. 12. Там само. С. 319. 13. Петришин О. Судова 
практика як джерело права в Україні: проблеми теорії. Право України. 2016. № 10. 
С. 22. 14. Про судоустрій та статус суддів: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1402-19#Text 15. Подорожна Т. С. Зразкові та типові справи як новий 
механізм адміністративного судочинства. Судебно-юридическая газета. URL: https://
sud.ua/ru/news/blog/124220-zrazkovi-ta-tipovi-spravi-yak-noviy-mekhanizm-
administrativnogo-sudochinstva 16. Марцеляк О. В. Правова природа актів 
Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права. 
Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 118–121; Николаев Е. А. 
Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: определение, 
юридическая природа, имплементация в правовую систему. Право и политика. 2002. 
№ 3. С. 30; Лазарев Л. В. Конституционный Суд и развитие конституционного права. 
Журнал российского права. 1997. № 11. С. 3. 17. Завидняк В. І. Впровадження судово-
го прецеденту у кримінальний процес України: монографія. Ірпінь: Університет ДФС 
України, 2019. С. 322; Соболь О. І., Джека Р. С. Вплив практики Європейського суду з 
прав людини на розвиток судової практики в Україні. Право і суспільство. 2018. № 4. 
Частина 2. С. 288.



139РОЗДІЛ ІI • Проблеми теорії держави і права

References
1. Praktyka Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu: vplyv na sudovu systemu. URL: https://

supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Praktika_VPVS_
vustyp [ukr]. 2. Maksymov S. Pravovaia realnost: opыt fylosofskoho osmыslenyia: 
Monohrafyia. Nats. yuryd. akad. Ukraynы ym. Ya. Mudroho. Kharkov: Pravo, 2002. S. 186 
[rus]. 3. Salmond, John W. Jurisprudence or the Theory of the Law / London, Stevens and 
Haynes, Bell Yard, Temple bar, 1902. 673 pages. Tsytuietsia za: Kviatkovska B. I. Sudovyi 
pretsedent: deiaki teoretychni aspekty, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho 
universytetu, 2013. Seriia Pravo. Vypusk 21. Chastyna II. Tom 1. S. 41–42 [ukr]. 4. Horban 
M. Iu. Sudova pravo konkretyzatsiia: zahalnoteoretychni aspekty: Dysertatsiia na zdobuttia 
naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk. Lviv, 2015. S. 119–120 [ukr]. 5. URL: 
https://termin.in.ua/pretsedent/#:~:text 6. Sudovyi pretsedent. URL: https://termin.in.ua/
pretsedent/#:~:text [ukr]. 7. Popov Yurii. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny yak 
perekonlyvyi pretsedent: dosvid Anhlii ta Ukrainy. URL: https://deliverypdf.ssrn.com/
delivery.php [ukr]. 8. Ohliad sudovoi praktyky KTsS VS u spravakh pro zakhyst hidnosti, 
chesti ta dilovoi reputatsii. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_
for_uploads/supreme/Ogliad_KCS.pdf S. 3 [ukr]. 9. Tsytuietsia za: Yurii Popov. Rishennia 
Yevropeiskoho sudu z prav liudyny yak perekonlyvyi pretsedent: dosvid Anhlii ta Ukrainy. 
URL: https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php: [ukr]. Markel A. American, English and 
Japanese warranty law compaired: should the U.S. reconsider her article 95 declaration to 
the CISG? Pace Intl L. Rev. 2009. v. 21. P. 163–204; Hackney P. Is the United Nations 
Convention on the international sale of goods achieving uniformity? La. L. Rev. 2001. 
vol. 61. P. 473–486. 10. Popov Yu. Yu. Pretsedentne pravo u konteksti zahalnooboviazkovosti 
sudovykh rishen ta ukrainski perspektyvy. Forum prava. 2010. № 3. S. 357 [ukr]. 
11. Kopytova O. S. Teoriia i praktyka sudovoho pravozastosuvannia v Ukraini: monohrafiia. 
Kyiv: FOP Maslakov, 2020. S. 356 [ukr]. 12. Tam samo. S. 319. 13. Petryshyn O. Sudova 
praktyka yak dzherelo prava v Ukraini: problemy teorii. Pravo Ukrainy. 2016. № 10. S. 22 
[ukr]. 14. Pro sudoustrii ta status suddiv: Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1402-19#Text [ukr]. 15. Podorozhna T. S. Zrazkovi ta typovi spravy yak novyi 
mekhanizm administratyvnoho sudochynstva. Sudebno-yurydycheskaia hazeta. URL: 
https://sud.ua/ru/news/blog/124220-zrazkovi-ta-tipovi-spravi-yak-noviy-mekhanizm-
administrativnogo-sudochinstva [ukr]. 16. Martseliak O. V. Pravova pryroda aktiv 
Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy ta yikh rol u rozvytku nauky konstytutsiinoho prava. Visnyk 
Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. 2015. №  4. S. 118–121 [ukr]; Nykolaev E. A. Pravovыe 
pozytsyy Konstytutsyonnoho Suda Rossyiskoi Federatsyy: opredelenye, yurydycheskaia 
pryroda, ymplementatsyia v pravovuiu systemu. Pravo y polytyka. 2002. № 3. S. 30 [rus]; 
Lazarev L. V. Konstytutsyonnыi Sud y razvytye konstytutsyonnoho prava. Zhurnal 
rossyiskoho prava. 1997. № 11. S. 3 [rus]. 17. Zavydniak V. I. Vprovadzhennia sudovoho 
pretsedenta u kryminalnyi protses Ukrainy: monohrafiia. Irpin: Universytet DFS Ukrainy, 
2019. S. 322 [ukr]; Sobol O. I., Dzheka R. S. Vplyv praktyky Yevropeiskoho Sudu z prav 
liudyny na rozvytok sudovoi praktyky v Ukraini. Pravo i suspilstvo. 2018. № 4. Chastyna 
2. S. 288 [ukr].

Parkhomenko Natalia. The persuasive precedent as a result of the judicial 
rule-making (essential and substantive issues)

The persuasive precedent is a result of the enforcement activities of the Court of 
Major Jurisdiction, by clarification and elucidation of the true content of the rule of 
law in certain factual circumstances. It is resulted in a legal act, which is a decision 
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that are of a recommendation nature for other courts but due to the credibility of the 
Court, the judgement could significantly affect the formation of an established 
international and national judicial practice. 

The invalidity, incoherence and sometimes fallacy of the judgment lead to their law 
effectiveness or inefficiency. This eventually underline confidence in the judiciary and 
does not justify public expectations about fair trial. Under such circumstances, resort 
to the persuasive precedents could contribute to the settlement of relations; restoration 
of violated human rights and freedoms, ensuring the principle of the rule of law. 

The creation and influence of the persuasive precedents on the practices ensure its 
integrity. The potential of the persuasive precedents adjusts the dogma of law. It 
transforms the understanding of purpose of judicial rulings in regulation of social 
relations, their essence, content and form of expression, recognition of their role as a 
means of legal regulation. 

Separately, it should be noticed the correlation between the persuasive precedent 
and the legislative activity of responsible authorities and also their compensatory and 
stabilizing impact on the systems of international and national law, should be 
recognized. In formal legal terms, such precedents aren’t the source of law but they 
complement, what is called, the legal substance, making the system of law more 
persistent. 

Key words: persuasive precedent, judicial rule-making, continental law, common 
law, ECHR, the Supreme Court, the Constitutional Tribunal.
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА  
ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1

У статті проаналізовано сучасний стан та проблеми розвитку правової куль-
тури як фактору ефективності законотворчої діяльності. Наголошено, що сучас-
ні зміни в економічних відносинах, політичній та соціальній сферах суспільства 
України потребують кардинальних змін у правовій надбудові, зокрема, істотного 
оновлення законодавства та забезпечення гуманістичного напряму практики його 
реалізації. Зазначено, що закон повинен сприяти появі нових, більш прогресивних 
підходів до вирішення проблем правового регулювання; на основі закону прийма-
ються підзаконні нормативні акти, формуються правові інститути, які свідчать 
про рівень правової культури; за допомогою законів і заснованих на них підзаконних 
актів стверджується система вчинків і відносин, які відповідають мінімальним 
стандартам культури; законом створюються або закріплюються ті установи 
(органи), які здатні формувати правову культуру. Зроблено висновок, що саме роз-
виток правової науки і культури членів суспільства має створити механізм приве-
дення в дію державно-правової реформи, що забезпечило б в Україні правопорядок, 
необхідний для нормального життя людей.

Ключові слова: законодавство, ефективність, законотворча діяльність, 
регулювання суспільних відносин, правова культура.

Makarenko Larysa. Legal culture as a factor in the effectiveness of legislative 
activity

The article analyzes the current state and problems of legal culture as a factor in 
the effectiveness of legislative activity. It is emphasized that today’s changes in 
economic relations, political and social spheres of Ukrainian society require radical 
changes in the legal superstructure, in particular, a significant update of legislation 
and ensuring the humanistic direction of its implementation. It is noted that the law 
should promote the emergence of new, more progressive approaches to solving 
problems of legal regulation; by-laws are adopted on the basis of the law, legal 
institutions are formed, which testify to the level of legal culture; with the help of laws 
and bylaws based on them, a system of actions and attitudes that meet the minimum 
standards of culture is approved; the law creates or consolidates those institutions 
(bodies) that are able to form a legal culture. It is concluded that the development of 
legal science and culture of members of society should create a mechanism for 
implementing state and legal reform, which would provide law and order in Ukraine, 
necessary for normal life.

Key words: legislation, efficiency, legislative activity, regulation of public 
relations, legal culture. 
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Вступ. Нині українське суспільство переживає складний історичний 
період у розвитку власної державності, етап становлення її як демократич-
ної, соціальної, правової держави, як зазначено в Основному Законі 
України. Суспільствознавці, політики, міжнародні експерти констатують 
про низку серйозних проблем, успадкованих від радянської системи, і 
таких, що виникли і розвиваються у процесі її самостійного розвитку. Вони 
виявляються у тих діях влади, які призводять до конфліктів всередині кра-
їни та з іншими країнами і внаслідок яких суспільство потерпає від значних 
економічних втрат, падіння рівня життя населення, руйнування правової 
системи через масові порушення правопорядку і законності у діяльності 
владних суб’єктів.

Проте дієвих засобів подолання цих проблем суспільству не пропонуєть-
ся, державно-правова наука виявилася відстороненою від участі в держа-
вотворчих процесах, і державно-правові реформи в Україні здійснюються 
без належного їх наукового забезпечення. Державна влада втрачає авторитет, 
що призводить у підсумку до нігілістичного ставлення громадян до права й 
держави.

Нинішні зміни в економічних відносинах, політичній і соціальній сферах 
суспільства України потребують кардинальних змін у правовій надбудові, 
зокрема, істотного оновлення законодавства та забезпечення гуманістичного 
напряму практики його реалізації. Саме це зумовлює велику увагу правоз-
навців до проблем правотворчості та реалізації права.

За сучасних умов правотворча практика в Україні зазнала принципових 
змін. Значно активізувалася робота Верховної Ради України у сфері законо-
творчості. Однак стан справ у цій сфері ще не відповідає реальним потребам 
сьогодення. Потрібні нові механізми, у тому числі нові правові норми, які 
сприяли б реалізації та подальшому розвитку законодавства, що стало б 
ефективним засобом досягнення соціальних компромісів у суспільстві.

16 листопада 2021 р. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні 
законопроєкт «Про правотворчу діяльність» № 5707. Завдяки запропонова-
ним змінам, зазначив Р. Стефанчук, буде подолано низку системних проблем 
правотворчості, а законодавство стане передбачуваним як для правотворців, 
так і для громадян України1.

Літературний огляд. На сучасному етапі розвитку теоретико-правової 
науки порушене питання постійно перебуває у центрі уваги вітчизняних 
правників: С. Бобровник, Т. Дідича, Г. Клімової, М. Козюбри, О. Костенка, 
О. Литвинова, С. Максимова, Ю. Оборотова, В. Співака, М. Теплюка, 
В. Шаповала, Ю. Шемшученка, М. Целуйка, Б. Чупринського, О. Ющика, 
I. Яковюка та ін. Зазначені вчені зробили помітний внесок у дослідження 
принципів і видів правотворчості, законотворчості та законодавчої техніки, 
систематизації законодавства, культури правників та ін. Проте поза увагою 
дослідження залишилися проблеми правової культури учасників законотвор-
чої діяльності.
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Мета та завдання дослідження. З’ясувати сучасний стан і проблеми роз-
витку правової культури як фактору ефективності законотворчої діяльності, 
взявши до уваги певні її аспекти, висвітлити їх у цій статті.

Виклад основного матеріалу. Вирішення проблеми правової культури є 
найбільш суттєвим, ключовим питанням у реалізації ідеї правової держави, 
що набула втілення у Конституції України. Для сучасної України утверджен-
ня правової культури в умовах фактичного руйнування її правової системи 
(а на це вказують вже чимало вчених-правознавців) стає питанням життя і 
смерті країни. Адже там, де закон не має сили і перебуває під чиєю-небудь 
владою, як вчив Платон, близька загибель держави.

Втрата в суверенній Україні багатьох усталених цінностей, моральних і 
правових політико-управлінських орієнтирів призвела до глибоких кризових 
явищ як у сфері духовних, так і матеріальних суспільних відносин, у тому 
числі у сферах держави і права. Цим зумовлена необхідність вироблення 
сучасного світогляду, зокрема правової та управлінської свідомості, що від-
повідає сучасним історичним умовам й обставинам. Вирішення актуальних 
теоретичних і практичних проблем, зокрема державотворення і юридичного 
нормотворення, як наголошував В. Цвєтков, передбачає передусім здійснен-
ня важкої, копіткої, але потрібної інтелектуальної роботи щодо виявлення і 
вирішення ключових для української юридичної науки загалом методологіч-
них проблем2. 

Правова культура виступає як система створених діяльністю суб’єктів 
права духовних цінностей, яка функціонує як форма (спосіб) здійснення про-
гресивного правового розвитку людини, людства та суспільних умов їхньої 
життєдіяльності. Специфіку правової культури становлять особливості 
суб’єкта і характер його діяльності, а саме, здійснення суб’єктами права 
діянь, що забезпечують прогресивний правовий розвиток особистості в кон-
тексті правових цінностей як результатів цієї діяльності. 

Правнича культура – це ідеї, цінності, очікування і ставлення до права та 
юридичних інститутів, яких дотримується певне суспільство або певна 
частина суспільства3. Правова культура неможлива в суспільстві, де порушу-
ються закони, не дотримуються елементарні права і свободи людини, де пра-
вопорядок зіштовхується зі свавіллям посадових осіб, корупцією, неконтро-
льованим рівнем злочинності та іншою юридичною делікатністю4.

Важливим є міркування Г. Клімової, пов’язане з показниками правової 
культури суспільства – станом законодавства і ступенем забезпечення закон-
ності в державі. Ці показники характеризують, умовно кажучи, два виміри 
правової культури – нормативно належний і практично сущий, від відповіднос-
ті й взаємної впорядкованості яких залежить рівень і якість правового життя. 

До ознак високої законодавчої культури суспільства автор відносить: 
– соціальну обґрунтованість законодавства, що означає відповідний стан 

нормативних актів потребам юридичної практики, традицій національного 
духовного менталітету; 
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– техніко-юридична досконалість законодавства, що передбачає заверше-
ну доробку юридичних механізмів реалізації законів: точність і ясність юри-
дичної мови, однозначність термінів, визначень, що використовуються у 
нормативно-правових актах, судових й адміністративних рішеннях; збіг 
сенсу і букви закону, неможливість їх вільного тлумачення, відсутність у 
законодавстві значних пробілів, колізій, дублювання з актами інших рівнів; 

– ефективність законодавства – відповідність його призначення соціаль-
ним результатам, що досягаються. Правокультурний статус законодавства 
здебільшого визначається його дієвістю. Закони, що не знаходять застосуван-
ня і підтримки в свідомості людей, у їхній поведінці, якими б вони не були 
«добрими», не можуть розглядатись як соціальна цінність. 

Крім того, на думку вченої, самостійність закону виявляється у тому, що 
він здатний активно впливати на всі прояви правової культури. А саме: буду-
чи відображенням правової ідеології, закон здатний підживлювати правові 
ідеї, сприяти появі нових, більш прогресивних підходів до вирішення проб-
лем правового регулювання; на основі закону приймаються підзаконні нор-
мативні акти, формуються правові інститути, які свідчать про рівень право-
вої культури; за допомогою законів і заснованих на них підзаконних актів 
стверджується система вчинків і відносин, які відповідають мінімальним 
стандартам культури; законом створюються або закріплюються ті установи 
(органи), які здатні формувати правову культуру.

Як слушно констатує О. Рогач, у суспільстві повинна культивуватися 
повага до справедливого закону. Якщо закон прийнятий належним органом і 
у встановленому порядку, він буде формально легітимним. Але для того, щоб 
він підтримувався людьми, цього недостатньо. 

Передусім закон повинен бути справедливим і ефективним. Зміст закону 
повинен відповідати стереотипам масової свідомості, відбивати загальнови-
знані цінності, мати належне організаційне й матеріальне забезпечення, від-
повідати міжнародно-правовим стандартам. 

Закон повинен врегульовувати найважливіші питання суспільного життя 
і бути спрямованим на задоволення потреб громадян, юридичних осіб та дер-
жави загалом. Однак частішає практика, коли закони приймаються з лобіст-
ською метою. Наприклад, якщо у більшості розвинених країн законопроєкти, 
внесені в законодавчий (представницький) орган, є «урядовими», то в 
Україні найбільш «зацікавленими» ініціаторами розробки й прийняття тих 
або інших законопроєктів виступають безпосередньо депутати. Очевидне й 
те, що саме депутати (безпосередньо або як представники депутатських 
фракцій) є найбільш зручним каналом внесення лобістських законопроєктів. 
Закон повинен бути стабільним. Часта зміна закону не сприяє ні політичній 
стабільності, ні підвищенню рівня правосвідомості й правової культури гро-
мадян, реалізації їх прав та свобод5.

Отже, як слушно зазначає М. Матузов, необхідна нова позитивна мотива-
ція, яка може з’явитися у тому випадку, коли закони будуть дійсно справед-
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ливими, легітимними, виражати справжні інтереси і волю людей, суспіль-
ства, сприйматися громадянами як «свої», а не «чужі», що нав’язані згори як 
абстрактні приписи. Саме тоді закони, інші нормативно-правові акти викону-
ватимуться «не через страх, а за велінням совісті», викликатимуть довіру, 
повагу та необхідність їм слідувати. Водночас формуватиметься відповідна 
правосвідомість. Як зазначається в народній мудрості: хто втратив довіру, 
тому втрачати більше нема чого. Відповідно завоювати довіру, до всіх інсти-
тутів влади, законам, правосуддю, органам порядку, лідерам держави – фун-
даментальне завдання. Проте довіра – основа легітимності6. 

Закон стає формальним, малоефективним, тому індивід не визнає його 
цінності, відповідно й ігнорує його. Отже, заперечення права – це зовнішні 
прояви глибоких змін, що відбулися в індивідуальній, груповій або суспіль-
ній правосвідомості, що пов’язані з втратою правом своєї цінності. Оскільки 
цінність права зазвичай зводиться до його трьох основних характеристик – 
справедливості, сили та ефективності, то й сутність правового нігілізму слід 
розглядати як втрату правом своїх сутнісних рис – справедливості, сили та 
ефективності у свідомості окремого індивіда, певної соціальної групи або 
суспільства загалом7.

Проте, не сприймаючи закон як мірило справедливості, наші люди і на 
справедливість дивляться із позиції особистої вигоди. Якщо, наприклад, 
хтось законно чи незаконно отримав якесь благо, на нього починають диви-
тися косо, його обговорюють, осуджують. Однак тільки-но критик отримає 
таке саме благо, він перестає кричати про несправедливість, бо вона його 
влаштовує8.

На жаль, системною є сьогодні в Україні неповага до норм моралі та до 
закону, зазначає О. Костенко, бо хто поважатиме норми моралі і закон, якщо 
жити і працювати чесно і по закону не вигідно? Цю соціальну аномалію 
необхідно усунути через проведення відповідних соціальних реформ, у 
результаті яких у суспільстві сформується така соціальна цінність, як повага 
до норм моралі і до закону. А ця цінність є основою антикорупційної культу-
ри в суспільстві. До того ж лише повага до норм моралі і закону може забез-
печити в Україні той правопорядок, без якого не можуть бути успішними 
жодні інші реформи. Як зазначав Т. Карлейль, «Будь-які реформи, крім 
моральної, є марними»9.

Такої ж точки зору дотримується й В. Маляренко, наголошуючи, що став-
лення наших людей до моралі та закону особливо наочно проявляється в 
ігноруванні будь-яких правил та інструкцій. У цьому сенсі наш народ над-
звичайно самовпевнений, безвідповідальний та байдужий навіть до власної 
долі. Наприклад, кожна робоча операція унормована відповідними правила-
ми. Але їх майже ніхто не виконує. Є Правила дорожнього руху, але їх дотри-
муються лише тоді, коли бачать працівників поліції. Щойно проїхали повз 
них, тиснемо на педаль газу. Тобто правила в нашій країні існують не для 
виконання, а лише для відповідальності. Саме через це відбуваються нескін-
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ченні трагедії в усіх сферах життя українського суспільства. Але нічого не 
змінюється, бо відсутня культура поведінки, усвідомлення важливості й 
необхідності дотримання відповідних правил.

Як стверджував О. Герцен, правова незабезпеченість, що споконвіку 
тяжіла над народом, була для нього свого роду школою. Кричуща несправед-
ливість однієї половини його законів навчила його ненавидіти іншу; він під-
коряється їм як силі. Повна нерівність перед судом убила в ньому всяку пова-
гу до законності10.

Протягом багатьох років, зазначає В. Маляренко, я мав змогу бачити й 
оцінювати поведінку українців у суді. Звичайний громадянин завжди вважав, 
що якщо щось, з його точки зору, несправедливе, то закон «по барабану». 
Тобто закон не сприймається як особливо важлива категорія. І це не я перший 
сказав. Про це говориться упродовж століть різними людьми. Таке несприй-
няття обов’язкового підриває основу державності, адже її фундаментом є 
саме закон, сутність якого не в отриманні симпатії чи прояві схвальної емоції 
до нього. Навпаки, часто закон можна суб’єктивно вважати несправедливим 
для окремої людини, але якщо рішення ухвалено відповідно до прописаної 
ним букви, то необхідно визнати його та виконати. Для Європи це базовий 
елемент, на основі якого формується все інше. Для них це – основа цивіліза-
ції. Для нас – ні! Ми продовжуємо й надалі на всіх рівнях патріархально 
оцінювати законні рішення категоріями «вигідно», «прийнятно» тощо. 
Тотальне його тлумачення кожним українцем на свій лад, зокрема носіями 
владних повноважень, призводить до того, що окремі наші лідери «по-євро-
пейськи» підписують документи, меморандуми, універсали, декларують 
рішення і «справедливо» їх не виконують.

Досліджуючи проблеми співвідношення конституції та ідеології людей, 
О. Костенко наголошує, що законодавство – це ніщо інше, як інструмент 
(хороший чи поганий) у руках людей, що його застосовують (або повинні 
застосовувати). Згідно з цією концепцією вчений робить такі висновки: 
1) закон діє лише тоді, коли його застосовують люди; 2) закон діє лише так, 
як його застосовують люди.

Як люди застосовуватимуть закон, залежить від стану їхньої волі і 
свідомос ті. Цей стан визначається соціальною культурою людей, під якою слід 
розуміти міру узгодженості їхньої волі і свідомості із природними законами 
соціального життя. Однією із найважливіших складових соціальної культури 
людей є ідеологія, тобто їх уявлення про закони матері-природи, відповідно до 
яких упорядковуються їхні воля і свідомість. Правова ідеологія – це уявлення 
про закони природного права, відповідно до яких упорядковуються воля і сві-
домість тих, хто, зокрема, застосовує законодавство. Отже, без ідеології 
неможливе застосування чого-небудь, і яка ідеологія – таке й застосування. 
Зокрема, протиприродні правові уявлення, тобто такі, що суперечать законам 
природного права, породжують у людей так званий комплекс сваволі та ілюзій, 
який проявляється у вигляді зловживання при застосуванні законодавства11.
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Важливо привчити людей до того, що жити за законом вигідно, комфорт-
но, це ознака культури та інтелігентності. І, навпаки, жити всупереч закону – 
ганебно, аморально, небезпечно. Давні римляни говорили: хто живе за зако-
ном, той нікому не шкодить. Зокрема, народна мудрість свідчить: якщо 
хочеш міцно спати, візьми з собою у постіль чисту совість. В ідеалі дотри-
мання законів повинно стати для кожної людини «другою натурою», нор-
мальним, звичним способом життя. Проте, це в ідеалі, реальність, на жаль, 
інша. 

Для того щоб наділити людину знаннями, як стверджується у наукових 
джерелах, її необхідно спочатку виховати, тобто зробити її культурною осо-
бистістю, здатною мислити, сприймати знання і вміти їх застосовувати у 
правильному напрямі. Правову культуру, як і культуру в класичному її розу-
мінні, необхідно формувати з раннього дитинства. Тільки людина, вихована 
відповідно до законів своєї держави та принципів їх виконання, шануватиме 
і поважатиме закон. Велике значення у формуванні та розвитку правової 
культури мають звичаї і традиції – складові культури суспільства, які є її 
основою; правові доктрини, традиції, судова практика міжнародного та наці-
онального права.

У преамбулі Закону України «Про освіту»12 зазначено, що освіта є осно-
вою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особи-
стості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку 
суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здіб-
ностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації ком-
петентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого 
суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям 
і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, твор-
чого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього 
рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європей-
ського вибору.

Правова освіта є складовою загальної системи освіти, що представлена 
на всіх її рівнях, забезпечується органічним поєднанням правової освіти із 
загальною середньою і професійною освітою, культурою, політичним, еко-
номічним, моральним, естетичним та іншими формами виховання; відкриті-
стю і доступністю до інформації про державу і право, про процеси в правовій 
сфері; систематичністю і неперервністю поширення й одержання знань про 
державу і право; участю юристів та їхніх об’єднань у поширенні правових 
знань; організаційними та методичними заходами міністерств та відомств, 
місцевих органів державного управління і самоврядування, закладів освіти 
та наукових установ, підприємств та організацій13.

Відтак, як стверджує С. Головатий, однією з істотних перешкод, якщо не 
головною, на шляху досягнення нової якості інститутами юридичної системи 
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відповідно до нових приписів Конституції України є наявна в державі систе-
ма правничої освіти. Вона не відповідає новим потребам, що їх зумовлюють 
конституційні зміни. Тому постає нагальна вимога не просто її удосконален-
ня, а докорінного реформування. «…Лише, власне, реформа зумовить запро-
вадження комплексу заходів, покликаних у підсумку спричинити зміни умов 
діяльності інститутів системи шляхом викорінення негативних явищ, що 
виникли в минулий (радянський) період та процвітають ще й досі в постра-
дянський час»14.

Безперечно, стан правничої освіти в Україні вимагає вжиття радикальних 
заходів як на державному рівні, так і на рівні науково-методичного забезпе-
чення навчального процесу, для тісного взаємозв’язку науки, освіти і юри-
дичної практики. 

Проблеми правової культури ще тривалий час будуть актуальними. Це 
зумовлює необхідність неухильного зростання і досягнення високого рівня 
правової культури кожного громадянина, кожної посадової особи, кожного 
державного службовця, особливо професійних юристів, на яких припадає 
головна робота із законотворення і застосування права. Лише тоді рівень пра-
вової культури населення досягне найвищого щабля розвитку, лише тоді кожен 
громадянин держави відчує власну належність до правового життя країни, 
буде адекватним учасником правового процесу і матиме змогу самостійно ана-
лізувати чинне законодавство, відзначаючи його здобутки і недоліки15.

Високий рівень правової культури, стверджує І. Яковюк, визначає науко-
во обґрунтоване законодавство, яке характеризує демократична і гуманістич-
на спрямованість, справедливість, відсутність прогалин, внутрішніх супереч-
ностей та неоднозначних приписів, використання оптимальних методів регу-
лювання правовідносин тощо. І навпаки, наявність законів, які не мають 
правового характеру, застарілих норм та норм, що порушують або обмежу-
ють права і свободи громадян, закріплюють свавілля держави, свідчать про 
низький рівень правової культури.

Розвиток юридичної науки й освіти, ступінь залучення вчених-юристів до 
розробки проєктів нормативно-правових актів та удосконалення їхнього змі-
сту, програм боротьби зі злочинністю традиційно становить один із важли-
вих показників правової культури. Юридична наука здатна позитивно впли-
вати на сприйняття передового правового досвіду, який включає здобутки 
розвитку як національної правової системи, так і інших правових систем16. 

У професійній правовій культурі, як зазначається в літературі, особливе 
місце належить правовій культурі законотворців, оскільки від рівня їхньої 
професійної підготовки, правової культури залежить якість законів, своєчас-
не й правильне внесення змін і доповнень до чинного законодавства з метою 
його вдосконалення. Дії законотворців, вказує С. Богачов, формують автори-
тет державної влади, сприяють належному розумінню права, додержанню 
чинного законодавства. Для успіху законотворчої діяльності необхідною 
умовою є постійне підвищення професійної правової культури безпосеред-
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ніх її учасників. Яким має бути рівень професійної культури останніх? 
Відповідь на це запитання можна висловити такою аксіомою: рівень право-
свідомості учасника законотворчого процесу має бути таким, щоб він сприяв 
утвердженню звички додержуватися закону! 

Як свідчить досвід практичної роботи, високого рівня професійної право-
вої культури учасник законотворчого процесу досягає за поєднання двох 
вимог. Перша передбачає виховання в учасника законотворчого процесу його 
особистої переконаності в необхідності дотримуватися законів у повсякден-
ному житті. Друга безпосередньо пов’язана з процесом отримання якісних 
професійних знань щодо механізму творення законів та системи законодав-
ства, а також вироблення вмінь і навичок професійно застосовувати отримані 
знання. Зазначені вимоги можна охарактеризувати як теоретичний і практич-
ний аспекти розвитку професійної правової культури учасника законотворчо-
го процесу17.

Висновки. Підсумовуючи, варто зазначити, що сучасна правова культура 
повинна ґрунтуватися на дійсно правових засадах. Зміст її має бути науко-
вим, сформованим на підставі реальних суспільних фактів. Важливо, щоб 
правова культура справді відповідала завданням прогресивного розвитку 
суспільства і держави, правильно орієнтувала, сприяла досягненню суспіль-
ством якісно нового, вищого рівня громадського життя. 

Саме розвиток правової науки і культури членів суспільства має створити 
механізм приведення в дію державно-правової реформи, що забезпечило б в 
Україні правопорядок, необхідний для нормального життя людей, тоді було б 
провідним та очевидним, що і як треба змінювати для її удосконалення, а не 
постійного руйнування. Деформація правової культури зумовлена негатив-
ними процесами, що відбуваються в суспільстві. Це свідчить про такий стан 
правової культури, коли її носії демонструють певні погляди, ідеї, уявлення, 
стереотипи, підтримують систему цінностей, традиції, які викривлено відо-
бражають правову дійсність і виражають негативне ставлення до права, пра-
восуддя і законності. Соціальний простір країни перетворюється на неправо-
вий.

Сьогодні дуже важливо розуміти суспільну небезпеку корупції і боротися 
з нею не тільки як зі злочинною діяльністю, а й як з антикультурою, девіант-
ною соціальною практикою. Серед найголовніших суспільних цінностей 
духовного відродження України можна назвати очищення від корупції, ство-
рення таких «правил гри» у вигляді стабільної законодавчої бази, що сприяє 
детінізації та швидкому розвитку виробництва.
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Makarenko L. O. Legal culture as a factor in the effectiveness of legislative 
activity

Introduction. Today’s changes in economic relations, political and social spheres 
of Ukrainian society require radical changes in the legal superstructure, in particular, 
a significant update of legislation and ensuring the humanistic direction of its 
implementation.

The aim of the article. To find out the current state and problems of development of 
legal culture as a factor in the effectiveness of legislative activity, taking into account 
certain aspects of it to highlight them in this article.

Results. The law is able to nurture legal ideas, promote the emergence of new, more 
progressive approaches to solving problems of legal regulation; by-laws are adopted 
on the basis of the law, legal institutions are formed, which testify to the level of legal 
culture; with the help of laws and bylaws based on them, a system of actions and 
attitudes that meet the minimum standards of culture is approved; the law creates or 
consolidates those institutions (bodies) that are able to form a legal culture.

It is argued that laws must be truly just, legitimate, express the true interests and 
will of the people, society, and be perceived by citizens as «their own» and not 
«foreign», imposed from above as abstract prescriptions. It is then that laws and other 
regulations will be enforced «not out of fear but out of conscience», to inspire trust, 
respect and the need to follow them. Thus, the law becomes formal, ineffective, so the 
individual does not recognize its value, and therefore ignores it.

It is established that the need for steady growth and achieving a high level of legal 
culture of every citizen, every official, every civil servant and, especially, professional 
lawyers, who have the main work on lawmaking and law enforcement. In the 
professional legal culture a special place belongs to the legal culture of lawmakers, 
because the level of their professional training, legal culture depends on the quality of 
laws, timely and correct amendments to existing legislation in order to improve it.

Conclusions. It is the development of legal science and culture of members of 
society that should create a mechanism for implementing state and legal reform, which 
would provide Ukraine with the rule of law necessary for normal life, then it would be 
leading and obvious what and how to change to improve it, not constant destruction.

Key words: legislation, efficiency, legislative activity, regulation of public 
relations, legal culture. 
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ПОНЯТТЯ ПРАВОТВОРЧОСТІ  
В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ1

У статті охарактеризовано підходи до розуміння правотворчості з точки 
зору правової доктрини. Акцентовано увагу на понятті та особливостях пра-
вотворчості, визначено співвідношення правотворчості з такими категоріями, 
як правоутворення та нормотворчість. Узагальнено існуючі наукові підходи та 
виокремлено чинники, що впливають на формування доктрини правотворчості. 
Визначено та охарактеризовано принципи правотворчості.

Ключові слова: правова доктрина, доктрина правотворчості, правоутво-
рення, правотворчість, нормотворчість, принципи правотворчості.

Tarakhonych Tetiana. Concept of Lawmaking Process in the context of the 
Legal Doctrine

The article describes the approaches to understanding of lawmaking taking into 
account the legal doctrine. The attention is focused on the concept and peculiarities of 
lawmaking. The article defines the correlation of lawmaking with such categories as 
law formation and rulemaking. The research summarizes the existing scientific 
approaches and distinguishes the factors that influence the formation of the lawmaking 
doctrine. The principles of lawmaking are defined and characterized.

Key words: Legal Doctrine, Doctrine of Lawmaking Process, Lawmaking, Legal 
Formation, Principles of Lawmaking Process. 

Вступ. Кардинальні зміни, що відбуваються в суспільстві та державі, 
проведення реформ у різних сферах суспільного життя вимагають більш 
детального, науково обґрунтованого, виваженого підходу до розуміння пра-
вотворчості з точки зору правової доктрини.

Як відомо, правовій доктрині загалом і доктрині правотворчості зокрема 
належить важливе місце та роль як у загальнотеоретичній науці, так і в прак-
тичній сфері. Н. М. Пархоменко справедливо наголошує, що «юристи, пере-
дусім учені юристи, є тими суб’єктами, які виявляють нагальні потреби пра-
вового регулювання. Виробляючи спільні узгоджені погляди щодо вирішен-
ня тих чи інших проблем права, вони формують правову доктрину, положен-
ня якої в силу своєї переконливості, обґрунтованості, наукової істинності 
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широко використовуються в юридичній практиці. Іншими словами, йдеться 
про конвенціональне наукове знання»1.

Метою цього дослідження є виявлення на загальнотеоретичному рівні 
закономірностей формування та розвитку доктрини правотворчості, з’ясу-
вання сутності правотворчості та ґрунтовний аналіз її принципів.

Серед завдань, які необхідно вирішити, аналізуючи цю проблему, слід 
зазначити такі: визначення поняття доктрини правотворчості, загальна 
характеристика співвідношення правотворчості з такими категоріями, як 
правоутворення та нормотворчість, виокремлення та загальна характеристи-
ка принципів правотворчості.

Зазначене актуалізує необхідність більш детального, ґрунтовного вивчен-
ня цієї проблеми, пошук нових концептуальних підходів щодо її розв’язання.

Огляд літератури. Детальний аналіз сучасних літературних джерел, 
свідчить про циклічність і фрагментарність наукових досліджень у контексті 
проблематики доктрини правотворчості, а також визначення її місця та ролі 
в юридичній науці. 

Поряд з цим заслуговують на увагу наукові розвідки вітчизняних і зару-
біжних вчених, які належать як до так званого радянського періоду розвитку, 
так і до сучасного періоду, пронизаного ідеями глобалізації, трансформації, 
демократизації, а саме: М. С. Булкат, С. М. Гусарова, С. Д. Гусарєва, 
Є. П. Євграфової, М. В. Кармаліти, О. І. Левченкова, О. Л. Львової, 
С. І. Максимова, Л. О. Макаренко, О. В. Малько, Г. В. Мальцева, 
Н. М. Оніщенко, М. Ю. Осипова, С. В. Плавич, Н. М. Пархоменко, 
О. В. Петришина, С. В. Поленіної, М. О. Теплюка, Ю. О. Тихомирова, 
О. І. Чаплюк, О. І. Ющика, Р. Ю. Ященко, Ю. С. Шемшученко та ін.

У працях згаданих вчених правова доктрина та доктрина правотворчості 
аналізується як на загальнотеоретичному рівні, так і з точки зору її практич-
ного використання. На загальнотеоретичному рівні правова доктрина зага-
лом характеризується крізь призму аналізу різновидів джерел права, про що 
свідчить монографічне дослідження Н. М. Пархоменко «Джерела права»16, 
або як чинник, що здійснює безпосередній вплив на правотворчу та правоза-
стосовну практику. Саме на даний аспект проблеми акцентує увагу вчена в 
подальших своїх наукових працях, підкреслюючи, що «цей підхід виражає 
«прикладний», регулятивний потенціал правової доктрини, яка в цьому розу-
мінні не лише статично відображає стан правової дійсності, а й активно 
впливає на всі ключові елементи правової системи: вироблені юридичною 
наукою поняття, юридичні конструкції, теоретичні положення й інші наукові 
правові абстракції, що є результатом пізнавальної діяльності та відбивають в 
узагальненому вигляді сутнісні сторони і закономірні зв’язки правової реаль-
ності, у тій чи іншій формі активно використовуються в різних галузях юри-
дичної діяльності»2.

У даному контексті на цю проблему акцентував увагу також 
І. В. Семеніхін3, аналізуючи поняття, ознаки та структуру правової доктрини. 
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Загальні питання правової доктрини неодноразово ставила також 
Н. М. Оніщенко, аналізуючи її співвідношення з таким поняттям, як юридич-
на наука4. Поряд з цим питання щодо поняття, сутності, принципів пра-
вотворчості, її співвідношення з правоутворенням характеризував 
С. М. Гусаров5. На кількісні показники правотворчості та її різновиду зако-
нотворчості акцентували увагу М .О. Теплюк та О. І. Ющик6. На деякі аспек-
ти правотворчості та реалізації права як засобів досягнення соціального 
компромісу звертала увагу Л. О. Макаренко7.

На дисертаційному рівні ця проблема порушувалася О. І. Чаплюк, яка 
акцентувала увагу на співвідношенні національної та міжнародної пра-
вотворчості8. Слід зазначити, що питаннями делегованої правотворчості 
переймався П. О. Грималюк9. Проблему правотворчості в умовах перехідно-
го суспільства ставив Р. Ю. Ященко10.

Також заслуговує на увагу монографічна праця М. Ю. Осипова11, в якій 
аналізуються питання співвідношення правового регулювання та правотвор-
чості, акцентується увага на основних елементах правотворчості та правово-
го регулювання, їх функціях, методиці вивчення ефективності правотворчос-
ті та правового регулювання.

Наукові надбання вітчизняних і зарубіжних вчених роблять неоціненний 
внесок у розвиток юридичної науки та практики, спонукають до нових пошу-
ків та ідей. Не ставлячи собі за мету охарактеризувати весь спектр думок 
щодо правової доктрини, більше уваги зосередимо саме на доктринальному 
розумінні правотворчості та її особливостях.

Процес формування доктрини правотворчості передбачає пошук нових 
ідей, висунення відповідних гіпотез, перевірку їх істинності та достовірності 
часом, сприйняття їх науковою спільнотою та забезпечення реалізації науко-
вих положень у практичній діяльності правотворчих органів.

Постановка проблеми та виклад основного матеріалу. Тенденції роз-
витку правотворчого процесу в Україні свідчать про необхідність кардиналь-
них змін у цій сфері. Вона вимагає професійного підходу, виваженості, ґрун-
товності та своєчасності. 

На жаль, закономірністю стає те, що правові норми приймаються з пору-
шенням вимог законодавчої техніки, доволі поширеною є практика прийнят-
тя нормативного матеріалу без належного врахування інтересів і потреб 
суспільства та держави, нехтується принципом науковості, що впливає на 
якість, дієвість та ефективність законодавства. Висока інтенсивність пра-
вотворчого процесу не завжди приводить до позитивних наслідків. Як слуш-
но зазначає Н. М. Пархоменко, «така ситуація частково є наслідком низького 
професійного рівня суб’єктів правотворчого процесу, створення умов штуч-
ного прискорення розробки та прийняття окремих законодавчих актів, зни-
ження ролі науки або правової доктрини в правотворчому процесі, що, на 
жаль, стало звичайною практикою і в підсумку призводить до накопичення 
нормативного масиву та ускладнення правового регулювання»12.
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Важливим завданням юридичної науки є своєчасне забезпечення сфери 
правотворчості та правозастосування новими науковими ідеями, інновацій-
ними розробками, висновками та пропозиціями. Зазначене свідчить, що про-
блема правотворчості та її доктринальний аналіз на загальнотеоретичному 
рівні є своєчасною та необхідною.

У сучасній науковій літературі правотворчість розглядається з різних сто-
рін, а саме як: правова категорія, різновид юридичної діяльності, об’єктивно 
зумовлене правове явище.

Насамперед акцентуємо увагу на розумінні правотворчості як правової 
категорії. У цьому контексті погляди вчених доволі схожі за своїм змістовим 
наповненням, що зумовлено використанням подібних методологічних підхо-
дів, принципів і методів наукового пізнання та гуртуються на особливостях 
даної категорії.

В енциклопедичному юридичному словнику під правотворчістю розумі-
ють «напрям діяльності держави, пов’язаний з офіційним закріпленням норм 
права шляхом формування приписів, їх зміни, доповнення та скасування»13. 

На думку Т. О. Дідича, «правотворчість – це інтелектуально-вольовий 
процес, що здійснюється шляхом виявлення потреб розвитку суспільства та 
їх адекватного стимулювання або прискорення за допомогою засобів і мето-
дів правового регулювання»14.

Щоб достеменно зрозуміти, осмислити будь-яке наукове поняття, необ-
хідно ретельно вивчити його особливості та закономірності. Серед особли-
востей правотворчості вітчизняні вчені виокремлюють такі: має офіційний 
характер, оскільки здійснюється публічно у чітко визначених формах і спо-
собах; здійснюється уповноваженими суб’єктами, що наділені відповідним 
правовим статусом (населення держави, органи держави, органи місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями тощо); має результативний 
характер, змістом якого є відповідний письмовий документ, що є формою 
(джерелом права); змістом правотворчості є встановлення, зміна або припи-
нення дії правових норм; має процесуальний характер, оскільки здійснюєть-
ся у певних процесуальних формах і поділяється на ряд послідовних стадій; 
регламентована правовими нормами, що передбачає закріплення правотвор-
чих повноважень відповідних суб’єктів, процедури здійснення, правил юри-
дичної техніки тощо; відображає рівень досконалості законодавчої бази в 
державі та її законодавчу політику; забезпечує ефективність правового регу-
лювання суспільних відносин; має складний зміст, що виявляється у системі 
її різновидів15.

Беручи до уваги особливості правотворчості, слід констатувати, що пра-
вотворчість – це офіційна, регламентована, результативна діяльність уповно-
важених суб’єктів, що має поетапний характер, змістом якої є встановлення, 
зміна чи припинення дії правових норм.

Правотворчість також можна розглядати як один із видів юридичної 
діяльності. Так, Л. О. Макаренко слушно зауважує, що «правотворча діяль-
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ність – це: 1) форма державного управління суспільством, яка полягає в тео-
ретичних і практичних зусиллях законодавця на основі вивчення об’єктив-
них закономірностей і узгодження інтересів різних верств суспільства офі-
ційно сформулювати правові норми або визнати такими сформовані в 
суспільстві правила поведінки для впорядкування юридично значущих від-
носин з метою ефективних позитивних соціальних результатів; 2) здійснюва-
на у визначених процедурно-правових межах юридична діяльність»16.

В. І. Риндюк розглядає правотворчість з точки зору праксіології, підкрес-
люючи, що «правотворча діяльність як вид юридичної діяльності спрямована 
на встановлення, зміну, скасування норм права суб’єктами публічної влади в 
межах їх повноважень в юридичній формі законодавчих і підзаконних норма-
тивно-правових актів»17. Загальновизнаною в юридичній літературі є думка 
про те, що для правотворчої діяльності як різновиду юридичної діяльності, 
характерними є ті ж особливості, які характерні і для юридичної діяльності, 
а саме: наявність суб’єкта та об’єкта діяльності, зміст діяльності, мета її 
здійснення, способи, прийоми, методи та засоби її реалізації, спрямованість 
на досягнення певного результату тощо.

Аналізуючи правотворчість як правове явище, слід підкреслити, що воно 
займає самостійне місце та виконує лише йому притаманну роль у системі 
явищ правової реальності, значний вплив на нього здійснюють різні типи 
праворозуміння, для яких також властиві певні протиріччя, воно зумовлене 
закономірностями розвитку правової сфери життєдіяльності суспільства та 
держави. 

З доктринальної точки зору зарубіжні вчені підкреслюють, що правотвор-
чість – це процес пізнання та оцінки потреб суспільства та держави, форму-
вання та прийняття правових актів уповноваженими суб’єктами в межах 
відповідних процедур18. 

Доволі близьким за значенням до правотворчості, але не тотожним є 
поняття правоутворення. В юридичній енциклопедичній літературі під пра-
воутворенням розуміють «відносно тривалий процес формування юридич-
них норм, що починається з визнання державою певних повторювальних 
суспільних відносин, усвідомлення необхідності їх правового регулювання, 
формального закріплення і державного захисту юридичних приписів»19.

С. М. Гусаров підкреслює, що правотворчість є частиною правоуворення, 
більш вузьким поняттям. Вчений доходить висновку, що «правотворчість – це 
насамперед форма владно-вольової діяльності держави, то правоутворення є 
формою виникнення й дії права, яке може відбуватися й поза межами пра-
вотворчості. Крім цього, правоутворення розкриває притаманні правотворчо-
сті закономірності, тенденції розвитку державно-правових процесів»20.

Цю думку поділяють також зарубіжні вчені, розмежовуючи поняття «пра-
вотворчість» і «правоутворення». Окрім того, вони зазначають, що пра-
вотворчість являє собою елемент правоутворення та спрямована на прийнят-
тя, зміну та відміну окремих складових «правової матерії». Поряд з цим 
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правоутворення може бути охарактеризовано як безперервний процес фор-
мування права як цілісної нормативної системи21.

Погоджуючись з цим підходом, ряд науковців стверджують, що пра-
воутворення – це природно-історичний процес формування права (передусім 
формування правових приписів – норм), у процесі якого відбувається аналіз 
та оцінка сформованої соціальної дійсності з точки зору права, формування 
поглядів та концепцій про правове регулювання суспільних відносин22.

Узагальнивши, слід констатувати, що правоутворення є ширшим за зміс-
товим наповненням поняття, ніж правотворчість. Правоутворення тісним 
чином пов’язане з процесом виникнення, формування та дії права. Відповідно 
правотворчість є складовою процесу правоутворення та може здійснюватися 
як органами держави, так і суб’єктами громадянського суспільства тощо.

Існує також інший аспект аналізу проблеми правотворчості, а саме її спів-
відношення з нормотворчістю, що має соціальну та правову складову. 
В цьому співвідношенні правотворчість належить саме до правової складо-
вої нормотворчості.

З огляду на зазначене вітчизняні вчені визначають нормотворчість як 
«врегульовану законодавством діяльність уповноважених державних органів 
щодо розробки та прийняття нормативно-правових актів, які містять загальні 
правила поведінки (норми права)»23.

Правотворча діяльність ґрунтується на певних засадах, ідеях, що в їх 
сукупності складають принципи правотворчості. Вони в узагальненому 
вигляді відтворюють особливості правотворчої діяльності, є критерієм її 
оцінки, ціннісним відображенням діяльності правотворчих суб’єктів, можуть 
бути закріплені як нормами права, так і знаходити відображення на доктри-
нальному рівні.

З огляду на зазначене принципи правотворчості – це сукупність науково 
обґрунтованих вихідних ідей, поглядів, засад, що є базовою основою діяль-
ності суб’єктів правотворчості та можуть формалізуватися в нормі права.

Більшість науковців схильні класифікувати принципи правотворчості на 
загальні та спеціальні. Цю думку поділяє О. Ф. Скакун, аналізуючи принци-
пи нормотворчості. А оскільки правотворчість є доволі близьким за значен-
ням поняттям з нормотворчістю, то й критерії їх класифікації та різновиди є 
подібними. Таким чином, вчена серед загальних принципів нормотворчості 
виокремлює: принцип гуманізму, демократизму, толерантності, гласності, 
правової законності. При цьому вона відзначає, що до спеціальних принци-
пів нормотворчості можна віднести такі: науковість і професіоналізм, зв’язок 
із практикою, оперативність, поєднання динамізму і стабільності24. 

Узагальнивши наукові підходи щодо принципів правотворчості, слід під-
тримати думку вчених щодо їх поділу на основні та додаткові. Серед 
основних принципів правотворчості більшість вчених виокремлюють такі: 
демократизму, гласності, професіоналізму, правової законності, гуманізму 
тощо.
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Наразі серед основних принципів необхідно звернути увагу на ті з них, 
яким відводиться важливе місце в процесі правотворчості. Акцентуємо увагу 
на тих особливостях, які їм властиві.

Насамперед принцип демократизму ґрунтується на принципі верховен-
ства права, розширює коло суб’єктів правотворчості, надає можливість наро-
ду брати участь у прийнятті норм права як безпосередньо, так і опосередко-
вано з додержанням демократичних процедур. Вітчизняні вчені підкреслю-
ють, що «право, законодавство адекватно відображають волю народу, форму-
ються через безпосередню і посередню форми демократії, а інститути права 
повинні забезпечувати адекватну реалізацію волі народу»25.

Принцип гуманізму є важливим принципом як права загалом, так і прин-
ципом правотворчості, в основі якого покладена ціннісна складова людини, 
її невід’ємні та невідчужувані права та свободи, які повинні набути втілення 
в нормах права в процесі правотворчості. Так, С. П. Погребняк доводить, що 
ідея гуманізму властива як природному, так і позитивному праву, вона набу-
ває відображення в різних галузях права. Вчений підкреслює, що «вищі 
гуманістичні засади, зумовлені сутністю суспільства і прагненням людини до 
високого, гідного становища, реалізуються насамперед у цінностях природ-
ного права. Однак гуманізм поряд зі свободою, справедливістю і рівністю без 
всяких сумнівів є також однією з основних засад позитивного права. Це кате-
горично необхідно враховувати під час створення, застосування і тлумачення 
юридичних актів»26.

Принцип правової законності передбачає дотримання процедури при-
йняття нормативно-правового акта суб’єктами правотворчості, які мають на 
це відповідні повноваження. О. Ф. Скакун зазначає, що «правова законність 
як принцип – провідне загальноприйняте правило імперативного характеру, 
яке виражається в незаперечних вимогах до державних органів, громадських 
організацій, комерційних корпорацій, посадових осіб, громадян діяти право-
мірно у сферах нормотворчості, реалізації права, інших правових форм 
діяльності»27. 

До додаткових принципів правотворчості можна віднести такі принципи: 
науковості, правової визначеності, стабільності та динамізму, взаємозв’язку 
з правозастосовною діяльністю, своєчасності та соціальної затребуваності.

Принцип науковості передбачає можливість та необхідність використан-
ня в процесі правотворчості досягнень юридичної думки. Наукові знання 
формуються поступово під впливом як об’єктивних, так і суб’єктивних чин-
ників, вони характеризуються концептуальністю, науковою обґрунтованістю, 
затребуваністю часом.

Принцип правової визначеності як неодноразово зазначалося в юридич-
ній літературі, тісним чином пов’язаний з принципом верховенства права та 
знаходить відображення в процедурі розробки, прийняття та застосування 
нормативно-правових актів. В українській юридичній енциклопедії підкрес-
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люється фундаментальний характер цього принципу, в його основу покладе-
но вимоги до нормативно-правових актів28.

Принцип стабільності та динамізму в правотворчості зумовлений вимога-
ми та потребами суспільства та держави. Суспільні відносини постійно змі-
нюються, трансформуються та потребують відповідного реагування з боку 
правотворчих органів. Впорядковуватися повинні насамперед відносини в 
тих сферах суспільного життя, які потребують такого впорядкування, які є 
необхідними та нагальними. Накопичення великої кількості нормативного 
масиву, його колізійність чи навіть конфліктність, низька якість призводять 
до зарегульованості, невизначеності та правового хаосу.

Принцип взаємозв’язку з правозастосовною діяльністю є надзвичайно 
важливим для правотворчості. У процесі правотворчості приймаються відпо-
відні правила поведінки, якісні характеристики яких перевіряються на прак-
тиці в процесі правозастосування.

Принцип своєчасності та соціальної затребуваності є надзвичайно важли-
вим, оскільки проведення реформ, швидкі зміни в суспільному та державно-
му житті, вимагають відповідного реагування з боку правотворчих органів. 
Норми, що приймаються, повинні бути науково виваженими та ґрунтовними, 
конструктивними та витребуваними часом, доцільними та змістовно напов-
неними.

Висновок. Проблема правоутворення є найбільш складною в теорії 
права, оскільки ґрунтується на процесах формування права, практичних 
аспектах його дії, визначенні його місця та ролі в правовому просторі, в 
житті суспільства та держави.

Правотворчість за своїм змістовим наповненням є інструментальною 
складовою процесу правоутворення, цілеспрямованою діяльністю відповід-
них суб’єктів, метою якої є прийняття, зміна чи скасування правових норм.

Ґрунтовний аналіз принципів правотворчості надає можливість більш 
виважено підійти до розуміння ролі та значення правотворчості в житті 
суспільства та держави, розкрити її змістове наповнення, показати ті взаємо-
зв’язки, які існують між її суб’єктами та об’єктами, визначити спрямованість 
цього виду діяльності тощо.
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Tarakhonych T. I. Concept of Lawmaking Process in the context of the Legal 
Doctrine

The article emphasizes that the legal doctrine in general and the doctrine of 
lawmaking in particular have an important place and role both in general theoretical 
science and in the practical sphere. 

The research characterizes the key scientific approaches to legal doctrine, more 
attention is focused on the doctrinal understanding of lawmaking and its features.

It is noted that the process of forming of the lawmaking doctrine involves the search 
for new ideas, the nomination of relevant hypotheses, the verification of their truth and 
reliability by time, the perception of them by the scientific community and ensuring the 
implementation of scientific provisions in the practical activities of law-making bodies.

The particular attention is focused on the fact that lawmaking is considered from 
different sides, namely as: legal category, type of legal activity, objectively stipulated 
legal phenomenon.

From the point of view of the legal category, lawmaking is a component of law 
formation and is aimed at adoption, changes and cancellation of legal norms.

Moreover, lawmaking is characterized as a type of legal activity.
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It is emphasized that lawmaking as a legal phenomenon occupies an independent 
place and performs only its inherent role in the system of phenomena of legal reality, 
various types of legal understanding have a significant influence on it, for which 
certain contradictions are also inherent, it is due to the laws of development of the legal 
sphere of life of society and the state. 

The research underlines that the concept of lawmaking is quite close to law 
formation, but not identical. Law formation is closely connected with the process of 
emergence, formation and action of law. Accordingly, law formation is a component of 
the process of lawmaking and can be carried out by both state bodies and civil society 
entities.

Another aspect of the analysis of the problem of lawmaking is determined, namely 
its relationship with rulemaking, which has a social and legal component. In this 
correlation, lawmaking refers specifically to the legal component of law formation.

It is emphasized that law-making activity is based on certain principles, ideas that 
together constitute the principles of lawmaking. They reproduce in a generalized form 
the peculiarities of law-making activity, are a criterion for its assessment, a value 
reflection of the activities of the right-making subject, can be fixed both by the norms 
of law and to be reflected at the doctrinal level.

In this view, the principles of lawmaking are defined as a set of scientifically based 
initial ideas, views, principles, which are the basic basis of the activities of legal 
entities and can be formalized in the norm of law.

The opinion of most scientists is supported, that the principles of lawmaking can 
be classified into basic and additional ones.

The basic principles of lawmaking include and substantiate the principle of 
democracy, publicity, professionalism, legal legality, humanism, etc. Among the 
additional principles of lawmaking, the principle of scientific, legal certainty, stability 
and dynamism, the principle of interconnection with practice, timeliness and social 
demand are singled out and characterized.

Key words: Legal Doctrine, Doctrine of Lawmaking Process, Lawmaking, Legal 
Formation, Factors of the Lawmaking Doctrine, Principles of Lawmaking Process. 
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ПРАВОТВОРЧОСТІ1

У статті розглядаються питання впливу онтологічних і гносеологічних 
засад права на процеси правотворчості. У контексті зазначеного підходу дослід-
жуються сучасні погляди науковців на проблематику онтології права. 
Стверджується, що буття права, окрім його матеріальної форми (соціальні 
відносини), має водночас й ідеальну форму – правосвідомість. На основі цього 
постулату формулюється висновок, що правотворчість – це специфічний гносе-
ологічний засіб теоретичного відображення правової реальності, яка існує в 
двох модусах – матеріальному та ідеальному.

Ключові слова: онтологія права, гносеологія права, феноменологія права, 
матеріальний та ідеальний модуси існування права.

 
Bohinich O. Ontological and epistemological foundations of lawmaking
The article deals with the impact of the ontological and epistemological 

foundations of law on the processes of lawmaking. In the context of this approach, 
modern views of scientists on the problems of the ontology of law are studied. It is 
argued that the existence of law, in addition to its material form (social relations), has 
at the same time an ideal form – legal consciousness. Based on this postulate, it is 
concluded that lawmaking is a specific epistemological means of reflecting legal 
reality, which exists in two modes – material and ideal.

Key words: ontology of law, epistemology of law, phenomenology of law, material 
and ideal modes of existence of law.

Проблематика правотворчості не є новою для юридичної науки. Доволі 
ґрунтовні розвідки в цій сфері юридичної діяльності були зроблені вітчизня-
ними, і зарубіжними фахівцями. У центрі уваги науковців перебували як 
теоретико-методологічні аспекти правотворчості, так і прикладні. До пер-
ших, зокрема, належать питання співвідношення правосвідомості та пра-
вотворчості, питання форм (джерел права). До других – проблема юридичної 
техніки, процесуальної форми правотворчості тощо. Водночас антропологіч-
ний поворот у науці, поява так званого посткласичного знання сьогодні акту-
алізували дослідження онтологічних і гносеологічних засад правотворчості.

* Boginich Oleh, Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Senior Research Officer
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Серед авторів, які працювали та працюють у зазначеній сфері наукового 
пошуку, як зазначалось вище, багато і зарубіжних, і вітчизняних. Це, зокре-
ма, Г. Синцгеймер, А. Нашиц, П. Е. Недбайло, В. М. Горшеньов, 
Є. П. Євграфова, С. І. Максимов, Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко та ін. 
Натомість зміна наукової парадигми у сфері гуманітарного знання вимагають 
продовження та поглиблення теоретичних досліджень у сфері буттєвих засад 
права взагалі та правотворчості зокрема.

Правотворчість як феномен соціально-політичної дійсності неможливо 
зрозуміти без звернення до більш загальних феноменів, одним з яких у нашо-
му випадку, виходячи з тематики статті, є суспільство (соціум). Останнє пла-
нується розглянути як систему, якій властиві свої специфічні закономірності. 
Серед таких, зокрема, слід назвати наявність у суспільстві порядку, що, окрім 
іншого, вважається атрибутивною характеристикою його функціонування. 

Так, порядок з точки зору теорії систем – це спосіб функціонування сис-
теми, який забезпечує досягнення мети, заради якої вона існує. Це характер-
но як для органічних, так і неорганічних систем. Соціальний порядок також 
не відрізняється від цієї закономірності: забезпечує її (соціальної системи) 
гомеостаз, тобто відтворення та розвиток. Оскільки людина не тільки біоло-
гічна, а й соціальна істота, то порядок у соціумі підтримується за посеред-
ництва особливих соціальних норм, якими в державно організованому 
суспільстві виступають юридичні норми. Але на відміну від біологічних 
законів, які діють автоматично, юридичні норми потребують дії активного 
чинника, яким у суспільстві є воля людей, що об’єктивується в державі зде-
більшого через спеціальні органи (зокрема, правотворчі).

Таким чином, логічно припустити, що правотворчість виступає атрибу-
тивною характеристикою будь-якого суспільства, передусім суспільства, у 
якому громадяни об’єднались у політичний союз. Окрім вищезазначеної тео-
рії систем, проблематику правотворчості в її онтологічному та гносеологіч-
ному аспектах допоможе розглянути залучення та використання методології 
синергетики. Згідно з синергетичним підходом самоорганізація складних 
систем спрямовується від хаосу до дедалі більшої впорядкованості на основі 
певних параметрів порядку й узагальненої синергетичної інформації відпо-
відно до певних патернів (моделей)1.

Для нас тут важливими є три аспекти: по-перше, суспільство (соціальна 
система) правомірно розглядається як складна організація, по-друге, воно 
має потенцію до самоорганізації, по-третє, для суспільства характерним є 
рух від хаосу до порядку.

Розглянемо зміст кожного з цих складових окремо. Як відомо, соціальна 
система об’єднує в собі державу та суспільство, 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 держа-
вою та громадянським суспільством такий контроль має взаємний характер: 
спочатку суспільство задає державі певні цілі, яких вона повинна досягти 
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(наприклад, забезпечити нормативне регулювання прав громадян), а остання, 
своєю чергою, має право вимагати від суспільства, його окремих структур, у 
т. ч. громадян, виконання приписів норм законів, інших нормативно-правових 
актів2. Правотворчість, яку здійснюють компетентні органи держави, символі-
зує собою прямий зв’язок, що водночас не виключає наявності зворотнього 
зв’язку з боку суспільства у вигляді, наприклад, народної ініціативи про прове-
дення референдуму. На жаль, принагідно можна констатувати, що повнова-
ження народу щодо проведення референдуму в поточній Конституції України 
явно звужені, що, вважаємо, підриває засади народовладдя в нашій державі.

Не сприяють розвитку народовладдя в Україні також обмежені можливос-
ті з боку суспільства на власне самоуправління (самоорганізацію). 
Передбачені законодавством такі форми самоуправління, як загальні збори 
громадян, місцева ініціатива, громадські слухання (обговорення) вочевидь не 
можуть справити вирішального впливу на політику держави або місцевої 
громади, у тому числі щодо питань нормативного регулювання суспільних 
відносин. Водночас досвід окремих західних країн зі сталими демократични-
ми традиціями підтверджує ефективність такого інструментарію в руках 
суспільства для залагодження власних справ. Наприклад, у Швейцарії у 
2004–2005 рр. відбулося шість референдумів на федеральному рівні, на яких 
були вирішені 11 питань, зокрема: підвищення пенсійного віку жінок, забо-
рона експериментів з клітинами людських ембріонів, проведення податкової 
реформи тощо3. Отже, очевидним є висновок щодо високої спроможності 
громадянського суспільства на вирішення своїх проблем шляхом викори-
стання механізмів самоуправління (референдуми, плебісцити тощо). 

Зазначене також стосується питань правотворчості шляхом виявлення 
відповідної народної ініціативи. Так, зокрема, у низці країн проведення зако-
нодавчого референдуму припускається тільки в порядку народного вето, про 
що зазвичай йдеться в конституції (у Європі це Албанія, Італія, Латвія, 
Ліхтенштейн і Швейцарія, а також частина штатів США). Відповідний поря-
док уможливлює скасування вже прийнятого, але офіційно не опубліковано-
го, закону або чинного закону за результатами референдуму, проведеного за 
ініціативою визначеної кількості громадян, які мають право голосу, тобто за 
народною ініціативою4.

Поряд з тим лише в окремих конституціях передбачається можливість 
проведення законодавчого референдуму, не пов’язаного з процесом і резуль-
татами парламентського законотворення. В Україні, на жаль, така можли-
вість з прийняттям нового Закону України «Про Всеукраїнський референ-
дум» від 26.01.2021 р. була втрачена. Натомість була зафіксована можливість 
скасування чинних законів на відповідному референдумі (ст. 3 Закону)5. 
Водночас слід сказати, що можливість проведення законодавчого референду-
му за народною ініціативою була визнана Конституційним Судом України, 
який постановив, що народ, «здійснюючи своє волевиявлення через всеукра-
їнський референдум за народною ініціативою, може в порядку, який має бути 
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визначений Конституцією і законами України, приймати закони України 
(вносити до них зміни), крім законів, прийняття яких на референдумі не 
допускається згідно з Конституцією України»6. 

Як зазначалось, третьою складовою синергетичного підходу до дослі-
дження проблематики правотворчості виступає рух суспільства від хаосу до 
порядку. І дійсно, вся історія розвитку людства сповнена зразками таких 
суспільних трансформацій. У контексті проблеми, що розглядається – це 
поява звичаєвого права як реакція на хаос у суспільних відносинах первин-
них суспільств, пізніше – поява протодержав, а отже, перших джерел писа-
ного права, спрямованих на подолання хаосу, пов’язаного з виникненням 
приватної власності та наступним соціальним розшаруванням як наслідок дії 
першого чинника, в подальшому – зміна правового регулювання рабовлас-
ницьких відносин і відносин, пов’язаних з наявністю середньовічних стано-
вих привілеїв на правове регулювання капіталістичної доби, що було реак-
цією на їх архаїзм, який викликав певний хаос у розвитку виробничих сил. І, 
нарешті, поява після Жовтневої революції у 1917 р. соціалістичного права, 
яке, на думку теоретиків наукового комунізму, було покликане протидіяти 
хаосу в капіталістичних відносинах, що мали, на їх думку, деструктивний 
характер щодо подальшого соціального прогресу. 

Як можна побачити з наведеного, всі зазначені зміни у стані суспільств в 
режимі руху від хаосу до порядку викликані передусім внутрішніми причи-
нами, коли наростала ентропія (міра хаосу), і, щоб вижити, система потребу-
вала трансформацій, які здійснювались шляхом використання внутрішніх 
механізмів (зокрема, правотворчих). Інакше кажучи, відбувалась самооргані-
зація системи завдяки змінам у правовому регулюванні.

Взагалі право – це примусовий порядок, який встановлюється за загаль-
ним правилом через прийняття відповідних нормативно-правових актів, 
санкціонування звичаїв та їх наступну реалізацію. Зазначене, так би мовити, 
становить центральний або основний вид правотворчості. Водночас до тка-
нини правового поля соціуму належить також такий вид правотворчості як 
локальна та договірна нормотворчість (наприклад, нормативні договори).

Говорячи про право як примусовий порядок, маємо на увазі не будь-який 
порядок, а порядок, що має за мету досягнення добра і справедливості в 
суспільних відносинах. Зазначені правові цінності символізують той ідеал, 
якого прагне досягти людство упродовж усієї своєї історії. Зрозуміло, що 
зміст поняття добра і справедливості на цьому шляху зазнавало змін, причо-
му іноді суттєвих. Наприклад, рабство в античні часи, як відомо, визнавалось 
справедливим, таким, що відповідає природі речей.

Отже, стає очевидним, що право вкорінене в буття людей як необхідний 
порядок їх взаємного співіснування. У зазначеній тезі поняття порядку є 
ключовим. І це не випадково. Ще в ранніх цивілізаціях Сходу та Півдня мис-
лителі опікувалися ідеями порядку в перших суспільствах, які вони виводили 
з загального порядку Всесвіту. Останній зазвичай вони пов’язували з такими 
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постатями та явищами, як Брахман, Дао, Логос, Світовий розум тощо. Щоб 
їх осягнути, мислителі свій шлях розпочинали з визначення першооснови 
цих феноменів. Зокрема, у Стародавній Греції, з точки зору одних, цієї осно-
вою був світ ідей (Піфагор, Платон), з точки зору інших – світ матеріальних 
речей (Демокрит, Геракліт, Епікур). Тому логічно припустити, що ґенеза 
порядку розглядалась з урахуванням цього поділу на духовний і матеріаль-
ний світи, знаходячи свої витоки відповідно в ідеальному або матеріальному 
вимірі. Якщо для представників ідеальної течії, яка пізніше набула статусу 
філософської системи – ідеалізму, порядок виводився з аналізу власної пра-
восвідомості, її трансцендентних початків, то для представників матеріаліз-
му – другої філософської системи, що виникла на підставі зазначеного поді-
лу, порядок виводився з аналізу реальних правовідносин7. Однак до цього 
часу цей дуалізм у підходах не зазнав свого остаточного вирішення. 

У зв’язку з цим постає питання: онтологія права належить до матеріаль-
ного світу чи ідеального? Зазначене питання потребує своєї відповіді переду-
сім виходячи з інтересів суб’єктів правотворчості, оскільки зможе слугувати 
компасом при опосередкуванні ними суспільних відносин. Наприклад, які 
суспільні відносини можна взяти за основу при їх правовому регулюванні, чи 
існують об’єктивні межі розсуду законодавця в такій діяльності, чи повинна 
містити така діяльність певні запобіжники від волюнтаризму тощо?

Виходячи з цих завдань, зазначимо, що думки науковців щодо природи 
онтології права з цього приводу розділились. Іноземці, серед яких, зокре-
ма,  – М. Вілей, вважають онтологію права об’єктивною, тобто такою, що 
належить до матеріального світу, П. Амселек – дотримується протилежної 
позиції8. Аналогічний поділ поглядів існує серед українських учених. 

Так, Є. П. Євграфова, як убачається із її монографії «Об’єктивність 
права», є прихильницею підходу, за яким право, що розглядається в його при-
родній інтерпретації, є об’єктивною реальністю (частиною природи з її зако-
нами), яка пізнається суб’єктами правотворення9. Натомість С. І. Максимов 
розглядає право як позаприродне явище, яке не має своїх підстав у природі10.

На нашу думку, щоб вирішити це питання, треба звернутися до інстру-
ментарію гносеології, оскільки буття права пізнається тільки завдяки наяв-
ності когнітивного потенціалу людської свідомості. Своєю чергою проблема-
тику права покликана адекватно вивчати такий різновид свідомості, як пра-
восвідомість. І дійсно, правова свідомість генетично та історично передує 
будь-якому позитивному знанню, у тому числі законотворчому процесу. 
У рамках правосвідомості відбуваються первинний аналіз і оцінка обставин 
об’єктивної дійсності.

Теоретичною основою цього висновку була класична теорія відображен-
ня, відповідно до якої у свідомості індивіда під впливом матеріальних чин-
ників (матерії у її широкому розумінні, у т. ч. соціальної) з’являються образи 
(зліпки) фрагментів дійсності. Стосовно соціальної матерії це означало, що 
соціальні відносини відображаються у свідомості людей, яка на основі їх 
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пізнання формулює їх абстрактний образ. Зокрема, саме так рухався процес 
пізнання права: від відчуття, сприйняття речей об’єктивного світу, зокрема 
поведінки людини, до надання йому форм теоретичного знання – понять і 
категорій. Тобто певні вчинки людей спочатку викликали у соціуму окремі 
реакції у вигляді оцінок, почуттів (негативні – засуджуючи, позитивні – 
схвальні). Пізніше – вони набули рис теоретичного узагальнення таких форм 
поведінки у вигляді ідей, теорій, які, своєю чергою, пізніше трансформува-
лись за посередництва механізмів правотворчості в інституційні утворення – 
правові норми (каральні, заохочувальні тощо)11. Таким чином, правомірним є 
висновок, що реальні соціальні відносини, які у процесі розвитку людства 
набули правових рис (стали джерелом права), є їх буттєвою основою, тобто 
буття права має своїм підґрунтям реальний матеріальний світ у його соціаль-
ному вимірі. Інакше кажучи, онтологія права має свій матеріальний модус 
існування.

Водночас сьогодні право розуміється не тільки як зліпок з матеріальних 
відносин, яке через норми права впливає на суспільні відносини, а право 
також розглядається як певні матриці (образи права), які знаходяться у свідо-
мості індивідів, що творчо застосовують їх при оцінці тих чи інших відносин 
як правових. Наприклад, така некласична теорія права, як феноменологічна 
стверджує, що право не є буттям речей, воно є буттям понять. Цьому сприя-
ють, з точки зору цієї науки, структури свідомості, які передують досвіду і є 
вродженими атрибутами людського розуму. У зв’язку з зазначеним можна 
припустити, що певні «правові матриці» у свідомості людини, поєднуючись 
з її правовим буттям, створюють нормативні моделі людської поведінки, які 
поєднують у собі дві засади: позаісторичні (трансцендентні) та історичні. 
Мається на увазі, що правосвідомість одночасно може містити ідеї, які на 
сучасний лад можна ідентифікувати як правові, а також ідеї, які були «право-
вими» на певному історичному етапі розвитку12.

Отже, виходячи з наведеного, логічним буде також висновок, що буття 
права, окрім його матеріальної форми (соціальні відносини), має одночасно 
і ідеальну форму – правосвідомість. Тобто теза про ідеальний модус онтоло-
гії права має властивість наукової істини, як і її протилежна за своїм змістом 
теза. Інакше кажучи, можемо констатувати, що буття права існує як у його 
ідеальній, так і в матеріальній формі. Таким чином, спостерігаємо певний 
синтез цих двох підходів для розуміння буття (онтології) права. Як справед-
ливо щодо цього зазначає М. Цимбалюк, «…нова посткласична наукова 
парадигма вимагає розглядати світ у єдності об’єктивно-матеріального та 
суб’єктивно-ціннісного. Інакше кажучи, людське буття – це інтегральні 
єдність матеріального та духовного»13. 

У зв’язку з цим на прикладі розгляду буття (онтології права) можна навіть 
припустити, що основне питання філософії щодо первинності матерії чи сві-
домості слід розглядати не з позиції полярної антиномії – або/або, а з точки 
зору їх інтегральної єдності, яка водночас містить трансцендентні засади 
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(свідомість) і буттєві форми матеріального світу. Головним виступає питання 
їхньої гносеологічної ваги на різних етапах їх розвитку та функціонування14.

Ці висновки мають важливий методологічний характер для правотворчо-
сті, оскільки вона презентує специфічний гносеологічний засіб теоретичного 
відображення правової реальності, яка існує в двох модусах – матеріальному 
та ідеальному. 

Матеріальні та ідеальні модуси скеровують законодавця (в широкому 
розумінні цього терміна) на пошук тих соціальних відносин, які характери-
зуються насамперед своєю типовістю та довготривалістю існування. Другим 
кроком буде їх перевірка на відповідність основним правовим цінностям, 
оскільки, як відомо, протиправні відносини між певними індивідами, їх гру-
пами можуть також мати довготривалий і типовий характер. Наприклад, від-
носини в маргінальних чи злочинних угрупованнях, де діє право сили, а не 
сила права.

Така спрямованість діяльності нормотворчих органів на пошук характер-
них своєю повторюваністю соціальних відносин свідчитиме про онтологіч-
ність останніх як вираз реально існуючих потреб та інтересів членів суспіль-
ства. У даному випадку буде реалізовуватись синергетична закономірність 
щодо досягнення рівноваги між саморегулюванням системи та її зовнішнім 
регулюванням. Інакше кажучи, певна неупорядкованість (хаотичність) у 
взаємо відносинах між елементами системи буде збалансована централізова-
но встановленим порядком їх функціонування.

Водночас при аналізі соціальних відносин на предмет наявності у остан-
ніх нормотворчого потенціалу (як прообразу створення на їх підставі норм 
права) законодавцю слід уникати їх зарегульованості. По-перше, слід дотри-
муватись методологічної вимоги щодо опосередкування лише тих суспіль-
них відносин, які є виразом об’єктивних закономірностей фізичного чи 
духовного світів (для усунення небезпеки їх суб’єктивного викривлення), 
по-друге, не підлягають юридичному регулюванню відносини, які у випадку 
порушення прав і обов’язків їх учасників відновлюються у попередньому 
стані за рахунок дії іманентних їм механізмів (економічних, психологічних 
тощо). Винятком для останнього обмеження нормотворчої діяльності будуть 
лише випадки особливої важливості для суспільства тих чи інших відносин, 
які поряд з внутрішніми механізмами їх гомеостазу потребуватимуть залу-
чення зовнішніх страхаючих інструментів, яким, зокрема, є право.

Раніше зазначалось, що ідеальний модус існування права передбачає 
наявність у свідомості людини певних матриць (образів права), які творчо 
застосовуються при оцінці тих чи інших відносин як правових. Зокрема, до 
останніх можна віднести такі правові цінності, як добро та справедливість. 
Незважаючи на певний релятивізм цих понять, враховуючи їх історичний 
характер, тим не менше, можна стверджувати, що вони є дороговказом при 
наданні певним відносинам (моделям поведінки) характеру правових. Окрім 
зазначених цінностей, на думку М. І. Козюбри, до глибинних духовних цін-
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ностей права, відповідно до їхніх сучасних концепцій, належить також ідея 
людської гідності, визначальними для втілення, забезпечення і захисту якої є 
невідчужувані права людини. Саме вони є першоджерелом права. Ці іманент-
но властиві праву сутнісні цінності (атрибути) визначають передусім його 
цінність як соціального явища15.

Висновки. Таким чином, виходячи з наведеного, стає очевидним, що 
завданням законодавця при опосередкуванні суспільних відносин буде зна-
ходження в матеріальних та/або духовних сферах буття права його власних 
ціннісних підстав та подальше впровадження знайденого у реальні суспільні 
відносини через відповідні процедури правотворчості.
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Bohinich O. Lawmaking – separate ontological and epistemological principles
The article considers the influence of ontological and epistemological principles of 

law on law-making processes. In the context of this approach, modern views of 
scholars on the problems of ontology of law are studied. In particular, it is argued that 
real social relations, which in the process of human development have acquired legal 
features (became a source of law), are the basis of law, ie the existence of law is based 
on the real material world in its social dimension. In other words, the ontology of law 
has its material mode of existence. At the same time, today the law is understood not 
only as a mold of material relations, which through the rules of law affects social 
relations, but law is also considered as certain matrices (images of law) in the minds 
of individuals who creatively apply them in assessing relations. as legal.

Based on the above, it is logical to conclude that the existence of law in addition 
to its material form (social relations) has at the same time an ideal form – legal 
awareness. That is, the thesis of the ideal mode of ontology of law has the property of 
scientific truth, as well as its opposite in content thesis. In other words, we can state 
that the existence of law exists in both its ideal and material form. Thus, we observe a 
certain synthesis of these two approaches to understanding the existence (ontology) of 
law. 

This conclusion has an important methodological nature for lawmaking, as the 
latter is a specific epistemological means of theoretical reflection of legal reality, which 
exists in two modes - material and ideal. Material and ideal modes direct the legislator 
(in the broad sense of the term) to search for those social relations that are 
characterized primarily by their typicality and longevity. The second step will be to 
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verify their compliance with basic legal values, as it is known that illegal relationships 
between certain individuals and their groups can also be long-term and typical. The 
ideal mode of existence of law involves the presence in the human mind of certain 
matrices (images of law). In particular, the latter include such legal values as goodness 
and justice.

Despite a certain relativism of these concepts, given their historical nature, it can 
be argued that they are a guide in giving certain relationships (patterns of behavior) 
the nature of legal. In this regard, the task of the legislator in the mediation of social 
relations will be to find in the material and / or spiritual spheres of existence of the 
right of its own values and further implementation of the found in real social relations 
through appropriate lawmaking procedures.

Key words: ontology of law, epistemology of law, phenomenology of law, material 
and ideal modes of existence of law.
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ПРАВОВА ДОКТРИНА: АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР1

У статті аналізується аксіологічний зміст правової доктрини, порівнюєть-
ся доктринальне розуміння права часів радянської доби і в сучасний період, а 
також визначається вплив наукової доктрини на правотворчу діяльність. 
Підкреслюється, що правова доктрина набуває нормативного оформлення щодо 
таких ціннісних, фундаментальних питань права: зміст принципу верховенства 
права, розмежування права і закону, роль інших соціальних регуляторів у пра-
вотворчій практиці та ін. Наводиться судова практика, в основі якої лежала 
певна правова доктрина.

Ключові слова: аксіологія права, верховенство права, закон, право, правова 
доктрина, правотворчість. 

Lvova Оlena. Legal Doctrine: Axiological Dimension
The article analyzes the axiological content of the legal doctrine, compares the 

doctrinal understanding of the law of the Soviet era and modernity, and also determines 
the influence of scientific doctrine on law-making activities. It is emphasized that the 
legal doctrine acquires a normative form regarding such values, fundamental issues of 
law: the content of the principle of the rule of law, the difference between law and law, 
the role of other social regulators in law-making practice, etc. In this regard, law-
making practice is given, which was based on a certain legal doctrine.

Key words: axiology of law, rule of law, law, law, legal doctrine, lawmaking.

Постановка проблеми і актуальність. Питання природи наукової док-
трини та її значення в правовому полі потребує переосмислення з огляду на 
ті стандарти, які стали фундаментальними для розвитку демократичних дер-
жав та щодо ідеї прав і свобод людини. Це завдання вирішує, зокрема, теорія 
держави і права, а також інші галузеві юридичні дисципліни. Як наголошує 
у даному контексті В. Тацій, «теоретики держави і права повинні критично 
переосмислити напрацювання попереднього періоду, запропонувати нові 
підходи до розв’язання актуальних проблем та шляхи їх вирішення. Теорія 
держави і права намагається розширити горизонт наукового пізнання дер-
жавно-правових явищ, включити до наукової картини правового світу нові 
загальні правові категорії, поняття, які мають методологічне значення для 
галузевих юридичних наук»1. Тобто таке переосмислення на науковому рівні 
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має трансформуватися у конкретну правову доктрину, яка наповнить правову 
норму новим ціннісним змістом, здатним посилити її відповідність об’єктив-
ній правовій дійсності і, відповідно, стабільність та ефективність.

У цьому контексті одним із важливих є питання трансформації суспільно 
значущих цінностей та ідей до правового поля. Про це пише Р. Пузиков, 
досліджуючи доктрину як джерело формування правової політики. 
«Сходження окремих ідей до доктринального рівня є тривалим, багатоетап-
ним процесом, у результаті якого застаріле законодавство поступається міс-
цем творам видатних юристів. Іноді доктрина ототожнюється з принципами 
права. Підставою цього є сутнісна близькість цих понять. Дійсно, юридична 
доктрина – це ідеї та принципи, які виступають фундаментом права. Вплив 
принципів та ідей на правотворчість є доволі значним»2. Про це, зокрема, 
яскраво свідчить практика тоталітарного режиму радянської доби і, відповід-
но, радянської правової доктрини, зокрема, щодо визначення фундаменталь-
них юридичних категорій. Адже формула права радянської доби розумілася 
як «сукупність правил (норм) законів, які санкціоновані й забезпечуються 
державою», і це багато десятиліть слугувало точкою відліку для руху радян-
ської юридичної науки і практики. 

Вивчаючи проблему нетотожності права і закону, В. Селіванов підкрес-
лює, що ця формула припускала, що партія, народ і радянська влада єдині у 
розумінні суспільного прогресу, а отже, у правильному розумінні потреб та 
інтересів суспільства. Тому приватні інтереси людей підкорялися публічним 
інтересам і ставилися у залежність від добробуту усього суспільства і таким 
чином закріплювалися у законах, що приймалися державою3. І саме тому 
ідеологи радянської доби, зокрема, В. Чхіквадзе, намагалися будь-який авто-
ритет права підпорядкувати політичній доцільності та перетворити його на 
знаряддя здійснення політики панівного класу4. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цілому різноманітні аспек-
ти правової доктрини, зокрема й аксіологічні, вивчалися як юристами, так і 
філософами, серед яких – О. Васильченко, Є. Євграфова, Р. Давид, В. Денисов, 
О. Костенко, А. Кучук, О. Мороз, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, Є. Полянський, 
Ю. Размєтаєва, І. Семеніхін, А. Селіванов, В. Тацій, А. Фальковський та ін. 
Водночас і досі не вироблено єдиного підходу до розуміння поняття «право-
ва доктрина». О. Васильченко пояснює це тим, що доктрина належить до 
правових явищ, які не тільки багаторазово змінювали свій статус, а й праг-
нуть розчинитися в науці, судовій практиці, релігії, загальних принципах та 
інших формах і джерелах права5. Є. Полянський наголошує, своєю чергою, 
що основні підходи до визначення доктрини вже давно відпрацьовані, проте 
українські науковці досі не можуть дійти консенсусу щодо її природи та 
місця в правовій системі, і має місце методологічний хаос та нехтування 
базисними засадами права. Зазначена проблема потребує активного розв’я-
зання шляхом чіткого визначення місця та функціонального навантаження 
правової доктрини в системі координат сучасного українського права6.
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Мета та завдання дослідження. З огляду на це потребує поглибленого 
аналізу аксіологічний аспект правової доктрини, що може стати з’єднуваль-
ним містком стосовно її змісту та правозастосовного і правореалізаційного 
призначення. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки правова доктрина у своєму зміс-
товому навантаженні має аксіологічні риси, то простежити їх прояв можна 
шляхом зіставлення, наприклад, протилежних режимів, за яких формувалися 
певні доктрини, протилежних підходів до розуміння права та ін. Зокрема, 
згадувана вище реальність радянської доби, по суті, заперечувала право як 
самостійний регулятор у системі соціально-нормативного регулювання. 
Право тих часів називали концентрованим виразом політики7. І ці ідеї мали 
відповідним чином науково обґрунтовуватися і сформуватися у керівну пра-
вову доктрину, яка б забезпечувала інтереси політики. 

З розпадом СРСР відбулася різка зміна предмета наукових досліджень у 
галузі права, формувалися нові методологічні напрями, оновлювалися нау-
кові школи, формулювалися наукові правові доктрини вже вільної, демо-
кратичної України. Зокрема, переосмислюється розуміння права, яке 
повертається своїми витоками до природно-правової школи; поновлюються 
порівняльно-правові дослідження правових систем, а власне порівняльного 
вивчення права дуже остерігалася радянська влада; і, як результат, відбува-
ється гармонізація українського законодавства відповідно до міжнародних 
стандартів, за яких визнається пріоритет інтересів людини над інтересами 
держави.

Крок за кроком починається національно-культурне, духовне відроджен-
ня українського народу, його історичної свідомості і традицій, національ-
но-етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх 
сферах суспільного життя.

Відповідно, така кардинальна зміна у доктрині права повертається до 
його розуміння як природного, справжнього права, що ґрунтується на об’єк-
тивній природі – природі Бога, людини, речей, яке втілює засади розумності, 
моральності та справедливості8. 

Оновлення правової доктрини вже незалежної науки сприяло конститу-
ційному затвердженню нових, прогресивних ціннісних орієнтирів, серед 
яких – людина як вища соціальна цінність, її невідчужувані природні права, 
принцип верховенства права, справедливості тощо. В теорії праворозуміння 
ствердилася межа, яка чітко відокремлювала розуміння права і закону і, від-
повідно, постала потреба визначення критеріїв їх співіснування на єдиному 
ідеологічному, ціннісному фундаменті нашої нації.

Якщо призначення і зміст права, як у доктринальному, так і в практично-
му аспекті, суперечитимуть загальним засадам розвитку суспільства (моралі, 
традиції тощо), це призводитиме до невідповідності права як об’єктивного 
явища та законодавства. Поєднуючим і прогресуючим фактором у даному 
процесі стає спільність ідеології та цінностей9.
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Як наголошує І. Семеніхін, відмова від ідей, що культивувалися протягом 
багатьох десятиліть (ототожнення права і закону, пріоритету державних інте-
ресів над приватними, примусового насадження єдиної державної ідеології 
тощо), утвердження таких цінностей, як демократія, правова держава, верхо-
венство права, права людини, громадянське суспільство, передбачають звер-
нення уваги правознавців на правові явища, що мають фундаментальні соці-
альні витоки, походження та зміст10.

Відповідно, романо-германська правова система, її категоріальний апа-
рат, специфічний стиль юридичного мислення європейських юристів не 
сформувалися б у тому вигляді, в якому вони нині існують, без університет-
ської традиції, що сягає своїм корінням ХІІ–ХІІІ століть11. Доктрина – це 
ключ до розуміння вчорашнього та сприйняття сучасного права. Вона лежить 
в основі правових аналогій і понять, інститутів і норм, які логічно поєднує і 
спрямовує у відповідне соціальне русло з метою збереження та утвердження 
основоположних правових цінностей12.

З огляду на це слід підкреслити, що «доктрина має юридико-аксіологіч-
ний аспект, саме на доктринальному рівні формується система правових цін-
ностей в їх ієрархічних взаємозв’язках. Важко переоцінити роль доктрини в 
питаннях правового виховання, втілення правової ідеології, правової соціалі-
зації особистості, формування правосвідомості і правової культури на всіх 
рівнях»13.

Ціннісний дисбаланс призводитиме до кризи як у суспільстві загалом, так 
і в тій сфері, в якій певні цінності нівелюються, зокрема, і часто це пов’язано 
з уявленнями про те, що є моральним чи аморальним, і часто саме такі кри-
терії стають засадничими при визначенні суспільних цінностей, правових 
доктрин і, відповідно, правового закону.

З огляду на це постає тема цінності права, під якою прийнято розуміти 
його здатність слугувати метою та засобом для задоволення соціально спра-
ведливих потреб індивідів та суспільства загалом, стверджувати справедливі 
та гуманні засади у взаємовідносинах особистості та влади, виступати 
силою, яка протистоїть сваволі14.

Саме цінності було покладено як концептуальну основу ідеї природних і 
невід’ємних прав людини, які стали моделлю і міжнародним стандартом для 
конституцій розвинутих демократичних держав. І взагалі, ідеї правової дер-
жави, верховенства права, поділу влади Ш. Монтеск’є тощо стали доктри-
нальним фундаментом у законодавстві багатьох правових систем. 

У часи Просвітництва ставиться ідея гуманізму, що встановлює цінність 
людини. Однак Україна, коли переживала часи комуністичного авторитариз-
му, мусила боротися за цю ідею та її відображення на конституційному рівні. 
І як згадувалося, цьому передував розвиток правової думки, в процесі якого 
відбувалося переосмислення таких понять і категорій, як право, держава, 
права людини, верховенство права, закон, демократія тощо. До речі, саме на 
доктринальних постулатах та ідеях свободи, рівності, індивідуалізму, пріо-
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ритету прав людини ґрунтуються сьогодні основні положення Конституції 
України. Зокрема, людина визнається найвищою соціальною цінністю (ст. 3 
Конституції України 28.06.1996 р.). 

Суспільство, у якому досягнуто консенсусу щодо того, що є моральним, що 
вважати цінністю, а що ні, може розглядатися як стабільна система, оскільки 
ліквідується головне джерело суперечностей, які породжують нестабільність, 
катаклізми, потрясіння15. Відповідно, моральні засади і цінності суспільства 
впливають на зміст наукових доктрин, які в аксіологічному вимірі стають 
засадничими і відображаються у змісті правових норм, слугують свого роду 
матрицею як для права в цілому, так і для окремих його галузей. 

В юридичній літературі підкреслюється, що доктрина має практичну 
спрямованість і її положення можуть стосуватися конкретного правового 
явища в конкретній галузі права, окремого правового інституту і т. п. 
Водночас стверджується, що в її основі лежить той чи інший тип праворозу-
міння, і саме він визначає парадигму (смислову модель, принцип і зразок) 
юридичного пізнання, власне науково-правовий зміст, предмет і метод відпо-
відного вчення про право16.

Однак проблема права не може бути зведена лише до його якогось одно-
значного розуміння – чи то як сукупності правил поведінки, встановлених 
державою, чи то як природного, що відповідає природним правам і потребам 
людини. Право юридичне має відповідати праву природному, і у такому 
випадку відбуватиметься їх ефективна функціональна взаємодія і можна буде 
говорити про існування правового закону, тобто такого, що відображає пере-
дусім природні права і потреби людей та не суперечить їм.

Закон буде правовим, якщо законодавець – представницький орган дер-
жави – адекватно відобразить волю народу. В іншому випадку закон, у тому 
числі і приписи Основного Закону – Конституції, не є правовим і потребува-
тиме відповідних змін17. 

Тобто однією з найважливіших протилежностей між природними права-
ми та позитивним правом є питання прав людини. На це вказує В. Четвернін, 
який пише, що якщо позитивістська традиція тлумачить його як питання про 
основні конституційні права громадян, джерело яких – правотворчість, то 
для конкуруючої традиції це питання про природні права, якими людина 
наділена з моменту народження і які не можуть бути відчужені на користь 
держави, а отже, нею і не даруються18. І вже давно ця концепція знайшла 
відповідне наукове і правове, і філософське обґрунтування, відобразилася у 
численних міжнародних правових документах як стандарт і стала матрицею, 
зразком для конституцій демократичних держав.

Отже, виходячи із аналізу взаємозв’язку та взаємовпливу наукової док-
трини, праворозуміння і правотворчості, спільним для усього вказаного є 
цілісний аксіологічний підхід.

Ціннісний (аксіологічний) підхід в юриспруденції – це загальна страте-
гія дослідження, що визначає розгляд права крізь призму його відповіднос-
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ті з певними цінностями, що можуть забезпечуватися правом та бути його 
основою.

На думку А. Фальковського, розгляд права в межах ціннісного підходу 
зумовлюється двома найбільш важливими чинниками. По-перше, ціннісний 
підхід до права має своїм фундаментом певну філософську концепцію цін-
ностей, адже від розуміння природи цінностей безпосередньо залежить і 
визначення ціннісного змісту права; по-друге, саме тип праворозуміння без-
посередньо впливає на тлумачення зв’язку між цінностями та правом, 
визнання його цінності для людини та суспільства19.

Це дає змогу зрозуміти: чому за часів Радянського Союзу питання аксіо-
логії права фактично не досліджувалося, адже право не було цінністю, права 
не розглядались як іманентна складова людини, йшлося передусім про їх 
негативність і перепону на шляху до становлення суспільної общини і, від-
повідно, комунізму.

Антагоністичним є інший підхід, за якого право розглядається як елемент 
культури, як соціокультурний феномен. Саме такий підхід дає підстави гово-
рити про право як цінність, пов’язувати з ним можливість досягнення право-
порядку у соціумі, врахування інтересів особистості, реалізацію можливо-
стей останньої20. З огляду на це перед правотворцями постає відповідальне 
завдання віднайти та втілити у зміст нормативно-правого акта зазначені цін-
нісні складові права з урахуванням усіх вимог юридичної техніки, адже най-
більше правотворчих помилок відбувається саме в процесі правотворчості.

Саме ієрархія цінностей права, що усвідомлена законодавцем, визначає 
основні напрями і принципи правотворчої політики. З огляду на таку аксіо-
логічну площину правотворчої діяльності Є. Мороз припускає можливість 
вирішення проблем, серед яких: визначення кола правових цінностей, які 
мають бути втілені в чинне законодавство; визначення пріоритету правових 
цінностей; вжиття заходів щодо підтримки й забезпечення цінності права в 
цілому, що має включати відмову від прийняття неправових законів, норм, 
які передбачають дріб’язкову регламентацію, політично кон’юктурних нор-
мативно-правових актів тощо; намагання побудувати таку систему діючого 
права, яка б відповідала оптимальній для сучасного стану суспільства ієрар-
хії соціальних і правових цінностей21. 

З огляду на це та роль цінностей у правотворчості можна говорити про 
необхідність створення такої концепції законопроєкту, яка засновуватиметь-
ся на основних ціннісних суспільних засадах, відповідно сформованій право-
вій доктрині та стане відповіддю на нагальні потреби людини, суспільства і 
держави. І, як зазначає О. Мороз, у процесі формулювання ідеї законопроєк-
ту відбувається відбір цінностей, які мають бути втілені в нормах, викриста-
лізовується загальне розуміння цього документа як значної цінності права з 
визначенням його місця, відповідно до його значущості, в системі законодав-
ства. З цієї точки зору вчена розуміє правотворчість як процес втілення ідей 
і правових цінностей у правову дійсність22. 
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Розвиваючи цю думку, дослідник моделює такі діалогічні зв’язки в аксі-
осфері права: 1) діалог законодавця і громадян, у результаті якого формуєть-
ся образ правових норм та інститутів; 2) діалог цінностей громадян і чинних 
норм (в особі законотворця); 3) діалог цінностей права і правових цінностей, 
а також їх з цінностями моралі і релігії як у свідомості громадян, так і у сві-
домості законодавця. Наявність реальних діалогічних зв’язків дасть змогу 
звести до мінімуму правотворчі помилки23. 

До цього переліку варто додати діалог законодавця із науковою доктри-
ною (в особі науковців) та діалог науковців з об’єктивною дійсністю (в особі 
громадян). Це сприятиме розвиткові аксіологічного вектору права, відобра-
женню його в обґрунтованих наукових доктринах і, відповідно, ефективності 
правотворчості, здійсненої на фундаментальних ідеях і принципах. 

Якщо говорити, наприклад, про правотворчість радянської доби, то вона 
також забезпечувалася відповідною доктриною, що була спрямована на під-
несення цінності законів, які відрізнялися політичним характером і слугува-
ли не засобом гарантування та захисту природних прав людини, а інструмен-
том ствердження інтересів правлячої верхівки. 

Щодо цього В. Селіванов наголошував, що в Україні відбувається послі-
довна заміна «успадкованої» від колишнього СРСР радянської правової дійс-
ності, правової системи. При цьому вчений вважав, що всебічному уявленню 
про природу права і закону та їх взаємозв’язок сьогодні заважають залишки 
однобічного підходу до розуміння права, а саме – розуміння його лише як 
юридичного, позитивного права, як результату діяльності держави, її органів, 
зведення його сутності в найкращому разі до закону24. 

Зокрема, законодавство, як форма відображення права, має відповідати 
критеріям природного і морального, що притаманні конкретному суспіль-
ству, які водночас є критеріями істини, яка існує незалежно від свідомості 
і діяльності людини. Тобто право, формуючись під впливом історичних, 
морально-етичних та інших факторів, стає невід’ємною складовою сус-
пільного життя, воно існує об’єктивно, тобто є природним правом, є істин-
ним25.

Є. Мадаєв наголошує, що доктрина здійснює свою регулятивну функцію 
через певні юридичні документи, лежить в основі нормування суспільних 
відносин. Водночас доктрина відрізняється від інших джерел права відсут-
ністю прямої державної підтримки, забезпеченості потенціалом державного 
примусу. Доктрина як джерело права працює не в результаті її формалізації і 
санкціонування державою, а виходячи із її власної авторитетності, перекон-
ливості, що створює її реалізаційну енергію26.

Тобто доктрина трансформує дію права та його ціннісний зміст у кон-
кретний правовий документ, стаючи, таким чином, його матрицею. 

Свого часу втіленням таких ідеалів стала, наприклад, Загальна декларація 
прав людини, яка хоча й не є обов’язковим документом для всіх держав, 
однак має силу міжнародного звичаєвого права27. 
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Що ж саме розуміють під правовою доктриною у юридичній науці? На 
справедливе переконання Є. Євграфової, більш точним є термін «науко-
во-правова доктрина», оскільки дає змогу чіткіше вирізнити її з-поміж дер-
жавних актів-доктрин і вона необов’язково зумовлена характером політи-
ко-правової культури суспільства, а є автономним, самодостатнім явищем, 
дія і вплив якого не обмежені часом і кордонами національних держав. 
Такими є існуючі з давніх часів доктрини природного права, народного суве-
ренітету, суспільного договору, теологічні вчення про державу і право тощо28. 

Зокрема, судова практика у своїх правотлумачних рішеннях може спира-
тися на вироблену наукову доктрину. Наприклад, Конституційний Суд 
України, вирішуючи порушене у конституційному поданні питання, звертав-
ся до правової доктрини, зокрема, в частині роз’яснення конституційного 
принципу верховенства права та розмежування понять «право» і «закон». 
Так, згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 2 листопада 
2004 р. «верховенство права» тлумачиться як «панування права в суспіль-
стві», що «вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозахисну 
діяльність, зокрема, у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті 
передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним 
із проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законо-
давством як однією з його форм, а й включає й інші соціальні регулятори, 
зокрема, норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством 
і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. …Таке 
розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді 
може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність 
особи»29.

Висновки. Так, виходячи із даного роз’яснення, набуває нормативного 
оформлення правова доктрина щодо таких ціннісних, фундаментальних 
питань права: зміст принципу верховенства права, розмежування права і 
закону, ролі інших соціальних регуляторів у правотворчій практиці, ідеї спра-
ведливості у праві та ін. Зазначене у загальному вигляді відображає сучасну 
ідею права, засновану на природному праворозумінні і яка зайняла автори-
тетну, домінуючу наукову позицію у вітчизняній юридичній науці.

Таким чином, доктрина стає основою для створення якісного права, що 
надає правотворчій і правозастосовній діяльності, а також законодавству 
аксіологічного змісту. Така її здатність зумовлюється її функціональною та 
змістовною стороною: по-перше, вона являє собою відпрацьовану роками 
теоретичну (концептуальну) основу для правотворчої діяльності; по-друге, 
об’єктивує результати наукових досліджень у вигляді основоположних пра-
вових ідей і концепцій (ідеалів, цінностей, принципів, норм), які можуть 
бути відтворені у роз’ясненнях і офіційних тлумаченнях відповідних органів 
(як джерело права); по-третє, доктринальні знання трансформуються до 
законодавства, наповнюючи його якісним аксіологічним змістом.
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Lvоvа O. Legal doctrine: axiological dimension
Introduction. The question of the nature of scientific doctrine and its significance 

in the legal field needs to be reconsidered in view of the standards that have become 
fundamental to the development of democracies and the idea of human rights and 
freedoms. Legal scholars must critically rethink the work of the previous period, 
suggest new approaches to solving current problems and ways to solve them. Such a 
rethinking at the scientific level should be transformed into a specific legal doctrine 
that will fill the legal norm with new values,

The purpose of the article. Аnalysis of the axiological aspect of legal doctrine, 
which can be a connecting point in terms of its content and law enforcement and law 
enforcement purposes.

Issues of legal and illegal restrictions are studied. Since legal doctrine has 
axiological features in its content, it is possible to trace their manifestation by 
comparing the opposite regimes under which legal doctrines were formed. In 
particular, the reality of the Soviet era denied the right as an independent social and 
regulatory regulator.

With the collapse of the USSR there was a sharp change in the subject of scientific 
research in the field of law, new methodological directions are formed, scientific 
schools are updated, scientific legal doctrines of already free, democratic Ukraine are 
formulated.

Renewal of the legal doctrine of already independent science contributed to the 
constitutional approval of new, progressive values, including - man as the highest 
social value, its inalienable natural rights, the principle of the rule of law, justice and 
more. There is also a distinction between the understanding of law and law.
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Thus, doctrine is the key to understanding yesterday’s and today’s perception of 
law. It is the basis of legal analogies and concepts, institutions and norms, which 
logically combines and directs in the appropriate social direction in order to preserve 
and affirm fundamental legal values. Value imbalances will lead to crises both in 
society as a whole and in the sphere in which certain values are leveled, and this is 
often due to the notion of what is moral or immoral, and often such criteria become 
fundamental in determining social values, legal doctrines and, accordingly, legal law.

Based on the analysis of the relationship and interaction of scientific doctrine, 
legal understanding and lawmaking, it is noted that common to all this is a holistic 
axiological approach. Scientific doctrine transforms the effect of law and its value 
content into a specific legal document. At one time, such ideals were embodied, for 
example, in the Universal Declaration of Human Rights.

Conclusions. Thus, the doctrine becomes the basis for the creation of quality law, 
which gives lawmaking and law enforcement activities, as well as legislation, 
axiological content. On the one hand, the doctrine is a years-old theoretical basis for 
lawmaking; on the other, it objectifies the results of scientific research in the form of 
fundamental legal ideas and concepts.

Key words: axiology of law, rule of law, law, law, legal doctrine, lawmaking.
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ПРАВО І МОРАЛЬ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ  
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ1

Стаття присвячена дослідженню концептуальних проблем взаємодії права і 
моралі в контексті сучасних ціннісно-ідеологічних реалій. Наголошується, що 
для сучасної моралі характерними є прагматизм та орієнтація на практичні 
потреби людини, а не на пошук об’єктивних критеріїв добра і зла та їх конкрет-
них проявів у діях, вчинках, поведінці та діяльності людей. Обґрунтовується 
думка, що витоки права і моралі не можна обмежувати лише так званим кон-
венційним рівнем її формування та розвитку.

Ключові слова: право, мораль, права людини, ідеологія, правова норма, 
соціаль на регуляція.

Suniehin Serhii. Law and morality: problems of interaction in the context of 
modern realities

The article investigates the conceptual problems of interaction of law and morality 
in the context of modern value and ideological realities. It is noted that modern 
morality is characterized by pragmatism and focus on the practical needs of human, 
rather than the search for objective criteria of good and evil and their specific 
manifestations in the actions, deeds, behavior and activities of people. The opinion is 
substantiated that the origins of law and morality cannot be limited only to the 
so-called conventional level of its formation and development.

Key words: law, morality, human rights, ideology, legal norm, social regulation.

Постановка проблеми. Розширення простору свободи в умовах демо-
кратичного правового розвитку, стрімкий характер науково-технічного про-
гресу, всеохопна інформатизація практично всіх сфер і галузей суспільного 
життя, посилення соціальної нерівності та інші кризові реалії сьогодення 
об’єктивно вимагають уточнення та певного переосмислення питань взаємо-
дії та взаємозв’язку різних соціальних регуляторів, зокрема, права і моралі, 
норми яких регулюють найбільшу кількість суспільних відносин. Адже про-
гресивний напрям розвитку правового життя громадян та їх об’єднань, чис-
ленних взаємозв’язків між ними та з владними інституціями держави безпо-
середньо залежать від правильності визначення місця права і моралі в систе-
мі загальних нормативних координат суспільства і держави, від здійснення 
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1© С. О. Сунєгін, 2022



187РОЗДІЛ ІI • Проблеми теорії держави і права

реальної оцінки тих регулятивно-охоронних можливостей, які мають право і 
мораль як соціонормативні феномени, від ступеня врахування правовими 
нормами культурної традиції відповідного суспільства тощо.

Погоджуючись загалом з тим, що сфера моральних відносин у суспіль-
стві не повинна передбачати здійснення активного, безпосереднього владно-
го впливу на неї, вважаємо, що держава водночас не повинна також і індифе-
рентно ставитися до неї. Скоріше навпаки, держава, яка прагне забезпечити 
функціонування стабільного й ефективно функціонуючого правопорядку, 
досягнення соціального благополуччя своїх громадян, вирішення різноманіт-
них завдань соціально-економічного та культурного розвитку, повинна про-
водити таку внутрішню політику, яка б спрямовувалася на створення належ-
ного морального клімату в суспільстві, який є необхідною передумовою 
прогресивного правового розвитку. Адже будь-яка держава завжди, принайм-
ні опосередковано, впливає на формування та розвиток моральної складової 
суспільного життя, що досягається, з-поміж іншого, за допомогою влад-
но-управлінського, організаційного та правового впливу на такі найважливі-
ші сфери, як освіта, наука, культура, мистецтво, охорона здоров’я, зайнятість 
населення тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика взаємодії права 
і моралі в умовах складних і суперечливих реалій сьогодення вже стали пред-
метом осмислення багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, насамперед 
теоретиків та філософів права. Зокрема, серед представників загальнотеоре-
тичної юридичної науки відповідні питання досліджувалися такими вчени-
ми, як: В. Бачинін, Ж.-Л. Бержель, С. Бобровник, О. Лукашева, Д. Ллойд, 
Р. Луцький, С. Максимов, Г. Мальцев, Н. Оніщенко, О. Петришин, 
Ю. Романець, Л. Фуллер тощо. Не применшуючи величезної ролі та значення 
наукового доробку цих та багатьох інших науковців, спробуємо системно 
осмислити основні проблеми взаємодії права і моралі в контексті особливос-
тей сучасних реалій розвитку демократичного суспільства.

Мета статті. Метою цієї статті є визначення основних проблем взаємодії 
права і моралі в контексті особливостей соціокультурних реалій сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, взаємозв’язки між правом і 
мораллю як двома основними соціальними регуляторами в процесі свого 
історичного розвитку мали різний характер. Даний факт зумовлюється не 
лише відповідною специфікою двох вказаних соціонормативних систем, їх 
впливом на різні та водночас тісно взаємопов’язані між собою складові сус-
пільної та індивідуальної свідомості, а й також тим, що історичний розвиток 
будь-якого суспільства завжди відбувався в умовах домінанти певних цінніс-
но-ідеологічних систем і породжених ними парадигм соціального розвитку, 
в межах яких обґрунтовувалися ті чи інші пріоритети нормативного впливу 
на суспільні відносини.

Так, в умовах панування консервативної ідеології традиційній моральній 
системі регуляції суспільних відносин завжди відводилась провідна роль, а 
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основне завдання правового регулювання полягало насамперед у створенні 
відповідних гарантій для збереження моральної традиції у суспільному 
житті. Як зазначається у вітчизняній науковій літературі, «невід’ємним прин-
ципом консерватизму є повага до релігійних цінностей, духовності, суспіль-
ної моралі та національної культури. Звідси випливає традиційно високий 
авторитет і цінність сім’ї, церкви, віри, патріотизму, доброчесності тощо»1.

Водночас в умовах поступової переорієнтації суспільного розвитку на 
ліберальну ідеологію відбулася зміна пріоритетів у нормативному регулю-
ванні суспільних відносин, внаслідок яких за правом закріпився статус 
основного та найвпливовішого соціального регулятора. При цьому слід звер-
нути увагу на те, що історична еволюція лібералізму як ціннісно-ідеологічної 
системи суспільного розвитку, яка остаточно була сформована у період 
Нового часу насамперед завдяки її філософсько-правовому обґрунтуванню в 
європейській доктринальній думці, поступово сприяла переосмисленню 
природи моральної регуляції поведінки та діяльності людей, яка все більше 
втрачала свої об’єктивні, метафізичні, традиційні витоки і перетворювалася, 
таким чином, здебільшого на суб’єктивні переживання та переконання інди-
відів з приводу тих чи інших моральних проблем суспільного розвитку. 
Підтвердженням зазначеної тези слугують, зокрема, особливості історичного 
розвитку концепцій природного права, зміст якого у нинішніх ліберально-де-
мократичних реаліях фактично обмежується лише правами і свободами 
людини, їх верховенством та пріоритетом над системою позитивного права 
держави (законодавства), хоча в історичній ретроспективі в поняття «при-
родне право» нерідко вкладався моральний контекст.

У контексті зазначеного потрібно наголосити, що в процесі свого впливу 
на суспільство і громадян право завжди взаємодіяло з мораллю, а точніше – з 
її конкретно-історичними формами, які були домінантними протягом трива-
лого періоду у часі. Водночас, на нашу думку, наявність таких форм моралі, 
їх відносний, діалектичний характер і темпорально-просторова обмеженість, 
не означає втрати ними своєї об’єктивної метафізичної, ідеальної основи, яка 
має трансцендентний характер і яку не можна обґрунтовувати лише з емпі-
ричного досвіду.

З цього випливає, що правильна відповідь на питання, який саме характер 
має взаємодія та взаємозв’язок права і моралі в конкретний історичний 
період, зокрема, в умовах сьогодення, залежить від того, як у сучасному дис-
курсі та соціальній практиці розуміються поняття, відповідно, права і моралі, 
якими домінантними ознаками вони характеризуються, яким чином прояв-
ляються їх вимоги у поведінці та діяльності людей.

Так, серед специфічних особливостей морального життя сучасного демо-
кратичного суспільства в науковій літературі справедливо відзначаються такі 
його ознаки, як моральний плюралізм, розвиток системи професійних і кор-
поративних етичних кодексів (інституціоналізація моралі), розподіл моралі 
за етнічними ознаками, орієнтація моральних вимог на певний зовнішній 
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стандарт, який протиставляється традиційному моральному заклику до без-
межного самовдосконалення людини в християнському або загальнорелігій-
ному контексті, а також утилітарний підхід, який передбачає прийняття 
рішень на основі так званої логіки меншого зла2.

Як бачимо, в умовах сьогодення моральна регуляція спрямовується 
насамперед на забезпечення індивідуальних потреб, інтересів, прагнень, 
цілей та бажань, а не цілісності та єдності суспільного буття, як це переваж-
но було у минулі історичні епохи. Для сучасної моралі характерним є праг-
матизм, орієнтація на практичні потреби людини; вона має дескриптивний 
характер і покликана обґрунтовувати нормативні моделі та положення, які 
вважаються корисними та необхідними у визначених координатах часу і про-
стору; вона все більше віддаляється від пошуку об’єктивних критеріїв добра 
і зла та їх конкретних проявів у діях, вчинках, поведінці та діяльності людей. 
Як зазначає Н. Головіна, «сучасна мораль втрачає притаманне їй раніше 
прагнення до формулювання універсальних моральних імперативів»3.

В основу обґрунтування сучасної моралі покладаються, як правило, 
суспільні відносини, які, власне, і породжують мораль і визначають мотива-
цію переважної більшості моральних вчинків, яка має утилітарний характер: 
необхідність урахування взаємних інтересів для підтримки стабільного 
порядку у суспільстві, у чому зацікавлені всі учасники відповідних комуніка-
тивних практик. Незважаючи на цілком зрозумілу логіку побудови подібної 
аргументації, вона, на нашу думку, не позбавлена очевидних недоліків, які 
полягають насамперед у тому, що:

1) такий підхід до розуміння моралі, який, по суті, ставить її в залежність 
від динаміки розвитку тих чи інших суспільних відносин, унеможливлює її 
розгляд як окремого, специфічного соціонормативного феномену, оскільки 
узгодження різноманітних інтересів у суспільстві відбувається з урахуван-
ням різних регуляторів соціального буття, у тому числі традицій, звичаїв, 
права тощо. У даному випадку чітко проявляється поширений у сучасному 
соціогуманітарному дискурсі принцип редукції або редукціонізм, відповідно 
до якого сутність і зміст складних явищ можна пояснити за допомогою зако-
нів і характеристик, які є властивими більш простим явищам;

2) якщо уявити, що людина засвоює моральні норми лише на конвенцій-
ному рівні, тобто через відповідну соціальну практику, то відкритим зали-
шається питання щодо так званої особистої моралі, відмінної від визначено-
го суспільного стандарту, витоки якої закладені у самій природі людини, 
зокрема, у її здатності конструювати та осмислювати метафізичний рівень 
свого буття;

3) даний підхід не відповідає історичній практиці, яка переконливо дово-
дить, що мораль як соціонормативний феномен спирається на значно більш 
глибокі витоки та засади, ніж визначена емпірична реальність. У даному 
випадку йдеться, зокрема, про внутрішнє, суб’єктивне моральне почуття, 
певне джерело моралі в самому суб’єкті, яке не пов’язано з панівними фор-
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мами суспільної моралі. Адже як можна, наприклад, пояснити перманентну 
появу на історичній арені особистостей, які не лише мають власний мораль-
ний кодекс, що не узгоджується та навіть суперечить панівним соціальним 
нормам, а й старанно захищають його навіть ціною особистого життя. 
Очевидно, що життя і доля таких людей підтверджує специфічний зміст 
моралі як нормативного феномену.

У цьому контексті потрібно наголосити, що навіть всесвітньо відомий 
німецький філософ і соціолог Ю. Габермас, який у своїх працях обґрунтовує 
переважно конвенційний характер природи моралі або раціональну «етику 
комунікативного дискурсу», не заперечує того, що ефективність моральних 
практик у суспільстві залежить від наявності відповідного «морального 
почуття». Вчений, зокрема, зазначає: «Ми лише у тому випадку можемо не 
втратити сенс морально-практичного виправдання способу наших дій, якщо 
утримаємо перед очима мережу моральних почуттів, занурену в повсякденну 
комунікативну практику… Існування ж самих моральних почуттів дається 
нам разом із фактом існування людського суспільства»4;

4) суспільна мораль як певний зовнішній по відношенню до суб’єкта 
соціальний регулятор ефективно функціонує в суспільстві тоді, коли спи-
рається на індивідуальну мораль. Повною мірою це стосується і права, 
норми якого ефективно реалізовуються в суспільному житті лише у тому 
випадку, якщо особа внутрішньо впевнена, переконана у необхідності та 
корисності її реалізації у тих чи інших випадках. Це означає, що у складних 
життєвих ситуаціях справжній моральний вибір, тобто такий, що відповідає 
як суспільному благу в цілому, так і конкретному індивіду, може бути зробле-
ний лише тими, хто відчуває трансцендентну природу свого внутрішнього 
морального закону. І навпаки, у сучасних реаліях ми є постійними свідками 
того, що навіть раціонально сприйняті соціальні норми, реалізація яких 
сприятиме досягненню загальносуспільного блага, постійно ігноруються у 
зв’язку із невідповідністю їх змісту особистим ціннісним пріоритетам та 
вигодам, тобто тому, що вони не стали невід’ємною складовою індивідуаль-
ної свідомості. Відтак, суспільна мораль може лише або актуалізувати вну-
трішнє моральне почуття, або, навпаки, перетворити його на щось другоряд-
не, непотрібне для суспільного розвитку.

У контексті зазначених аспектів можна стверджувати, що не мораль як осо-
бливий соціонормативний феномен зближується з правом, а її розуміння та 
інтерпретація в межах сучасного дискурсу цілком узгоджується з правовою 
сферою суспільного життя, місією якої також є обслуговування суто утилітар-
них потреб та інтересів суспільства і громадян, їх матеріального благополуччя. 
При цьому така фактична ситуація, на нашу думку, не є свідченням повної 
втрати сучасною мораллю свого онтологічного нормативного статусу, в межах 
якого обґрунтовуються універсальні ціннісно-нормативні моделі та правила, 
яким надається абсолютне значення та які претендують на встановлення об’єк-
тивної оцінки певних явищ, фактів і процесів з точки зору їх належності до 
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категорій добра і зла та похідних від них понять і смислів, тобто оцінки того, 
що справді є морально схвальним або морально засуджуваним незалежно від 
цінностей, звичаїв та поглядів окремих осіб, їх груп чи навіть культур.

Водночас мораль як об’єктивний соціонормативний феномен, що консти-
туює вищі ціннісно-телеологічні пріоритети духовного удосконалення осо-
бистості, навпаки, все більше віддаляється від змісту сучасного права, який 
вже втратив статус стабільної та міцної основи для утвердження неминущих 
моральних цінностей у суспільному житті. Втрата чітких критеріїв розмеж-
ування добра і зла, морально допустимих і недопустимих вчинків людей, 
вимірювання людського щастя лише мірою володіння певною особою мате-
ріальними благами тощо, призвело вже не лише до того, що право та законо-
давство як форма його вираження здатне вирішувати хіба що окремі практич-
ні завдання локального характеру, а й до того, що на сьогодні право фактично 
виконує роль одного із важливих чинників морального регресу суспільства. 
Останнє проявляється, зокрема, у посиленні загальносвітової тенденції пра-
вового унормування таких ганебних з точки зору моралі явищ, як евтаназія, 
одностатеві шлюби, проституція тощо. При цьому логіка надання правових 
гарантій подібним явищам ґрунтується, як правило, на суто економічному 
розрахунку та необхідності якомога більш повного забезпечення свободи 
індивідуального вибору людини.

У контексті зазначеного потрібно наголосити, що сучасне суспільство 
функціонує на засадах економоцентризму, ідеологічна основа якого позбав-
лена будь-яких позаекономічних цілей, що підміняються насамперед про-
цесом технологічної модернізації як єдино правильного та можливого спо-
собу забезпечення прогресивного розвитку всіх галузей та сфер життєдіяль-
ності людини. В цих умовах будь-які життєво необхідні потреби людини 
обмежуються споживацькими інтересами, максимізацією особистої виго-
ди, товарообмінними операціями тощо. Повною мірою це стосується і 
надособистісних ідеалів, які в сучасних реаліях перетворилися на спожи-
вчу річ та фактично втратили своє значення вищої мети функціонування 
суспільства. Відтак, соціальна нормативність незалежно від її конкретної 
форми (правова, моральна тощо), соціальні інститути, соціокультурна тра-
диція тощо, елімінуються з контексту ринкового обміну та будь-яких 
суспільних відносин як такі, що перешкоджають досягненню максимально-
го прибутку та задоволення.

Як наслідок, прагнення до максимізації особистого комфорту та вигоди 
як основний мотив поведінки людей змінює нормативну основу соціального 
порядку, яка, як слушно зауважив К. Лаваль, зводиться до того, що «індиві-
дові не потрібно більше підкорятися моральному закону, який вказує йому на 
добро і зло, йому треба лише робити точні розрахунки, в межах яких потріб-
но вміти враховувати різноманітні політичні, бюджетні, правові, соціальні та 
інші умови, які надають можливість йому досягти найбільшого задово-
лення»5.
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Звичайно ж, було б очевидним перебільшенням стверджувати про реаль-
ну здатність права примусити людину до морального самовдосконалення 
або, іншими словами, визнати визначальну спроможність права як державно-
го регулятора ефективно впливати на удосконалення моральної свідомості 
особистості, окремих соціальних груп та суспільства в цілому. Адже праг-
нення до утвердження вищих ідеалів добра в суспільному житті повинно 
відбуватися поза можливістю застосування відповідного зовнішнього приму-
су, яка є характерною саме для правового регулювання суспільних відносин. 
У цьому сенсі ми маємо певний парадокс, який полягає у тому, що вищі 
моральні ідеали об’єктивно передбачають та навіть вимагають певної свобо-
ди і на аморальні інтенції та вчинки, що, власне, забезпечується також пра-
вом, яке покликано обмежувати прояв лише найбільш соціально шкідливих 
або небезпечних форм людських діянь.

У сучасній науковій літературі справедливо зазначається: «Певна індифе-
рентність права стосовно моралі можлива, адже існують такі сфери людської 
діяльності, де законодавець свідомо утримується від підтримки моральних 
норм, оскільки механізм правосуддя позбавлений гнучкості для вирішення 
конкретних проблем. До цього ж втручання у цю сферу може призвести до 
ще більшого соціального зла, ніж його запобігання за допомогою чинних 
законів. Таким чином, право як соціальний регулятор частково визнає право 
людини на аморальні вчинки, якщо вона не виходить за межі визначеної зако-
ном свободи»6.

Водночас наведене зовсім не означає, що право не може спонукати або 
схиляти людину до певної поведінки, формуючи її відповідний соціальний 
спосіб, який може мати морально позитивний або негативний вимір. У цьому 
сенсі моральний мінімум права, а відтак і державно встановленого закону як 
форми його вираження, не повинен обмежуватися лише тими аморальними 
проявами, які безпосередньо порушують громадський порядок та права 
інших людей у тих чи інших координатах часу і простору. Адже не варто 
забувати про те, що право, особливо в сучасних ліберально-демократичних 
реаліях, виконує важливу виховну функцію, створюючи відповідні умови для 
утвердження в суспільній та індивідуальній свідомості певних цінностей, 
формуючи їх позитивний або негативний соціальний спосіб, який впливає на 
моральне здоров’я суспільства. Очевидним слід визнати, що моральний клі-
мат у суспільстві, стан та рівень розвитку моральної свідомості його грома-
дян безпосередньо залежать від того, наскільки ефективно право протидіє 
поширенню аморальності на рівні відповідних явищ, що з урахуванням 
низки чинників, у тому числі багатовікового соціального досвіду, визнаються 
потенційно небезпечними для їх прогресивного поступу.

Так, слід погодитися, що проституція, так само як, наприклад, одностатеві 
шлюби, евтаназія, право особи на зміну статі чи здійснення будь-яких інших 
модифікацій свого тіла тощо, формально не порушують громадського порядку 
та, в підсумку, спираються на індивідуальний моральний вибір кожної особи-
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стості. Проте гарантування відповідних можливостей на правовому рівні, а 
тим більше надання їм пріоритетного характеру у забезпеченні соціального 
розвитку, неминуче сприятиме примноженню відповідних відносин у соціаль-
ній практиці, спонукатиме особистість до обрання саме того варіанта поведін-
ки, який визнається гідним і схвальним на рівні правової нормативності. Саме 
тому, як слушно зазначають окремі науковці, «ступінь аморальності поведінки, 
незалежно від того, чи порушує вона громадський порядок, повинна стати 
самодостатнім чинником, який формує етичний зміст юридичного закону»7.

Крім цього, потрібно наголосити, що універсальний характер певних 
моральних принципів і норм не означає, по-перше, факту їх загальносвітово-
го визнання в одному єдиному змісті, а тим більше, його інтерпретації і, 
по-друге, конституює їх безумовний характер лише як недосяжного ідеалу, 
не заперечуючи природність, а в окремих випадках і необхідність відхилення 
від цього ідеалу, що зумовлюється мінливістю соціального життя та об’єк-
тивністю зла як антагонізму добра у ньому. Субстанція моралі, як справедли-
во зазначають деякі вчені, «проявляється у певному моральному інваріанті – 
у визначеній чесноті, яка не може перетворитися на порок за жодних обста-
вин»8. Але при цьому йдеться про основоположне значення фундаменталь-
них моральних цінностей, зокрема християнських заповідей, яке є незмінним 
і продовжуватиме зберігати свою актуальність у всі часи, чого не можна ска-
зати про моральний стан суспільства та, відповідно, ступінь морального 
зміс ту юридичного закону, що зазнає значних змін у процесі історичного 
розвитку суспільства та держави.

Правові норми завжди закріплюють критерії морально негідної поведін-
ки в контексті певних координат часу і простору. Саме тому одне із найсклад-
ніших завдань законодавця полягає у тому, щоб зміст правових норм набув 
оптимального морального змісту: з одного боку, закон не повинен відривати-
ся від морального стану суспільства, а з другого – не потрібно свідомо зани-
жувати його моральний рівень, оскільки місією права є не лише забезпечен-
ня належного рівня правопорядку в суспільстві, а й сприяння моральному 
розвитку суспільства. Як слушно вважав І. Покровський, право – це не лише 
явище зі «світу сущого», а й одночасно певне прагнення у «світ належного»; 
воно прагне не лише «підкорювати собі людську поведінку, а й унормовувати 
її в інтересах певного вищого блага»9.

Висновки. З огляду на наведене можемо зробити такі висновки.
1. Проблеми взаємодії права і моралі в сучасних реаліях зумовлюються 

трансформацією розуміння сутності та природи соціальної нормативності в 
цілому та, зокрема, її моральної складової, яка дедалі більше втрачає свої 
трансцендентні, абсолютні витоки, стаючи у такий спосіб більш демократич-
ною, індивідуалістичною, здатною до нескінченних змістовних експеримен-
тів та сприйняття безлічі альтернатив. Абстрагуючись від змісту колективної 
пам’яті та того важливого соціокультурного досвіду, що в ній закладений, 
соціальна нормативність у нинішніх умовах формує спосіб соціально бажа-
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ної поведінки виходячи з окремих індивідуальних практик, основним крите-
рієм обґрунтування яких є їх здатність до забезпечення матеріального добро-
буту та чуттєвого комфорту відповідних суб’єктів, які їх здійснюють. 
Наслідком цього є дедалі більша формалізація правових, моральних та інших 
соціонормативних практик, що зумовлюється інверсією ціннісно-смислових 
конструктів, яким надаються абсолютне значення та відповідне філософ-
сько-світоглядне обґрунтування. Адже витоки соціальної нормативності, у 
тому числі права і моралі, не можна обмежувати лише так званим конвенцій-
ним рівнем її формування та розвитку, розкладати її на випадкову множину 
індивідуальних та групових життєвих проєктів поза контекстом вищих, тран-
сцендентних засад людського буття.

2. Багатоманітність та одночасна рівнозначність практично будь-яких 
уявлень про добро і зло та похідні від них соціальні явища в сучасному секу-
ляризованому, ліберально-демократичному світі зумовлює посилення різно-
манітних соціальних патологій, аномалій і девіацій у суспільному житті, а 
отже, деструктивно впливає на стан законності та правопорядку в державі. 
Адже сформовані протягом життя у всіх без винятку індивідів уявлення про 
добро і зло та, зокрема, прийнятність чи неприйнятність у суспільстві відпо-
відної поведінки, вчинків і діяльності людей, є тією соціонормативною осно-
вою, з урахуванням якої формується та розвивається правова система держа-
ви, у тому числі законодавство. Саме розбіжності в моральних передумовах 
або засадах вирішення відповідних життєвих ситуацій чи обставин висту-
пають основою правових спорів, призводять до множинних змістових тлума-
чень положень законодавства, реалізація норм якого в такому випадку спира-
тиметься на визначені суб’єктивні передумови (наприклад, соціальний ста-
тус та фінансові можливості певної особи). Відтак, виконання правом своєї 
надважливої соціальної місії безпосередньо залежить від стану моральної 
свідомості суб’єктів його реалізації, які, у разі її низького рівня, здатні спо-
творити зміст будь-яких правових норм.

3. Сучасні реалії розвитку правових систем, основу яких становить лише 
ідея забезпечення та захисту прав і свобод людини, зумовлюють рівнознач-
ність будь-яких способів життя, кожного індивідуального вибору, оскільки 
відсутні загальнозначущі універсальні підстави для визначення того, який 
спосіб життєдіяльності приносить більше користі та щастя, а який – менше. 
Даний нормативний підхід, завдяки якому суттєвого перегляду та навіть руй-
нації зазнали традиційні моральні цінності, які втратили своє важливе соці-
альне значення у зв’язку із глобальними процесами, що відбуваються в 
суспільстві, зокрема, переорієнтацією останнього на масове споживання, 
позбавляє життя індивіда взаємозв’язків з відповідним соціальним цілим, 
заперечує або, принаймні, нівелює значення пошуку ідеалу морального роз-
витку особистості, цілей її духовної діяльності.

4. В умовах утвердження прав і свобод людини як єдиної та самодостат-
ньої найвищої цінності суспільно-державного розвитку неминуче виникають 
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окремі нездоланні суперечності фундаментального характеру. Одна із таких 
суперечностей полягає у тому, що визнання рівнозначності будь-якого спосо-
бу життя та безумовного права людини самостійно його улаштовувати поз-
бавляє сенсу право цього ж індивіда бути визнаним іншими суб’єктами і 
соціальними утвореннями, утверджувати особисту гідність серед інших 
людей. Така суперечність випливає з того, що життя окремого індивіда 
неможливе поза контекстом його взаємодії та взаємозв’язків з певним соці-
альним цілим. Відтак, сучасна правова система, розвиток якої відбувається 
під впливом основоположного значення ліберальних цінностей суспільного 
життя та інверсією його моральної складової, повинна вирішувати чимало 
додаткових проблем у процесі свого впливу на моральний аспект суспільних 
відносин, зокрема, при вирішенні питання про допустимість проституції, 
евтаназії, генної інженерії, штучного інтелекту тощо.
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Suniehin Sergii. Law and morality: problems of interaction in the context of 
modern realities

Introduction. The article investigates the conceptual problems of interaction of 
law and morality in the context of modern value and ideological realities. Expanding 
the space of freedom in a democratic legal development, the rapid nature of scientific 
and technological progress, comprehensive informatization of all spheres and spheres 
of public life, increasing social inequality and other crisis realities of today objectively 
require clarification and rethinking issues of interaction and interconnection of 
different social regulators, in particular, law and moral, the rules of which regulate the 
greatest number of social relations.

The aim of the article. The purpose of this article is to identify the main problems 
of interaction of law and morality in the context of the socio-cultural realities of today.

Results. In our opinion, problems of interaction of law and morality in modern 
realities are due to the transformation of understanding of the essence and nature 
of social norms in general and, in particular, its moral component, which 
increasingly loses its transcendent, absolute origins, thus becoming more 
democratic, individualistic, capable of endless meaningful experiments. and the 
perception of many alternatives. Among the specific features of the moral life of 
modern democratic society in the scientific literature are rightly noted such 
features as moral pluralism, development of professional and corporate codes of 
ethics (institutionalization of morality), the division of morality by ethnicity, 
orientation of moral requirements to a certain external standard, which opposes 
the traditional moral call for unlimited human self-improvement in a Christian or 
religious context, as well as a utilitarian approach that involves decision-making 
based on the so-called logic of lesser evil.

In the context of these aspects, it can be argued that not morality as a special socio-
normative phenomenon converges with law, but its understanding and interpretation 
within modern discourse is fully consistent with the legal sphere of public life, whose 
mission is to serve purely utilitarian needs and interests of society and citizens, their 
material well-being. At the same time, morality as an objective socio-normative 
phenomenon that constitutes the highest value-teleological priorities of spiritual 
improvement of the individual, on the contrary, is increasingly moving away from the 
content of modern law, which has lost the status of a stable and solid basis for enduring 
moral values in public life.

The loss of clear criteria for distinguishing between good and evil, morally 
permissible and inadmissible actions of people, measuring human happiness only by 
the degree of possession of a person’s material goods, etc., has led not only to the fact 
that law can solve only some practical problems of local nature, but also to the fact 
that today the law actually plays the role of one of the important factors of moral 
regression of society. The latter is manifested, in particular, in the strengthening of the 
global trend of legal regulation of such morally shameful phenomena as euthanasia, 
same-sex marriage, prostitution, and so on. At the same time, the logic of providing 
legal guarantees for such phenomena is based, as a rule, on a purely economic 
calculation and the need to ensure the fullest possible freedom of individual choice.
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Conclusions. Modern realities of legal systems, based only on the idea of ensuring 
and protecting human rights and freedoms, determine the equivalence of all lifestyles, 
each individual choice, because there are no general universal grounds for determining 
which way of life brings more benefits and happiness, and which is less. This normative 
approach, due to which traditional moral values have undergone significant revision 
and even destruction, deprives the individual of life of relationships with the relevant 
social whole, denies or at least negates the importance of finding the ideal of moral 
development of the individual, the goals of his spiritual activity.

Thus, the modern legal system, the development of which is influenced by the 
fundamental importance of liberal values of public life and the inversion of its moral 
component, must solve many additional problems in the process of its impact on the 
moral aspect of social relations, in particular, when deciding on the admissibility of 
prostitution, euthanasia, genetic engineering, artificial intelligence, etc.

Key words: law, morality, human rights, ideology, legal norm, social regulation.
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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ  
ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРАВА УКРАЇНИ-РУСІ У XVII СТ.1

У статті досліджується вплив важливих історичних подій, що пов’язані з 
Українською національною революцією XVII ст., на зміни в правовій сфері, які 
стали витоками правових норм, що мали довгострокову дію. Також у порівнянні 
простежуються наслідки масштабних історичних подій того часу в Україні і на 
європейському просторі на розвиток правової доктрини Нового часу. Зазначено 
різний вплив суттєвих історичних подій на розвиток правових відносин на тере-
нах України і Європи. Наголошується, що на українських землях того періоду за 
необхідними умовами своєї масштабності події все ж не мали достатніх умов, 
щоб повною мірою стати джерелами правової сфери України, створити повно-
цінну базу правового регулювання життя тогочасного українського суспільства. 
Водночас ці події стали поштовхом для таких змін у майбутньому історичному 
розвитку України.

Ключові слова: Українська національна революція, необхідні і достатні 
умови змін у правовій сфері, витоки права.

Vasetsky Viacheslav. Ukrainian National Revolution as a factor in the 
development of the law of Ukraine-Rus in the XVII century

The paper examines the impact of significant historical events associated with the 
Ukrainian National Revolution of the 17th century to changes in the legal sphere, 
which were the origins of legal norms that have a long-term effect. Also, in comparison, 
the consequences of large-scale historical events of that time in Ukraine and Europe to 
the development of the legal doctrine of the New Time are indicated. The different 
influence of significant historical events on the development of legal relations in 
Ukraine and Europe is noted. It is approved that on the Ukrainian lands of that period, 
under the necessary conditions of their scale, the events still did not have sufficient 
conditions to fully become the sources in the legal sphere of Ukraine, to create a full-
fledged basis for the legal regulation of the life of the then Ukrainian society. 
Considering the further historical development of Ukraine, these events were only a 
necessary impetus for such changes in the future.

Key words: Ukrainian National Revolution, necessary and sufficient conditions for 
changes in the legal sphere, the origins of law.

Постановка проблеми і актуальність. Соціально-політичні події, що 
відбувались на різних етапах існування країни, часто спонукають не тільки 
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науковців, а й представників практично всіх верств суспільства звертатися до 
свого історичного коріння, щоб визначитися в напрямах сучасного розвитку 
країни, власного місця у відповідний перехідний для країни період. У такі 
періоди відбуваються суттєві зрушення в соціальному, політичному, еконо-
мічному та культурному житті.

В Україні пожвавлення інтересу до історії розвитку соціально-культурних 
і державно-правових інститутів в нашій країні і на європейському континен-
ті значною мірою зумовлене подіями кінця XX – початку ХХІ ст., становлен-
ня України як самостійної держави. Ще більшою мірою це виявилося у зв’яз-
ку з подіями, що сталися в Україні у 2013–2014 рр., а також тимчасовою 
втратою Криму і окупацією деяких східних територій, бажанням переписати 
історію розвитку і здобутків нашої країни. Все це зумовило необхідність 
знову звернутися до багатьох аспектів історії українського народу, його істо-
ричних зв’язків з іншими країнами, їх правовими інститутами, становлення 
державності, розвитку культури – практично всіх сфер життя країни в її 
взаємо дії з іншими країнами континенту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ю. Шемшученко зазначає, що 
історія розвитку права тісно пов’язана з виникненням і розвитком держави1. 
Правові положення відображаються у документах, що містять концептуаль-
но оформлені правові ідеї, принципи, розроблені вченими з метою вдоскона-
лення законодавства та усвідомлені суспільством і визнані державою як 
обов’язкові2. Витоки права у періоди суттєвих суспільно-політичних змін 
безпосередньо пов’язані з доктринальними правовими положеннями, що 
закладаються в основу майбутніх правових інститутів і нормативних актів, у 
їх розумінні як своєрідної моделі політико-правової дійсності, правового 
регулювання, яка відображає потреби суспільства, його духовно-моральні 
підвалини, культуру, традиції, право і державотворення3.

Серед різноманітних насичених суттєвими подіями в історії України і 
багатьох інших країн Європи, без сумніву, виділяються події середини 
XVII ст. як з точки зору їх тодішньої значущості, так і довгострокового впли-
ву на розвиток соціально-правових інститутів у майбутньому. На території 
континентальної Європи – це історичні події, що пов’язані з періодом 
Реформації XVII ст., які торкнулися більшості країн Європи і мали важливі 
довгострокові наслідки в правовій сфері. Передусім це Вестфальський мир 
1648 р., яким завершилася Тридцятилітня війна і який мав низку положень 
доктринального характеру та став витоком сучасного міжнародного права4, 5. 
В цей же період відбулася інша важлива історична подія – Англійська рево-
люція (Англійська громадянська війна) під проводом О. Кромвеля, що озна-
менувала процес переходу Королівства Англія від абсолютної монархії до 
конституційної, за якої влада короля була обмежена владою парламенту, а 
також були гарантовані цивільні свободи6, 7. На цей же час припадають події 
на українському просторі – Українська визвольна війна на чолі з Богданом 
Хмельницьким, яка мала вплив на розпад католицької Речі Посполитої8. Ці 
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бурхливі події XVII ст. також суттєво вплинули на всі аспекти життя тодіш-
нього суспільства. Але вплив цих історичних подій на розвиток правових 
відносин на теренах України і Європи виявився різним і вони мали різні істо-
ричні та соціально-політичні наслідки9.

Мета дослідження. З огляду на це метою статті є дослідження впливу 
суттєвих історичних подій, що пов’язані з Революцією Богдана Хмель-
ницького, на зміни в правовій сфері, які стали витоками правових норм, що 
мали довгострокову дію, а також надання в порівнянні наслідків масштабних 
історичних подій того часу в Україні і на європейському просторі на розви-
ток правової доктрини Нового часу. 

Основний зміст. Соціально-економічний і суспільно-політичний розви-
ток земель у південно-східних воєводствах Речі Посполитої (тобто на тери-
торії сучасної України) в той час відбувався повільніше, ніж в інших євро-
пейських країнах. Це було зумовлено тим, що у своєму розвитку «Русь була 
відкинута назад на кілька століть, і в ті часи, коли цехова промисловість 
Заходу переходила до епохи первісного накопичення капіталу, руська реміс-
нича промисловість мала повторно проходити ту частину історичного шляху, 
який був зроблений до Батия»10.

На початку XVІІ ст. на українсько-руських землях склалася ситуація, яку 
можна назвати «революційною». Державотворчий принцип, що склався під 
час литовського панування – «Ми старого не руйнуємо, а нового не вводи-
мо» – з 1648 р. в українсько-руських землях уже не діяв. У цей період пере-
важно збереглася чинність попередніх джерел права. Була припинена дія 
правових джерел, які були пов’язані з пануванням польських магнатів, поль-
ської шляхти і католицької церкви у Речі Посполитій. Зокрема, йдеться про 
такі документи, як «Устав на волоки», «Ординація Війська Запорозького», 
сеймові та королівські конституції тощо. Водночас продовжували діяти дав-
ніші джерела права, зокрема Статут Великого князівства Литовського 1588 р. 
Без суттєвих змін залишились джерела церковного права.

Джерелами права в об’єднаних литовськими князями руських князів-
ствах традиційно вважається звичаєве право, Руська Правда, церковні стату-
ти. Панування принципу «старовини» приводило до культивування звичаєво-
го права як головного регулятора правових відносин. Присутність неписаних 
правових звичаїв мала прояв у обрядовості, яка є яскравою характерною 
рисою, зокрема, і українського права того часу. 

На основі правового звичаю регулювались порядок організації та струк-
тури козацького війська, порядок і основні принципи формування органів 
військової та військово-адміністративної влади, судова система, судочинство, 
земельні відносини, правове становище окремих станів і груп населення на 
українських землях. Суттєвого поширення набуло так зване козацьке право, 
під яким розумілася система норм звичаєвого права, яке сформувалося на 
Запорозькій Січі і було інтегроване в процесі Хмельниччини в суспільні від-
носини, які сформувались на звільнених від шляхти українських землях.
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Устрій козацького самоврядування також був заснований на принципах 
звичаєвого права. На загальній (або військовій) раді всі козаки мали рівне 
право голосу. Звичай поваги до «старших», їх досвіду та знань проявлявся 
стосовно так званих стариків або сивовусих дідів. Запорозьке звичаєве право 
сприймалось не лише як локальне, а й як суто національне. Глибока релігій-
ність і духовність були однією з визначних рис запорожців, а захист право-
славної віри предків та церкви становив основу їхнього життя.

П. Музиченко зазначає, що посилення Річчю Посполитою соціального, 
національного і релігійного гніту привело до Української визвольної війни 
(1648–1654 рр.), яка об’єктивно стала єдиною можливістю здобути свободу і 
незалежність, відстояти своє право на існування як народу, так і держави. 
Визвольна війна була всенародною, у ній брали участь усі соціальні прошар-
ки українського суспільства. Уже перші бойові дії 1648–1649 рр. у битвах під 
Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями, Зборовом завдали відчутних пора-
зок військам Речі Посполитої. Як результат 8 серпня 1649 р. була обнароду-
вана «Декларація його королівської милості Війську Запорозькому», що 
отримала назву Зборівський договір. Цим договором, по суті, здійснювалося 
правове визнання української державності на території трьох воєводств – 
Київського, Чернігівського і Брацлавського. Всі посади в Україні повинні 
були обіймати особи православної віри, а єзуїти не мали права проживати в 
українських містах11 – тобто в Україні утверджувалася православна віра.

Протягом Української визвольної війни «козацьке право» було інтегрова-
не в суспільні відносини, які сформувались у звільнені від шляхти українські 
землі. Гетьманські універсали, що мали розпорядчий характер, не могли 
створити повноцінну базу правового регулювання життя тодішнього україн-
ського суспільства.

Поряд з тим, на думку І. Усенка, В. Бабкіна та ін., Гетьманщина з давніми 
традиціями політичного та правового життя дає безсумнівні підстави розгля-
дати її не лише як політичне або адміністративно-територіальне утворення, 
а й говорити про її специфічну правову систему з власною доктриною, зако-
нодавством, інституціями. Розгалужена та доктринально обґрунтована систе-
ма законодавства, яку мала Гетьманщина понад століття, залишала небагато 
місця звичаю. Автори зазначають, що правова система Гетьманщини, незва-
жаючи на зафіксовані історіографією приклади застосування правових зви-
чаїв, не дає обґрунтованих підстав вважати звичай вагомим джерелом права 
для другої половини XVII–XVIII ст.12

Загалом Національна революція в Україні 1648–1676 рр., яка під гаслами 
захисту православ’я, прав і свобод Війська Запорозького й руського народу, 
боротьби за національне визволення, масовий соціальний протест і збройні 
форми громадянського протистояння та кардинальними змінами всіх сфер 
життєдіяльності суспільства є спорідненою із масштабними суспільно-полі-
тичними рухами в низці країн Центральної і Західної Європи. Її значення 
полягало у відновленні державного життя, формуванні української держав-
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ної ідеї, розвитку національної свідомості, становленні на теренах держави 
нової моделі соціально-економічних відносин, збагаченні традицій націо-
нально-визвольної та соціальної боротьби13.

Розвиток правових інститутів в Україні, навіть за результатами бурхливих 
подій Української визвольної війни 1648–1654 рр. і у більш широкому часо-
вому періоді Національної революції 1648–1676 рр., відбувався іншим шля-
хом порівняно з розвитком правових інститутів європейських країн, пов’яза-
них з завершенням Тридцятилітньої війни і прийняттям Вестфальського 
миру 1648 р. Без сумніву, це різні події, з різним впливом на суспільно-полі-
тичні відносини. Їх об’єднує один історичний період і певним чином масш-
табність подій. Однак, на відміну від перетворень у європейських країнах, 
події в Україні все ж не стали безпосереднім витоком у правовій сфері, адже 
тут ще не склалися достатні умови для суттєвих змін. Ці події не могли ство-
рити повноцінну базу правового регулювання життя тогочасного українсько-
го суспільства. Водночас ці масштабні історичні події стали необхідним 
поштовхом для таких змін у майбутньому. Україна ще мала пройти довгий і 
важкий історичний шлях. Навіть широко відома Конституція Пилипа 
Орлика, хоча і була першою в історії і мала важливе значення як з точки зору 
внутрішнього розвитку України, так і впливу на процеси становлення демо-
кратичних європейських країн, не стала основоположним документом для 
незалежної самостійної української держави. Цього становища Україна того 
часу ще не досягла.

Висновки. Тож основний підсумок роботи полягає у такому. Для україн-
ського суспільства важкі часи визвольної війни на чолі з Богданом 
Хмельницьким стали суттєвою віхою на довгому шляху до свого державного 
самоусвідомлення. На українських землях того періоду за необхідними умо-
вами своєї масштабності події все ж не мали достатніх умов, щоб повною 
мірою стати джерелом правової сфери України, вони не могли створити пов-
ноцінну базу правового регулювання життя тодішнього українського суспіль-
ства. З огляду на подальший історичний розвиток України ці події стали 
необхідним поштовхом для таких змін у майбутньому. На цьому шляху 
Україна ще повинна була пройти довгий і важкий історичний шлях.
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Vasetsky Viacheslav. Ukrainian National Revolution as a factor in the 
development of the law of Ukraine-Rus in the XVII century

The paper examines the impact of significant historical events associated with the 
Ukrainian National Revolution of the 17th century to changes in the legal sphere, 
which were the origins of legal norms that have a long-term effect. In Ukraine, the 
jump in interest in the history of socio-cultural and state-legal institutions in our 
country and on the European continent is largely due to the events of the late XX – 
early XXI century, formation of Ukraine as an independent state. The problem became 
even more relevant in connection with the events in Ukraine in 2013-2014, as well as 
the temporary loss of Crimea and the occupation of some eastern territories, the desire 
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to rewrite the history of development and achievements of our country. In the history 
of Ukraine and many other European countries highlights the events of the mid-
seventeenth century in terms of their then significance and long-term impact on the 
development of social and legal institutions in the future: the Peace of Westphalia in 
1648, which was the source of modern international law; The English Revolution led 
by O. Cromwell; Ukrainian National Revolution led by B. Khmelnytsky.

The aim of the paper is to study the impact of significant historical events related 
to the B. Khmelnytsky Revolution on changes in the legal sphere, which were a source 
of legal norms that had long-term effect, as well as to compare the consequences of 
large-scale historical events in Ukraine and Europe to the development of the legal 
doctrine of the New Time.

At the beginning of the XVII century in the Ukrainian-Russian lands there was a 
situation that can be called “revolutionary”. Legal sources related to the rule of Polish 
magnates, the Polish nobility and the Catholic Church in the Polish-Lithuanian 
Commonwealth ceased to exist. “Cossack law” became widespread, which meant the 
system of customary law, which was formed in the Zaporozhian Sich and was integrated 
into public relations during the Ukrainian National Revolution. Zaporozhian customary 
law was perceived not only as local, but also as purely national. Deep religiosity was 
one of the hallmarks of the Cossacks, and the protection of the Orthodox faith of 
ancestors and the church was the basis of their lives.

The National Revolution in Ukraine in 1648–1676 was related to large-scale socio-
political movements in a number of Central and Western European countries. Its 
significance lay in the restoration of state life, the formation of the Ukrainian state 
idea, and the development of national consciousness.

As a result of the turbulent events of the Ukrainian National Revolution, the 
development of legal institutions took a different path than the development of legal 
institutions in European countries associated with the end of the Thirty Years’ War and 
the adoption of the Peace of Westphalia in 1648. Unlike the transformations in 
European countries, the events in Ukraine have not become a direct source in the legal 
sphere; in this regard there are not yet sufficient conditions for significant changes. 
Considering the further historical development of Ukraine, these events were only a 
necessary impetus for such changes in the future.

Key words: Ukrainian National Revolution, necessary and sufficient conditions for 
changes in the legal sphere, the origins of law.
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У статті здійснюється спроба визначення та аналізу у контексті держав-
но-політичного розвитку загальних підвалин українського і московського права, 
зокрема базованих на архітектонічній уяві про владу у ранньомодерний час.

Викладається короткий огляд важливих віх державно-правового і суспільно-
го розвитку українських земель у Речі Посполитій та Московії. 

Серед складових публічно-правового механізму Речі Посполитої вирізняють-
ся такі, як виборність короля, договірний порядок оформлення стосунків між 
монархом і політичним народом (шляхтою) у вигляді pacta convent, принцип nihil 
novi, рівність прав усього шляхетського загалу незалежно від майнового стату-
су; практика сеймикування тощо; Московії – нерозрізнення влади та релігії, 
вивищення монарха та його сакралізація. 

Робиться висновок про побудову правового канону влади на українських 
землях у ранньомодерний час на уявленні про монарха як медіатора між свя-
щенним і профанним, а також про відсутність державної монополії на 
насильство, а відтак пріоритет суспільних практик, які у різний спосіб сприя-
ли підтриманню миру і спокою посполитого; у Московії таким каноном стає 
концепція самодержавства як єдино можлива, базована на рівності у безправ’ї 
всіх станів.

Ключові слова: українське право, московське право, Річ Посполита, Московія, 
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Bondaruk Tetiana. Ukrainian and Moscow law of early modern times: 
characteristics of the basic foundations 

The article attempts to define and analyze in the context of state and political 
development the general foundations of Ukrainian and Moscow law, in particular, 
based on the architectural idea of power in early modern times. 

 A brief overview of important milestones in the state, legal and social development 
of Ukrainian lands in the Polish-Lithuanian Commonwealth and Muscovy is given.

Among the components of the public law mechanism of the Commonwealth are the 
election of the king, the contractual procedure for registration of relations between the 
monarch and the political people (nobility) in the form of pacta convent, the principle 
of nihil novi, equality of rights of all nobility, regardless of property status; sejm 
practice, etc. Muscovy – the indistinguishability of power and religion, the elevation of 
the monarch and his sacralization. 

It is concluded that the legal canon of power in the Ukrainian lands in early 
modern times is based on the idea of the monarch as a mediator between the sacred 
and the profane, the absence of a state monopoly on violence, and thus social practices 
that in various ways contributed to maintaining peace and tranquility; – In Moscowy, 
such a canon is the concept of autocracy as the only possible, based on equality in the 
lawlessness of all classes.

Key words: Ukrainian law, Moscow law, Polish-Lithuanian Commonwealth, 
Muscovy, legal canon, state and legal development.

Актуальність теми дослідження. Заперечення України – це генеральна 
лінія, яка проходить через усю російську історію. Цьому запереченню – сотні 
років і воно, як і раніше, доволі поширене серед нинішнього покоління Росії. 
Проте мало хто колись так люто, як Путін, підтримував цю доктрину запере-
чення. Він чітко дав зрозуміти, що кінець незалежності України є священною 
місією, яка визначить місце його (Путіна) в історії, – пише Пітер Дікінсон1.

З огляду на те, що однією з основних складових путінської доктрини є 
історична, в умовах гострої фази російсько-української війни особливого 
значення набуває «історичний фронт». Це потребує постійного фокусування 
уваги на усіх ланках історико-правового процесу, що дасть змогу якомога 
чіткіше відтворювати історико-правову реальність того чи того періоду. 
Важливість аналізу загальних засад українського і московського права ран-
ньомодерного періоду зумовлюється тим, що саме у цей час усталились базо-
ві характеристики права, які значною мірою не втратили своєї актуальності 
до сьогодні. 

Огляд літератури за тематикою дослідження. Література за тематикою 
дослідження становить значний історіографічний масив, аналіз якого дає 
змогу говорити щонайменше про дві його складові. Перша має давню тради-
цію – її початок здебільшого пов’язують з Катериною ІІ та створеною нею 
«Комісією для складання записок про древню історію переважно Росії» 
(1783). На сьогодні результати досліджень, проваджувані на закладених цією 
Комісією підставах, оформлені як офіційна історико-політична доктрина РФ, 
а їх основні тези викладені, зокрема, у відомому виступі президента РФ 
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В. Путіна «Об историческом единстве русских и украинцев»2 та «історично 
легітимізовані» у виступі на круглому столі, присвяченому питанням вивчен-
ня історії України голови «Российского исторического общества» та за суміс-
ництвом директора Служби зовнішньої розвідки РФ С. Наришкіна3.

Формування іншої складової цього масиву розпочалося на українських 
землях Російської імперії з середини ХІХ ст., коли постала Київська історич-
на школа Б. Антоновича (М. Грушевський, Д. Дорошенко, О. Оглоблін, 
Н. Полонська-Василенко та ін.), Київська історико-юридична школа 
(М. Владимирський-Буданов, Ф. Леонтович, М. Ясинський, О. Малиновський, 
М. Максимейко, Г. Демченко) та продовжилося у ВУАН, зокрема Комісіях 
для виучування західноруського (українського) права (1919–1934); для 
виучу вання звичаєвого права (1919–1934). Перерваний у радянський час 
започаткований тоді дослідницький процес, після проголошення незалеж-
ності отримав новий імпульс і сьогодні можна говорити про плеяду україн-
ських дослідників, серед яких – П. Музиченко, Н. Яковенко, Н. Старченко, 
Т. Гошко та ін., праці яких заново відкривають «українські світи» ранньомо-
дерної доби. 

Постановка проблеми дослідження постулюється необхідністю чіткого 
артикулювання ключових аспектів українського і московського історико-пра-
вового процесу, зокрема, ранньомодерного часу, є нагальною потребою сьо-
годення й важливим чинником протидії «денацифікації», а власне знищення 
України та має довготривалий характер.

Метою і завданням дослідження висувається визначення та аналіз у 
контексті державно-політичного розвитку загальних підвалин українського і 
московського права, зокрема, базованих на архітектонічній уяві про владу у 
ранньомодерний час.

Виклад основного матеріалу. Не заглиблюючись у дискусію щодо проб-
леми періодизації історичного й, відповідно, історико-правового процесу, яка 
має давню традицію, зазначимо, що радянська історіографія не послугувала-
ся загальною світовою схемою у дослідженнях «внутрішньої» історії, зали-
шаючи її для історії всесвітньої. Відтак обґрунтування давнього, середньо-
вічного, новітнього періодів не має усталеного характеру. При цьому пізнє 
середньовіччя і початок нового часу (XIII–XVIII ст.) загальновизнано най-
складнішим періодом в історії Центральної та Східної Європи. Адже, як 
зазначає Я. Грицак, велика частина суспільних процесів, які відбувалися 
упродовж останніх п’яти століть, тією чи іншою мірою були сумішшю 
«модерного» й «архаїчного». Відповідно, авторитетне видання «Mediaevalia 
Ucrainica» («Українське середньовіччя») вміщує здебільшого статті, що сто-
суються XVI–XVIII cт., початки модерної доби в Україні шукають аж у 
XIX cт., існує «довге-довге Середньовіччя» Ле Гоффа, як, власне, і «довге 
ХІХ ст.» тощо. 

Попри значні складності, зумовлені регіональними відмінностями та різ-
ним ступенем інтенсифікації суспільних процесів на теренах Європи, почат-
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ком модерної доби, зокрема, на українських теренах услід за І. Лисяк-
Рудницьким, можна вважати Люблінську унію (1569), яка складається з 
«ранньоновітньої» (ранньомодерної) і власне «новітньої» (модерної) історії. 
Водорозділом між першою і другою є кінець XVIII ст.4

* * *
На момент укладання Люблінської унії Волинське, Київське, Подільське 

воєводства мали «своє» право, ядром якого було право давньоруської держа-
ви. У період Великого князівства Литовського воно об’єктивувалося здебіль-
шого в привілеях, наданих українським князівствам / воєводствам, які під-
тверджувалися кожним великим князем литовським, Литовських статутах, 
копному праві, німецькому праві. У складі Речі Посполитої визначальний 
вплив на правове життя всіх українських воєводств – Руського, Подільського, 
Волинського, Київського, Подільського, Чернігівського (від 1634) мала спіль-
на річпосполитська державно-правова матриця, суспільні комунікативні 
практики і процеси.

Так, серед складових публічно-правового механізму виділимо такі: 
виборність короля («нам королі народжуються не в пелюшках, але у вільних 
серцях і наших голосах […] тих за панів собі обираємо, яких хочемо, а не 
тих, яких мусимо»); договірний порядок оформлення стосунків між монар-
хом і політичним народом (шляхтою) у вигляді pacta convent (король підля-
гав праву так, як і кожний у державі); принцип nihil novi (ефективно діяв 
упродовж 1505–1652 рр.); рівність прав усього шляхетського загалу незалеж-
но від майнового статусу; практика сеймикування тощо. 

Свій вплив на розвиток соціуму мало міжконфесійне життя, яке, попри 
сталу дражливість релігійних питань, у Речі Посполитій у зазначений період 
має значно толерантніший характер, ніж загалом у Європі. Зокрема, одним з 
наслідків суперечок католицтва з православ’ям була «вестернізація» остан-
нього через запозичення латинських освітніх і релігійних практик, створення 
православних освітніх осередків (братств), перекладної літератури тощо.

Належність до спільного освітнього простору дала можливість вихідцям 
з українських земель отримувати освіту у європейських університетах, долу-
чаючись до спільного інтелектуального дискурсу, та у створених на етнічних 
українських землях Острозькій (1576–1636) і Замойській академіях (1594–
1784) (зокрема, у Замойській академії таку освіту здобули, за підрахунками 
Г. Гмітерека, представники кожної п’ятої української родини)5.

Розвивалися міста і міське право, яким оформлюються корпоративні від-
носини з їх ідеєю цехової солідарності і взаємодопомоги. 

Все це сприяло усталенню в організації життя соціуму ідеї людської гід-
ності, відповідальності за свої вчинки і життя, поваги і недоторканності до 
приватної власності, змінності влади та її підкорення закону і загалом уяв-
ленню про право як важливу умову його функціонування. 

На цьому тлі формується концепція руського / українського народу, що 
розселений на своїх питомих землях (приблизно в сучасних політичних кор-



209РОЗДІЛ ІІI • Історія держави і права. Історія юридичної науки

донах України) та поєднаний договором із польським і литовським народами 
як рівний з рівним. Саме у цей час руські книжники «пригадуюють» своє 
давньоруське минуле, а геральдисти та панегіристи оспівуюють чудову 
Роксоланію та наділяють потенційних руських володарів-князів довгим 
шлейфом предків, що поєднують в одне ціле давню й річпосполитську Русь6.

Розширення освоєного простору на схід і необхідність його оборони від 
«степу» підносить козацтво, що з часом стає уособленням українства. 
Попервах сповідуючи релігійну толерантність, загалом властиву Речі 
Посполитій, козацтво з часом перетворюється на ревного охоронця право-
слав’я, при цьому згоджуючись на компроміси (наприклад, виступ проти 
московського війська за Владислава (1634) та домагаючись поступок (право 
обирати митрополита Київського та чотирьох єпископів, поділ церковної 
власності (включно з церквами та монастирями) на українських землях між 
православними та уніатами тощо). 

Так, обранням нового митрополита – Петра Могили, настоятеля Києво-
Печерського монастиря і нащадка правлячої династії Молдавії (1633), ознаме-
нувався новий етап у розвитку не лише православ’я, а й українських воє-
водств / паньств: шляхта й ієрархи «королівської» України, пише Н. Яковенко, 
пішли своїми шляхами, дедалі більше дрейфуючи від козацтва, а київські 
патріархи та могилянські професори стали демонструвати […] промосковську 
діяльність7, що фатально вплинуло на подальший український поступ.

* * *
На середину ХVІ ст. – умовний початок ранньомодерного часу – своїх 

основних ознак набуло і московське право як відображення державно-право-
вого розвитку на теренах Володимиро-Суздальського та Московського кня-
зівств. Важливим при цьому видається ряд чинників, які, зокрема, базуючись 
на праці «Слов’яни в Європейській цивілізації»8 відомого слов’янознавця 
Фр. Дворніка, можна викласти так. 

Князі з Рюриковичів (Я. Грицак слушно розглядає імперію Рюриковичів 
поряд з імперією Каролінгів як типове середньовічне територіальне утворен-
ня), починаючи від Юрія Долгорукого (1137), освоювали північно-східні від 
Києва землі, основними з яких були Суздальське, згодом – Московське кня-
зівства. 

Від 1237-го, після встановлення монгольського протекторату вони роби-
ли це, спираючись на монгольську військову силу та демонструюючи запит 
на одноосібне владарювання, що привертало до них адептів візантійської 
церковної доктрини з її ідеєю вищості імператора Константинопольського як 
представника Бога на землі. Це стало передумовою перенесення митрополи-
чої кафедри з Києва до Володимира (1299), а згодом до Москви та створення 
московської православної церкви, яка стає основною стабілізуючою силою 
державності в Московїї та ідейною натхненницею її прагнення до гегемонії. 
Послання псковського ченця Філофея до Івана ІV, у якому він стверджував: 
як Римська імперія мала існувати до кінця світу, так і Московське царство, як 



210 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

її спадкоємець, буде останнім царством, після якого настане вічне царство 
Боже, кероване Христом. Починається нова ера – ера третього й останнього 
Риму. 

 Отже, ідеологія візантійського православ’я та монгольська політична й 
суспільна система (зокрема, її адміністративна, військово-організаційна, 
фінансова, податкова складові) з її автократичним абсолютизмом та очевид-
ною ефективністю забезпечення панування на значних територіях, визначи-
ли основні засади як суспільно-політичного ладу Московії на середину 
ХVІ ст., коли Іван IV (Грозний) вінчався у церкві з титулом Московського 
царя (1547), так і правового життя. 

На цей час тут за сприяння московської церкви і монгольської влади 
сформувався деспотичний режим (суверен – єдине джерело влади – хан, мос-
ковський князь / цар; всі інші московити – щодо нього безправні піддані, по 
суті, – холопи. Основою цього режиму упродовж трьох століть була помісна 
система, запровадження якої завершилося у XVI ст. 

Помісна система дала змогу Московії через формування військових лен-
них володінь зруйнувати міць старої знаті та забезпечити корпус для під-
тримки централізованого московського уряду. Для цього була уніфікована 
податкова система, забезпечувався жорсткий адміністративний і економіч-
ний контроль, був створений стан придворних, «дворян» чи «дворянства», 
для забезпечення робочою силою поміщиків як основи московської військо-
вої сили, встановлені обмеження права вільного переходу з помісних земель 
(1581), що призвело до запровадження кріпосного права (1649). 

Проявом ідеї безумовної самодержавної влади як Бога на землі став 
інститут опричнини (1562–1582). Опричники – люди, безмежно віддані царе-
ві, заради придушення «крамоли» фактично встановили режим терору, якого 
зазнали насамперед представники старих боярських родів у центральній 
частині Московії, яких було почасти безжалісно винищено або переселено на 
новозавойовані території на кордонах держави. 

Отже, на кінець ХVІ ст. у Московії цілковито утвердилася концепція 
самодержавства як єдино можлива. Водночас московське суспільство зазна-
ло спричиненої державним терором і крайнім консерватизмом московської 
набожності, який разюче контрастував з інтенсивним теологічним теоретизу-
ванням тодішнього Заходу, стагнації та ізоляції. 

Це зрештою ставало на заваді реалізації внутрішніх, і головне, зовнішніх 
стратегій Московії, позбутися якої були покликані українські культурні діячі, 
серед яких Петро Могила, Сильвестр Косів та ін. Так, професори Києво-
Могилянської академії Є. Славинецький та А. Сатановський почали пере-
клад релігійних праць з грецької та латини. «Справщики» прийняли також 
Катехізис Петра Могили й надрукували його у Москві після певного редагу-
вання (1648), українські ченці стали викладачами у першій богословській 
школі (1649), український учений Симеон Полоцький викладає у школі, де 
вчаться царські діти (1666), за зразком Київської академії учнем Симеона 



211РОЗДІЛ ІІI • Історія держави і права. Історія юридичної науки

Медведєвим була створена школа, де перевага надавалася латинському нав-
чанню, та школу, де домінувало навчання грецькою (1682), на основі яких 
була створена Слов’яно-греко-латинська академія (1687). Більше того, опи-
нившись під владою московського царя й шукаючи свого місця в новій 
реальності київські книжники в «Синопсисі» (1674) створили міфологему 
«триєдиного руського народу», яка має так само фатальний вплив на україн-
ське державотворення до сьогодні. 

Це поклало початок політиці кооптації, яку російська держава провадила 
впродовж останніх трьох століть, намірившись розчинити в собі українську 
культуру. Як пише Т. Лютий, розрахунок імперської культурної стратегії 
полягав у тому, щоб увібрати різні елементи довколишніх культур і проголо-
сити це власним надбанням9. 

Як зазначалось, перші спроби наукового «вивільнення» від сфальсифіко-
ваної єкатерининської історії припадають на кінець ХІХ ст., як неочікуваний 
наслідок необхідності обґрунтування остаточної асиміляції «западнорусских 
земель, присоединенных от Польши». На основі ґрунтовних досліджень 
«західноруського права» учені Київського університету св. Володимира, 
яким важко дорікнути в обстоюванні українського інтересу, дійшли виснов-
ку, що «навряд чи можна визнати правильним звичайний спосіб викладення 
історії руського права – спочатку за Руською Правдою, далі – за Псковською 
судною грамотою, потім за Московським законодавством, адже названі зако-
нодавчі пам’ятки є не стільки послідовними стадіями в розвитку руського 
права, скільки зразками різних його типів10; а початки Руської Правди, ще 
досить виразні в Псковській судній грамоті, зовсім не розпізнаються в росій-
ських Судебниках – між цими останніми і Руською Правдою ціле провалля, 
нічим не заповнене, їхній зміст не лише однобічний і бідний, а й якісно від-
різняється від змісту Руської Правди11. Загалом для учених Київської істори-
ко-юридичної школи був очевидним факт відсутності очевидного зв’язку між 
Руською Правдою і московським законодавством12. 

М. С. Грушевський підкреслював, що Київська держава, право, культура 
були витвором однієї народності – українсько-руської, і Київський період 
перейшов не у владимиро-московський, від якого ведуть свій родовід Московія 
і Російська імперія, а у галицько-волинський (ХІІІ ст.), а згодом литов-
сько-польський (ХІV–ХVІ ст.), Володимиро-московська держава не була ні 
спадкоємицею, ні наступницею Київської, вона виросла на своїм корені13.

* * *
Викладене свідчить, що на кінець ХVІ – першу половину ХVІІ ст. укра-

їнське і московське право демонструє різні набори основних засад, які при 
цьому мають стійкий і тривалий характер, що дає підстави говорити про них 
як про правові канони. Адже, зважаючи на те, що проблема основних засад 
(принципів) права, на думку М. І. Козюбри, є однією з найбільш складних, 
суперечливих і світоглядно-методологічно неосмислених у вітчизняному, як 
і пострадянському загалом, загальнотеоретичному правознавстві14, саме 
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категорія «правового канону» як принцип права, як оцінювальна категорія, 
зумовлена правовою реальністю, що відбиває суспільну нормативну свідо-
мість та фіксує спільні цінності, демонструючи значний рівень сталості15 
певною мірою знімає ці методологічні труднощі, зосереджуючи увагу власне 
на цивілізаційних основах, базовим серед яких є правовий канон відносин 
між соціумом і владою. 

У Московії в фундаменті такого правого канону побудови влади, спираю-
чись на дослідження політичної культури як складової фундаменту росій-
ської ідеології, здійснене В. Єрмоленком16, можна виділити такі елементи: 
нерозрізнення влади та релігії, а саме православ’я, коли монарх сприймаєть-
ся як інкарнація Бога на землі; вивищення монарха та його сакралізація рівно 
віддаляють від нього його народ – всі його стани, які перебувають в рівності 
безправ’я – однакового безправ’я всіх перед деспотичною владою царя 
(«ти – раб, як і вони, а я, ваш Бог, однаково вивищуюсь над вами»); монарх 
повинен мати здатність утримувати цю жорстку вертикаль, бути деспотом; 
змінити нездатного до цього монарха, який виявився несправжнім, можна 
перевернувши вертикаль та відшукавши справжнього царя, який ховається 
глибоко у народі, «ідея двох царств; царства видимого, несправжнього, та 
царства невидимого, «святої Русі», «града Кітежа».

Концепція московського самодержавства, за якою право на владу дане 
згори, як єдино можлива, набула відображення в Соборному уложенні (1649) 
та Кормчій книзі (1653), що продовжило практику увідповіднення світського 
і церковного нормативного масиву у ХVІ ст. (Судебник (1550) – Стоглав 
(1551), та пов’язання державної та релігійної сфер. 

Хоча Соборне уложення не містить прямого декларування поглядів його 
укладників на право, виглядає, що основною його ідеєю є ідея нічим не обме-
женої («самодержавної») влади та закріплення способів її реалізації. Так, 
доктрина «природного государя» вже не передбачала соборного обрання та 
присяги. Виконавцями «самодержавної волі» стають царські службовці – 
стан, який мав «в анамнезі» питомо московський феномен опричнини. 
«Служилі люди», «дворяни», особисто зобов’язані царю, перебирали на себе 
урядницькі функції та фактично витісняли стару аристократію. Цей процес 
прискорився, коли було скасовано стару систему місництва (1682). Загалом, 
Соборним уложенням, яке було чинним до першої половини ХІХ ст., було 
закріплено жорстку ієрархічну владно-правову модель «цар (влада) – решта 
(підданство) якій необмеженість / безмежність / безмірність монаршої влади 
призводили до «нівелювання цінності пропорції і міри»17 на всіх щаблях мос-
ковського суспільства, у якій необмеженість / безмежність / безмірність 
монаршої влади призводили до «нівелювання цінності пропорції і міри»17 на 
всіх щаблях московського суспільства.

Правовий канон побудови влади на українських землях у ранньомодер-
ний час у своїй основі має зовсім іншу природу. Так, включення українських 
князівств до Великого князівства Литовського оформлювалося у договірному 
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порядку. Князь виступав і представником, і посередником, і гарантом у 
«докончаннях» з господарем литовським, влада якого почасти мала номі-
нальний характер та була значно «м’якшою» за монгольську, й охоронцем 
української ідентичності. Після ліквідації князівств і запровадження воє-
водств (1471) саме остання функція перетекла в історичну пам’ять. 

У Речі Посполитій, до якої входила більша частина сучасних українських 
земель, архітектоніка влади якої традиційно для католицького світу розгляда-
ла монарха як медіатора між священним і профанним, суспільний лад вибу-
довувався між двома владними центрами, – світським (монарх) і релігійним 
(Папа), а суспільний поступ – розвиток міст, університетів, у ширшому сенсі 
громадянського суспільства – зумовлювався конкуренцією між ними. 
Релігійна толерантність, перегукуючись зі шляхетською ідеологією «золотих 
вольностей», виступала на теренах поліконфесійної держави як право, зви-
чай і традиція аж до повного злиття шляхетських вартостей з католицизмом 
наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.18

Такий загалом нетиповий для тогочасної Європи тип річпосполитських 
державно-владних стосунків характеризувався відсутністю державної моно-
полії на насильство, а відтак і суспільними практиками, які у різний спосіб 
сприяли підтриманню миру і спокою посполитого. Стійке уявлення про 
право – і як право на майно, гідність, честь, і як про «своє» право – безумов-
ну соціальну цінність – постулювало життя українського соціуму. А pacta 
convent – підлеглість праву незалежно від становища, став правовим каноном 
побудови влади.

Висновки. У короткому підсумку можна констатувати, що, розглядаючи 
право на владу як базове в ранньомодерному суспільстві, вихідною для нього 
є дихотомія необмеженості – обмеженості монаршої влади як такої, що 
постулює всі інші правовідносини та їх унормування відповідно у москов-
ському та українському праві. 
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Bondaruk T.I. Ukrainian and Moscow law of early modern times: characteristics 
of the basic foundations 

Introduction. In the conditions of the acute phase of the Russian-Ukrainian war, 
the «historical» front acquires special significance. This requires constant focus on all 
parts of the historical and legal process, which will allow to reproduce as clearly as 
possible the historical and legal reality of a particular period. The importance of 
analyzing the general principles of Ukrainian and Moscow law of the early modern 
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period is due to the fact that it was at this time that the basic characteristics of law 
were established, which have largely not lost their relevance to this day.

The aim of the article the definition and analysis in the context of state and political 
development of the general foundations of Ukrainian and Moscow law, in particular 
based on the architectural idea of power in early modern times. 

Results. At the time of the Lublin Union, the Volyn, Kyiv, and Podil voivodships had 
«their» right, the core of which was the law of the ancient Russian state. During the 
Grand Duchy of Lithuania, statutes, land law, German law. As part of the Commonwealth, 
the decisive influence on the legal life of all Ukrainian voivodships is Rusky, Podilsky, 
Volyn, Kyiv, Podilsky, Chernihiv (since 1634) had a common Commonwealth state and 
legal matrix, social communicative practices and processes. Thus, among the 
components of the public-law mechanism of the Commonwealth are the following: 
election of the king; contractual procedure for registration of relations between the 
monarch and the political people (nobility) in the form of pacta convent, the principle 
of nihil novi; equality of rights of all the nobility, regardless of property status; sejm 
practice, etc. His important factors were also the «Westernization» of Orthodoxy, the 
common European educational space, the development of cities and urban law. Against 
this background, the concept of the Russian / Ukrainian people, who settled in their 
specific lands, is being formed. The state and legal legal development in the territories 
of Vladimir-Suzdal and Moscow principalities is analyzed and it is stated that at the 
end of the 16th century. in Muscovy, the concept of autocracy was fully established as 
the only possible one. At the same time, Moscow society suffered from Moscow’s piety, 
caused by state terror and extreme conservatism, which contrasted sharply with the 
intense theological theorizing of the West, stagnation, and isolation. Attention is drawn 
to the cultural activities of Ukrainian figures (Petro Mohyla, Sylvester Kosiv, etc

Conclusions.
The above shows that at the end of the sixteenth – the first half of the seventeenth 

century. Ukrainian and Moscow law demonstrates different sets of basic principles, 
which, at the same time, have a stable and lasting character, which gives grounds to 
speak of them as legal canons. In Moscow, the foundation of such a right-wing canon 
of power building includes the following elements: the indistinguishability of power 
and religion, the elevation of the monarch and his sacralization equally distance his 
people from him – all his states, which are equal to lawlessness. Enshrined by the 
Conciliar Code (1649) which was in force until the first half. XIX century., Rigid 
hierarchical power-legal model of the king (power) – the rest (citizenship), in which the 
infinity / infinity / immensity of monarchical power led to «leveling the value of 
proportion and measure» on all the swords of Moscow society. The legal canon of 
building power in the Ukrainian lands in early modern times is determined by the 
traditional role of the monarch as a mediator between the sacred and the profane, and 
the social order was built between two centers of power – secular (monarch) and 
religious (The Pope), and social progress – urban development , universities, in the 
broadest sense of civil society – was due to competition between it and religious 
tolerance, which echoed the noble ideology of «golden liberties». And the Polish-
Lithuanian Commonwealth demonstrated a generally atypical type of state-power 
relations in Europe at that time, which was characterized by the absence of a state 
monopoly on violence, and thus social practices that in various ways contributed to 
maintaining peace and tranquility. 

Key words: Ukrainian law, Moscow law, Polish-Lithuanian Commonwealth, 
Muscovy, legal canon, state and legal development.
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СТАНОВЛЕННЯ ІДЕЇ ТА ЮРИДИФІКАЦІЯ СУВЕРЕНІТЕТУ 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ1 

Досліджуються особливості теоретичного й ідеологічного обґрунтування 
та процес юридифікації суверенітету Західноукраїнської Народної Республіки 
протягом 1848–1918 рр.

Ключові слова: історія права, суверенітет, юридифікація суверенітету, 
Західноукраїнська Народна Республіка, народний суверенітет, державний суве-
ренітет. 

Muzyka Iryna. Formation of the idea and legalization of the sovereignty of the 
Western Ukrainian People’s Republic 

Features are being explored of ideological substantiation and the process of 
legalization of the sovereignty of the Western Ukrainian People’s Republic during 
1848-1918 are studied.

Key words: history of law, sovereignty, legalization of sovereignty, Western 
Ukrainian People’s Republic, people’s sovereignty, state sovereignty.

Актуальність теми. У правовому житті сучасної України, на тлі росій-
ської агресії, яка ґрунтується насамперед на невизнанні суверенітету 
Української держави та існування українського народу, надзвичайно важли-
вого значення набуває питання історії української державності, зокрема 
проб лема юридифікації суверенітету української державності на західноу-
країнських землях.

Огляд літератури за тематикою дослідження. Окремі питання дослі-
джуваної тематики висвітлювали у своїх публікаціях І. Алексеєнко, 
О. Воронянський, П. Гай-Нижник, О. Гайко, Ю. Головня, С. Дністрянський, 
Н. Заяць, Р. Зварич, С. Клопков, Ю. Ключковський, І. Куян, Д. Лакішник, 
В. Попик, Д. Севрюков, О. Талдикін, Ф. Тарановський, В. Торяник, І. Троян, 
Т. Шаповал, R. Jackson та ін. Проте спеціально проблема юридифікації суве-
ренітету ЗУНР не розглядалася.

Метою і завданням дослідження є висвітлення процесу становлення 
ідеї та визначення етапів юридифікації суверенітету Західноукраїнської 
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Народної республіки. Ця стаття має своєю метою також запобігання фальси-
фікації історії, міфотворчості та маніпуляціям фактами, які є засобами інфор-
маційної війни Росії проти України.

Виклад основного матеріалу. Ідея відтворення суверенної соборної 
української держави шляхом об’єднання етнічних українських земель у скла-
ді Австро-Угорської монархії та Російської імперії в українській політи-
ко-правовій думці набула розвитку з часів «Весни народів» 1848 р. Традиційно 
початок цього процесу пов’язують з утворенням української політичної орга-
нізації – Головної руської ради, у маніфесті якої від 10 травня 1848 р. прого-
лошувалася єдність 15-мільйонного українського народу, що опинився під 
владою Австрійської і Російської імперій, який колись був самостійним і мав 
власну державу1.

У 80-х роках ХІХ ст. у Австро-Угорській імперії в межах існуючої право-
вої системи склалися сприятливі умови для розвитку політичних інститутів. 
Унаслідок цього, після певного періоду «застою», ідея відновлення україн-
ської держави на українських етнічних землях Австро-Угорщини набула 
поширення й підтримки широкими колами українського населення Галичини, 
Буковини і Закарпаття завдяки активній діяльності українських політичних 
організацій, громадських, релігійних, культурних діячів та українських прав-
ників. Закономірним етапом державницького розвитку українців Галичини 
стало створення в 90-х роках ХІХ ст. українських політичних партій новіт-
нього типу, які організувалися раніше, ніж на Наддніпрянській Україні, діяли 
легально в рамках австрійського конституційного ладу і віддзеркалювали 
інтереси всіх соціальних груп українського населення. Це сприяло швидкому 
поширенню ідеї створення української самостійної держави серед широких 
верств суспільства2. «Нова ера», за висловом Костя Левицького, у процесі 
боротьби українського народу за свої національні права, розпочалася зі ство-
рення у жовтні 1890 р. Народної ради у Львові та Русько-української ради-
кальної партії (РУРП)3. 

У програмі політичного товариства «Народна рада» зазначалося: «Ми, 
Русини галицькі, первобитні жителі сеї землі, єсьмо частиною великого 20. мілі-
онового народу (мало-) руського, самостійного посеред громади народів славян-
ських, окремого як від народу польського, так і від російського. … ми бажаємо 
добути рівність з другими народами, та хочемо: автономії країв і автономії наро-
дів …». У статуті наголошувалося на продовженні традиційної ідеологічної кон-
цепції націотворення Головної руської ради 1848 р.: «…ми мусимо наставати на 
поділ Галичини на дві части: руську і польську, щоби осягнути наші права»4.

На цьому етапі метою визначалася боротьба проти колонізаторської та 
асиміляторської політики австрійців, угорців і поляків й за визнання 
суб’єктності українського народу на теренах Австрійської і Російської 
імперій.

Важливим кроком на шляху юридифікації суверенітету української дер-
жави на території Східної Галичини і Буковини стала програма та ідеологіч-
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ні концепції членів РУРП. У програмі партії зазначалося, що «в справах 
краєвих» партія змагатиметься до таких «реформ краєвих: … Як найширший 
розвій автономіі краєвоі так, щоби всі жизненні справи краю були полаго-
джувані в самім краю»5. 

У програмі партії вже чітко сформульовано вимогу створення автономно-
го краю на території Австро-Угорщини, заселеної автохтонним українським 
населенням, відповідно до закріпленої в конституційних австрійських актах 
рівноправності національностей. Однак варто наголосити, що в цьому випад-
ку не слід ототожнювати поняття «рівноправність національностей»6 і 
«суб’єктність народів». Суб’єктність народу є засадою формування суб’єк-
тності країни (у розумінні суб’єктності держави), оскільки саме народ є дже-
релом її суб’єктності7. Хоча рівноправність національностей визнавалася 
конституційними актами Австрійської монархії, водночас автохтонні народи 
на її території, окрім угорців, не визнавалися самостійними суб’єктами. За 
так званою грудневою конституцією (Dezemberverfassung) від 1867 р., що 
діяла в Австрії, в тому числі в Галичині і на Буковині, до жовтня 1918 р., 
закріплювався принцип дуалізму, тобто поділ монархії лише на дві рівні дер-
жави – Австрію та Угорщину. 

Попри програмні положення РУРП, ідея І. Франка про створення єдиного 
національного фронту з метою боротьби за право українського народу на 
самовизначення була піддана гострій критиці з боку більшості керівництва 
Радикальної партії, а також особисто М. Драгоманова. Оскільки та той час 
І. Франко, ще перебуваючи під впливом ідей «драгоманівського соціалізму та 
федералізму», надавав перевагу проблемам соціального й культурного харак-
теру порівняно з проблемою українського національного державотворення, 
всередині партії розгорілося жорстке протистояння між «старшими» 
(І. Франком, О. Терлецьким, М. Павликом та ін.) та «молодими» радикалами 
(В. Будзиновським та Ю. Бачинським). 

Зокрема, В. Будзиновський виступив з критикою положення програми, в 
якому було закріплено розпливчастий за змістом термін «автономії краєвої», 
що, на його думку, сприятиме у майбутньому включенню Східної Галичини 
до майбутньої польської держави. Невдовзі В. Будзиновський на Вічі галиць-
ких українців у Відні, що відбулося з його ініціативи 18 грудня 1890 р., доміг-
ся резолюції, якою стверджувалося, що «суспільність руська для уможлив-
лення єї культурного життя мусить посідати повну самостійність полі-
тичну», тобто управляти «сама своїм суспільним житєм». Звідси висувалися 
програмові мети: «1) поділ адміністраційний Австрії на території націо-
нальні, 2) самоуправа тих націй, 3) унормованє відносин між сими національ-
ними державами на зразок австрійсько-угорських»8.

Інший представник «молодих радикалів» Юліан Бачинський одним з пер-
ших в історії української етнополітичної думки в праці «Україна irredenta» 
(1895) порушив питання про необхідність повної політичної незалежності і 
соборності України як держави на підавстрійських і підросійських україн-
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ських етнічних землях. «Політична самостійність України, – наголошував 
він, – то condito sine qua non єї економічного і культурного розвитку, умова 
взагалі – можливости еї існованя». Здобуття політичної незалежності й 
соборність України він не зводив лише до проблеми етнічно-територіальної, 
оскільки вважав це проблемою не лише українського народу (в етнічному 
вимірі), а взагалі всіх мешканців України, «без огляду на те, чи це автохто-
нець чи колоніст-великорос, поляк, жид чи німець. Спільний інтерес зукра-
їнщить їх, змусить стати українськими патріотами». Поняття «соборність» і 
«незалежність» розглядалися ним як взаємопов’язані й взаємозумовлені9. 
Зокрема, у рефераті «Поділ Галичини» (1897) він обґрунтував необхідність 
об’єднання Східної Галичини з Буковиною в один автономний український 
округ «як важливий чинник у боротьбі за національні і політичні права, як 
одну з передумов відтворення соборної Української держави, охоплення 
національно-визвольним рухом не лише підавстрійської, а й підросійської 
України»10.

Тобто Ю. Бачинський обґрунтував закономірність розвитку етнічної 
спільноти, зокрема українців, яка на певному етапі стає творцем самостійної 
незалежної суверенної держави. Його бачення суверенітету багато у чому 
збігається з сучасним трактуванням змісту цього поняття: народ – держава – 
нація. Націю він розглядав як соціально-історичну (етнічна нація) та терито-
ріально-політичну спільноту. 

Як уявляється, теоретичні концепції суверенітету народу та національно-
го суверенітету «молодих радикалів» значною мірою ґрунтувалися на попу-
лярних на той час концепціях народного суверенітету Дж. Локка11,  
Ж.-Ж. Руссо12 та Ш. Л. Монтеск’є13, зокрема на ідеях верховенства, невідчу-
жуваності, неподільності верховної влади народу, обов’язкової участі народу 
в процесі розробки і прийняття законів, суверенітету як основи існування 
держави та суб’єктності народу. 

У 90-х роках ХІХ століття переважна більшість галицьких національних 
українських партій, зокрема Радикальна партія14, Українська націонал-демо-
кратична партія (УНДП)15, стратегічною метою своїх програм визначали 
реалізацію на практиці ідеї створення української самостійної держави. 
Проте через низку політичних, економічних та зовнішньополітичних чинни-
ків юридизація суверенітету української незалежної держави на теренах 
Австро-Угорщини почала реалізуватися лише після проголошення 
Української Народної Республіки на східноукраїнських землях після розвалу 
Російської імперії. 

Зокрема, значних зусиль для створення єдиної соборної української неза-
лежної суверенної держави доклала Центральна Рада Української Народної 
Республіки. Важливим кроком у здійсненні цієї мети було підписання таєм-
ного договору з Австро-Угорщиною про створення суверенної української 
держави на території Східної Галичини і Буковини. Таємна угода з Австро-
Угорською імперією про Галичину і Буковину та супутні документи до цієї 
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угоди започаткували процес юридизації суверенітету української держави на 
теренах Східної Галичини і Буковини. 

Зокрема, у протоколі таємної угоди (Берестейського договору) Української 
Центральної Ради з Австро-Угорщиною від 9 лютого (27 січня) 1918 р. 
містився пункт про утворення з Галичини і Буковини окремого Українського 
коронного краю в складі Австро-Угорської імперії16. У таємному договорі 
про Галичину та Буковину від 9 лютого (27 січня) 1918 р. зазначалося:  
«…Уповноважені Української Народної Республіки приймають до відома, що 
австрійський уряд рішився … дати тій частині українського народа, яка меш-
кає в Австрії, дальше забезпечення для її національного і культурного роз-
витку. Для осягнення тієї цілі австрійський уряд предложить обом палатам 
Державної Ради проект закону, силою якого ті частини Східної Галичини, де 
переважає українське населення, будуть відділені від королівства Галичини і 
злучені з Буковиною в один суцільний коронний край. Цей замір австрій-
ський уряд має здійснити найпізніше до 31 липня б. р. … При цьому існує 
порозуміння про те, що ця заява творить з мировим договором неподільну 
цілісність, і що важність цієї заяви вигасає, якщо не буде виповнена яка-не-
будь постанова мирового договору»17. 

В умовах утворення окремого коронного краю в складі Австрійської 
імперії за таємною угодою Центральної Ради з Австро-Угорщиною від 
9 лютого (27 січня) 1918 р. зазначалося: «Королівство Галичина і Володимерія 
з воєводством Буковиною становлять в межах Австрійської імперії окрему 
державну цілість і суверенність, суверенність якої (інтегритет18 і суверенітет) 
спираються і гарантуються такими пунктами… (на жаль, обсяг публікації не 
дає можливості навести повний текст угоди)»19.

Про подальшу нелегку боротьбу українців за відтворення незалежної 
суверенної української держави свідчить доповідь К. Левицького в австрій-
ському парламенті 19 липня 1918 р. Зокрема, в доповіді висловлювалася 
вимога розгляду депутатських запитів щодо ратифікації Берестейського 
договору стосовно визнання суверенітету українського державного утворен-
ня на українських землях Східної Галичини і Буковини, та передачі 
Холмщини під владу Української Народної Республіки20. 

Проте таємний протокол Берестейського договору був анульований уря-
дом Австро-Угорщини, на що було внесено ноту протесту посольства 
Української Гетьманської Держави австро-угорському міністру закордонних 
справ Буріану проти анулювання таємного протоколу Берестейського догово-
ру. Також у резолюції протесту Народного Комітету УНДП від 10 вересня 
1918 р. за підписами Костя Левицького та Івана Кивелюка гостро критикува-
лася антиукраїнська позиція австрійського уряду стосовно відмови від 
Берестейських мирних угод та їхнього рішучого виступу проти поділу 
Галичини й утворення окремого українського автономного коронного краю в 
Австрії. Зокрема, Народний комітет виступив проти приєднання цілої 
Галичини до Польщі. Далі в резолюції проголошувалося, що «український 
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народ Галицької Землі хоче бути господарем на своїй споконвічній землі, що 
він не позволить наложити на себе ярма польської державності. В сій цілі 
Народний Комітет оголошує тиждень 15–22 вересня 1918 року вічевим тиж-
нем. Протягом сього тижня … в кожнім повітовим місті відбудеться всена-
родне віче з протестом проти прилучення української Східної Галичини до 
Польщі і з домаганєм утворення українського коронного краю в Австрії»21. 

Ініціатива Народного комітету УНДП проведення народних віче з про-
тестом проти прилучення української Східної Галичини до Польщі і вимо-
гою утворення українського коронного автономного краю в Австрії була 
активно підтримана майже всіма українськими громадами і стала ще одним 
кроком на шляху до юридифікації суверенітету української держави на зем-
лях підавстрійської України. У вересні 1918 р. народні віче Східної Галичини, 
Лемківщини й Буковини рішуче висловилися проти приєднання українських 
земель до Польщі та вимагали визнання Австрією Берестейських угод, об’єд-
нання Східної Галичини й Буковини й створення Української автономної 
провінції (коронного краю) в межах Австрійської держави й у подальшому 
воз’єднання всіх українських земель в єдиній самостійній державі22 . 

З метою запобігання фактичному розпаду імперії 16 жовтня 1918 р. імпе-
ратор Карл І23 видав маніфест «До моїх вірних австрійських народів», який 
передбачав федеративну перебудову держави: «Австрія має за волею своїх 
Народів статися Союзною Державою, в якій кожна Національність (народ) 
має право утворити на терені осідку своєї людности свою власну Державну 
Одиницю (Державу)». Відповідно до положень цього документа 18 жовтня 
1918 р. українські парламентарії зі Східної Галичини і Північної Буковини, 
керівники політичних партій і церковних ієрархів створили у Львові орган 
представницької влади – Українську Національну Раду на чолі з Євгеном 
Петрушевичем. На зібранні не було представників від Закарпаття. Однак від 
них надійшов лист, в якому було висловлено підтримку ідеї створення 
самостій ної Української Держави на західноукраїнських землях. 

19 жовтня 1918 р. за ініціативи УНРади на площі святого Юра у Львові 
відбулося всенародне віче, де було урочисто проголошено українську держа-
ву на землях Австро-Угорщини. У ніч із 1 на 2 листопада 1918 р. австро-угор-
ський намісник Галичини граф К. фон Гуйн передав усю повноту влади своє-
му заступникові В. Децикевичу. А той у цілком законний спосіб делеґував усі 
владні повноваження Українській Національній Раді (УНРаді), леґітимуючи 
тим самим як її саму, так і українську державу, вищим законодавчим органом 
котрої вона була… за всіма канонами як внутрішньодержавного, так і міжна-
родного права24. 

Процес юридифікації суверенітету Західноукраїнської Народної 
Республіки завершився 13 листопада 1918 р., коли Українською Національною 
Радою на засіданні було прийнято конституцію республіки – «Тимчасовий 
основний закон про державну самостійність українських земель бувшої 
Австро-Угорської монархії», в якому проголошувалося: «Держава проголо-
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шена на підставі права на самоозначення народів Українською Національною 
Радою у Львові дня 18 жовтня 1918 року, обнимаючи весь простір бувшої 
австро-угорської монархії, заселений переважно Українцями, має назву 
Західно-Українська Народня Республіка» (арт 1)». В арт ІІІ. «Державна само-
стійність наголошувалося: «Отся державна територія творить самостійну 
Західно-Українську Народну Республіку. В арт. ІV закріплювалося верховен-
ство і суверенітет народу в державі. В артикулі ІІ закону закріплено положен-
ня про територіальний склад та кордони держави. В артикулі V містилися 
положення про державний герб ЗУНР – «Золотий лев на синім полі, оберне-
ний у свою праву сторону. Державний прапор є синьо-жовтий»25. 

Важливою складовою процесу юридифікації суверенітету ЗУНР було 
юридичне закріплення формування органів виконавчої та судової влади, 
нотаріату, жандармерії, власних збройних сил. Зокрема, в листопаді 1918 р. 
у повітових центрах ЗУНР створювались військові органи – міські коменда-
тури, повітові, окружні та обласні військові команди та коші (курені), з яких 
було утворено Українську галицьку армію (УГА)26. 16 листопада 1918 р. 
Розпорядком Секретаріату військових справ було створено обласні та окруж-
ні військові суди та в цей же день було затверджено акт «Про тимчасову 
адміністрацію»27. Видано низку нормативних актів, якими було створено 
систему судових та правоохоронних органів: Рішення про створення Корпусу 
української державної жандармерії (6 листопада 1918 р.)28; Закон «Про тим-
часову організацію судів і судочинства» (21 листопада 1918 р.)29, Розпорядник 
Державного секретаріату судівництва про державну прокуратуру (18 грудня 
1918 р.), Розпорядження Державного секретарства юстиції про створення 
нотаріальної служби Західноукраїнської Народної Республіки (від 1 березня 
1919 р.)30.

Наведені нормативно-правові акти свідчать про реалізацію українським 
народом суверенітету, який відповідно до критеріїв (ознак) цього явища 
можна ідентифікувати як об’єктивну реальність. Такими критеріями, зокре-
ма, за визначенням В. М. Торяник, є здатність певної потенційно самодостат-
ньої організаційної системи до здійснення власної волі самостійно та неза-
лежно за допомогою таких засобів, як територія, народ, власний правопоря-
док, влада, включаючи здатність застосовувати примус, податки, боєздатна 
армія; здатність захищати й реалізовувати власні інтереси; здатність брати на 
себе відповідальність у межах міжнародного права31.

Висновки. Відповідно до сказаного, якщо взяти за основу концепцію 
Р. Джексона, що суверенітет є об’єктивною реальністю, яка не вимагає чийо-
гось затвердження, але передбачає використання його як основи інших дер-
жавно-правових явищ32, можна вважати цілком обґрунтованим висновок, що 
в жовтні – листопаді 1918 р. відбулася легалізація суверенітету Західно-
української Народної Республіки (ЗУНР) на західноукраїнських землях, що 
входили до складу Австро-Угорщини, яка стала результатом розвитку і само-
визначення українського народу Східної Галичини, Буковини і Закарпаття.
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Оскільки правовою основою суверенітету вважаються конституції, декла-
рації, загальновизнані принципи міжнародного права, які де-юре фіксують 
суверенну рівність держав, можна вирізнити основні етапи юридифікації 
суверенітету ЗУНР: перший – укладання таємної Берестейської угоди 
Української Центральної Ради з Австро-Угорщиною від 9 лютого (27 січня) 
1918 р.; другий – всенародне віче 19 жовтня 1918 р. у Львові, на якому про-
голошено незалежну українську державу на землях Австро-Угорщини; тре-
тій – передача всієї повноти влади представниками влади Австро-Угорщини 
намісниками Галичини Українській Національній Раді відповідно до цісар-
ського маніфесту Карла І та норм міжнародного права; четвертий – ухвален-
ня Українською Національною Радою на засіданні 13 листопада 1918 р. 
Конституції ЗУНР – «Тимчасового основного закону про державну самостій-
ність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії». 

Наукова юридична оцінка ґенези принципу суверенітету української дер-
жави на різних етапах протягом ХХ століття до цього часу залишалася поза 
увагою істориків права й чекає на більш глибоке вивчення, оскільки зовніш-
ньополітичні, а також тісно пов’язані із ними внутрішньополітичні чинники 
є неабияким викликом для суверенітету сучасної України.
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Muzyka Iryna. Formation of the idea and legalization of the sovereignty of the 
Western Ukrainian People’s Republic 

The aim of the article is to cover the process of formation of the idea and determine 
the stages of legalization of the sovereignty of the Western Ukrainian People’s 
Republic, and to prevent falsification of history, mythmaking and manipulation of facts 
that are means of Russia’s information war against Ukraine. 

 According to Jackson’s concept, sovereignty is an objective reality that does not 
require anyone’s approval, but involves its use as the basis of other state and legal 
phenomena. Therefore, it is reasonable to conclude that in October-November 1918 the 
sovereignty of the Western Ukrainian People’s Republic (ZUNR) was legalized in the 
western Ukrainian lands that were part of Austria-Hungary, which was the result of 
development and self-determination of the Ukrainian people of Eastern Galicia. 
Transcarpathia.

We can distinguish the main stages of the legalization of the sovereignty of the 
Western Ukrainian People’s Republic: the first - the conclusion of a secret Brest 
agreement of the Ukrainian Central Council with Austria-Hungary from February 9 
(January 27), 1918; the second - the National Chamber on October 19, 1918 in Lviv, 
which proclaimed an independent Ukrainian state in the lands of Austria-Hungary; 
third – the transfer of all power by the representatives of the Austro-Hungarian 
government by the governors of Galicia to the Ukrainian National Council in 
accordance with the imperial manifesto of Charles I and the rules of international law; 
fourth - the adoption by the Ukrainian National Council at a meeting on November 13, 
1918 of the Constitution of the Western Ukrainian People’s Republic - «Temporary 
Basic Law on State Independence of the Ukrainian lands of the former Austro-
Hungarian monarchy.»

Key words: history of law, sovereignty, legalization of sovereignty, Western 
Ukrainian People’s Republic, people’s sovereignty, state sovereignty.
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КЛЯТВА, ПРИСЯГА І ДОГОВІР  
У ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ ПОВСЯКДЕННІ  

СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ УТВОРЕНЬ Х–XIV СТ.1

Розглядається поширеність різних проявів договірної нормотворчості в усіх 
ланках східнослов’янських державних утворень Х–XIV ст. Визначається співвід-
ношення уживання таких категорій, як клятва, присяга і договір у різних видах 
договірних відносин. Надається характеристика моделі східнослов’янського 
(давньоруського) суспільства як такого, що значною мірою побудоване на дого-
вірних засадах.

Ключові слова: східні слов’яни, Київська Русь, Давня Русь, середньовічне 
право, давньоруське право, договір, міжнародний договір, джерело права, про-
тодержава, державні утворення, історія права.

Rominskyi Yevhen. The legal oath and the treaty in the political and legal 
everyday life of the East Slavic state formations of the X‒XIV centuries

The prevalence of various displays of rule-making treaties in all parts of the East 
Slavic state formations of the X‒XIV centuries is considered. The ratio of the use of 
such categories as oath and treaty in relation to each other and different types of 
contractual relations is considered. It describes the model of East Slavic (Old Russian) 
society as one that was largely built on a basis of treaties.

Key words: East Slavic, Kyivan Rus, Old Rus, Medieval Law, Old Rus Law, Treaty, 
Legal Oath, International treaty, Source of Law, state formations, Legal history.

Актуальність. Комплексно проблема нормотворчих договорів у Давній 
Русі не вивчалася. Їх досліджували виключно в межах певних сфер: міжна-
родні, міжкнязівські, князів з народом і, в значно меншому обсязі, сеньйо-
рально-васальні договори. Але навіть і в окремих сферах неможливо знайти 
комплексних досліджень, здебільшого автори зупинялися на певних групах 
договорів. Попередньо ми вже зверталися до цієї проблеми1. Те саме слід 
сказати і щодо клятв і присяг, але з одним уточненням ‒ об’єктом досліджен-
ня були майже виключно традиція використання певних мовних формул.

Постановка питання. Співвідношення таких явищ, як клятва, присяга та 
договір не є лінійним і є потреба зробити ряд уточнень. Клятви мають і мали 
в середньовіччі дуже широкий вжиток, однак серед них слід вирізнити ті, що 
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мають юридичне значення, посвідчуючи певні дії. Тож далі йдеться лише про 
присяжні клятви. Середньовічні присяги прийнято поділяти на декілька 
видів залежно від деталізації2, 3. Особливе місце серед присяг займають 
зобов’язальні, себто такі, що посвідчують певне зобов’язання сторони. 
Зокрема, такі присяги посвідчували згоду сторін на укладення договору. 
Необхідність вживання усіх цих термінів пов’язана з особливостями власне 
давньоруської термінології, де словами, що позначають власне клятву 
(«хресне цілування», «хрест цілувати»), присяга («рота», «ходити до роти») 
та договір («ряд», «укласти ряд», «ряд положіті», «урядіті» тощо) використо-
вуються на позначення одних і тих самих дій. Через клятву посвідчувалася 
присяга щодо дотримання умов договору. Тому усі три терміни слід вико-
ристовувати, хоча загалом йдеться про єдине.

Слід зазначити, що далі розглядатимуться лише нормативні договори, які 
запроваджували нові норми, поширювали на сторони договору, а подекуди – 
на третіх осіб, особливий правовий стан, а також і ті договори, що, не запро-
ваджуючи нових норм, змінювали суспільно-правовий стан сторін. У добу, 
коли писане право було вкрай незначним і фрагментарним, а звичаєве право, 
яке за походженням має виключно місцевий характер, хоча й домінувало, але 
не могло навіть найменшою мірою задовольнити усю широту суспільних 
відносин, роль нормативного договору мала особливе значення.

Як зазначалося, договір і клятва співвідносяться як загальне явище і 
форма фіксації. Далі, окрім спеціально означених випадків, йдеться про 
договори, але розуміються саме договори, скріплені присяжними клятвами, 
навіть коли джерело містить згадку виключно про сам факт клятви.

Передусім слід спинитися на міжнародних договорах. Ці договори далеко 
не завжди містили згадку про присяги сторін та й літописні тексти частіше в 
такому разі зазначають саме укладення договору («ряд положиті»). Однак 
договори зазвичай скріпляли певні мирні відносини, а укладення миру 
супроводжувалося клятвою про його непорушність. 

Загалом саме міжнародні договори східнослов’янських державних утво-
рень Х–XIV ст. є найкраще вивченими і становлять великий масив оригіналь-
них текстів та їх копій, виписок з текстів договорів (у разі відбиття текстів на 
сторінках літописів), а також згадок про такі договори в літописах і хроніках. 
Відомо близько 200 договорів, однак назвати точнішу кількість міжнародних 
договорів, про які збереглися ті чи інші відомості, неможливо з огляду на 
характер джерел. Так, основні найстарші літописні зводи містять понад 
70 згадок про союзні та мирні договори між руськими князями і ханами кочо-
вих орд, однак ця кількість є доволі умовною. Приблизно про таку ж кіль-
кість договорів можна говорити у відносинах між західноруськими князів-
ствами і німецькими державами Балтії, включаючи до їх числа і самостійні 
торгові міста та військові ордени, та скандинавськими країнами. Проте і 
перелік тих договорів, тексти яких більш чи менш повно дійшли до сучасних 
дослідників, занадто довгий для наведення його тут, це десятки актів Х–
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XIV ст. з майже усіх прикордонних регіонів Давньої Русі4. Меншість серед 
тих, що збереглися повними текстами, але абсолютну більшість серед дже-
рельних згадок становлять примирні та союзні договори. Також потрібно 
уточнити, що примирні договори становлять окрему доволі самостійну групу 
серед договорів, як через їх зміст, а рівно й тому, що в ній практично немож-
ливо розрізнити міжнародні та міжкнязівські договори5.

Не меншу групу становлять і міжкнязівські договори, однак тут якраз 
значно частіше джерела згадують не договори («ряди»), а саме клятви та 
присяги («хресне цілування» та «рота»), якими скріплялися договори. Та й 
самі ці договори іменуються «хресними грамотами». Розділення груп міжна-
родних і міжкнязівських договорів почасти вкрай складне, адже окремі їх 
різновиди, як прикладом примирні договори, майже однакові. Крім того, іно-
земні правителі, що правили на ближчих до князівств Рюриковичів теренах, 
не просто були сусідами, а часто й родичами. Як наслідок, тут у повному 
обсязі, хоча й з особливостями, вживалася і родова термінологія, притаманна 
Рюриковичам. Окрім наведених примирних договорів, іноземні правителі 
часто виступали в межах єдиних союзних договорів з давньоруськими князя-
ми. Відомі й приклади «старшинських договорів», тобто таких договорів, що 
визначали політичну залежність між окремими правителями. Слід уточнити, 
що в силу самого характеру середньовічного світогляду розрізнити повністю 
старшинські договори та союзні договори неможливо, оскільки ці речі були 
навіть не взаємопов’язані, а взаємопроникні. Серед великого переліку міжк-
нязівських договорів виключно до міжкнязівських слід віднести: договори, 
норми яких мали загальноруське (або загальне для князівства) значення, 
встановлюючи загальнообов’язкові правила (поширена тогочасна назва – «на 
устроєньє миру»), і договори, якими закріплювалися умови князівського 
співправління. 

Територіально міжкнязівські договори поширені на всіх теренах схід-
нослов’янських державних утворень Х–XIV ст., як за правління Рюриковичів, 
так і перших Гедиміновичів. Зокрема, остання відома згадка міжкнязівських 
договорів у «литовських» землях Русі, не рахуючи мирних договорів, які 
мали завершити усобиці, вміщена в Недрицькому договорі 1385 р. між кня-
зем Псковським Андрієм Ольгердовичем та Тевтонським орденом і стосуєть-
ся подій по смерті Ольгерда6. Найдовше, до XVI ст., практика міжкнязів-
ських договорів проіснувала на північно-східних околицях цих земель і 
загалом зникає з появою московського царату. 

Перед тим, як перейти до договірного регулювання відносин князів з 
населенням, слід вказати на проміжний вид договорів ‒ договори-заповіти. 
Це були княжі рукописання, які були обтяжені присягами з боку обраного 
старим князем майбутнього правителя, народу та княжих людей дотримува-
тися тих умов, які були покладені в основу заповіту. При цьому особливості 
відносин між майбутнім правителем і народом могли закріплюватися як у 
зазначеному рукописанні, так і в окремому договорі. Нам відомо з джерел 
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усього кілька випадків таких договорів-заповітів, укладених у ХІІ‒ХІІІ ст., 
однак, починаючи з XIV ст., у північно-східних землях заповіти князя-батька 
стають основним засобом поділу отчини між синами, відтісняючи звичаї та 
договори на другорядні позиції7.

Договори між правителями і населенням їх володінь є дуже цікавою 
рисою усього політичного життя східнослов’янських державних утворень 
Х–XIV ст. Такі договори переважно називають договорами з вічем, оскільки 
зазвичай вони укладалися на відповідних народних зборах, або ж договора-
ми з народом, розуміючи тут слово «народ» виключно у політичному сенсі, 
адже хоча сьогодні питання соціального складу віча лишається відкритим у 
науці, безсумнівно зрозуміло, що йдеться лише про окремих представників 
суспільства, наділених певною політичною суб’єктністю.

Хоча в науці окреме місце приділяється саме вічу Новгорода і Пскова, які 
подекуди визначаються як вічові чи станові республіки, звістки про діяль-
ність віча, а також про договірні та присяжні стосунки між князями та наро-
дом тих чи інших князівств поширені на всіх східнослов’янських теренах. 
Звісток про договори князів з народом збереглося значно менше, ніж щодо 
міжнародних чи міжкнязівських. Але це, безсумнівно, зумовлено передусім 
буденністю таких відносин. Уже для хроніста ХІ ст., тобто доби, коли власне 
постає давньоруське літописання, формула про те, що князь посідає стіл 
шляхом договірної інтронізації є звичною. Так, у «Повісті временних літ» 
наголошується на договірному характері відносин запрошених князів та гро-
мади: «и ркоша поищемъ сами в собє князя, иже бы володєлъ нами и рядилъ 
по ряду по праву»8. Тому значно частіше про такі договори дізнаємося при 
описі певних надзвичайних політичних подій. При цьому джерела частіше 
вказують на присяги, якщо йдеться про порушення таких договорів («ти нам 
хрест цілував»), але саме на договори, коли йдеться про їх укладення («уря-
діся»). 

Загалом відомо кілька десятків згадок договорів між князями та народом, 
укладених до кінця ХІІІ ст. Уже згадані Псков і Новгород стоять окремішньо, 
з двох причин: їх літописання збереглося доволі докладно; та архів Софії 
Новгородської зберігся значно краще, ніж інші єпископські архіви, що й 
зумовило збереження певної кількості актів офіційного походження, зокрема 
і договорів князів з вічем Новгорода. Цікаво, що, попри значне посилення 
княжої влади у північно-східних східнослов’янських землях у XIV ст., там 
ми продовжуємо отримувати звістки про такі договори, а згодом зустрічаємо 
цей самий інститут у формі «хрестоцілувальних записів». 

І знову слід говорити про переплетіння декількох видів договорів. Це 
проблема присяг бояр та вільних слуг князя. Нам відомо з джерел, що вони 
присягають на віче так само, як й інші представники народу, однак відомі й 
випадки їх окремішніх присяг, пов’язаних зі вступом на службу до князя. Тут 
слід чітко визначити: приймаючи до себе на службу людину, князь мав укла-
дати з ним договір. Це випливає і з відомостей Руської Правди про договір як 
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засіб захисту від перетворення на раба, і з літописних відомостей про пору-
шення князем певних умов договору з його слугами. Окремо слід звернути 
увагу ось на яку річ: до сьогодні невідомо жодної вказівки про існування у 
Х–XIV ст. у східнослов’янських державних утвореннях писаних аналогів 
ленного права, тобто писаної норми, що врегульовувала б відносини служи-
лого стану і князя. У пам’ятках права знаходимо лише окремі приписи, 
пов’язані з цим питанням. З урахуванням того, що на службу до князя стіка-
лися люди не лише з усіх східнослов’янських земель, а й значна кількість 
іноземців, говорити про можливість врегулювання таких васально-сеньйо-
ральних відносин виключно через звичаї неможливо. Проте маємо зазначи-
ти, що прямих вказівок саме на договір, а не на присягу мужа князю практич-
но немає, і це питання лишається дискусійним.

Васально-сеньйоральні відносини охоплювали велике поле відносин: це 
і відносини закупа та власника, і відносини між княжим намісником та його 
мужами, і відносини між залежними особами різного ґатунку, тими самими, 
що уклали договір і не є рабами, це і договори орендаторів земельних діля-
нок (прекарій) тощо. Усі ці різновиди договорів загалом можна назвати мініс-
теріальними договорами. Тобто договори між вільною особою та особами, 
що потрапляють у певну залежність від неї. Окрім повного («обельного») 
рабства, усі такі відносини регулювалися на основі договору. Ще раз слід 
підкреслити, що віднесення таких договорів до нормативних випливає з 
того, що саме договори створювали для сторін особливий правовий режим 
навіть тоді, коли сам договір не містив нових приписів і повторював існуючі 
звичаєві норми. Саме факт значної зміни суспільно-правового становища 
робить такі договори нормативними.

Поряд з цим слід згадати також про менш відомі види договорів, які з 
об’єктивних причин вкрай рідко можна зустріти в джерелах ‒ договори у 
сфері міжнародних / міжродових відносин. І тут йдеться про декілька цілко-
вито окремих груп договорів: договори всередині родового чи псевдородово-
го / псевдокревного осередку (патримонії); примирні договори, пов’язані з 
припиненням міжродової ворожнечі; договори про статус полоненого, а 
також договори, пов’язані з родовою власністю на землю. Хоча відомостей 
про такі договори в джерелах дуже мало, вони, тим не менш, імовірніше за 
все, становили абсолютну більшість порівняно з усіма раніше згаданими 
договорами. Ці групи договорів, з об’єктивних причин, лишаються найменш 
дослідженими9.

З наведеного яскраво випливає, що договорами та присягами було про-
никнуте усе східнослов’янське суспільство – від зовнішньо- і внутрішньопо-
літичної діяльності князів і до відносин у царині внутрішньо родових відно-
син. Фактично саме суспільство трималося на договорах, які визначали 
належність території, коло підданих і рівень суверенітету правителя, його 
межі владних повноважень, його стосунки з підданими, з аристократією та 
власним двором, договори регулювали умови міжстанового переходу, вони 
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захищали від сваволі сильних, і давали змогу без чи з помірною участю князя 
чи його людей впорядковувати конфлікти в суспільстві. Сьогодні це може 
здатися доволі дивним, однак слід пам’ятати, що, називаючи Київську Русь, 
Київське, Галицьке чи будь-яке інше князівство державою, допускається 
перебільшення. Ці політичні утворення в юридичному сенсі слід розглядати 
як протодержави чи «державні утворення», але далеко не як повноцінні дер-
жави. Відсутність державного апарату, функції якого виконувала родина 
князя і його двір, а це десятки осіб на величезній території, відсутність 
податкової системи, місце якої займали періодичні окремі види виплат від 
громад, судові штрафи і торгові збори, усе це робило державну владу вкрай 
обмеженою. Князь, формально абсолютний правитель, цілковито залежав у 
своїх діях від населення. У разі підтримки значної його частини та особливо-
го індивідуального джерела ресурсів, що давало змогу мати сильне особисте 
військо (дружину) такий князь перетворювався на абсолютного монарха і 
тирана (Андрій Юрійович Боголюбський). Натомість іншого князя, що спро-
бував би без належних засобів проводити таку ж авторитарну політику ски-
нули б негайно (як це було з братом Боголюбського Михайлом Юрійовичем, 
який хоч і був запрошений на стіл та уклав договір, але ж і двох років не 
просидів у Ростово-Суздальській землі). Відсутність державного апарату 
призводила до крайньої слабкості усіх вертикальних зв’язків у князівствах. 
Там, де є князь, є і влада, а в інших випадках часто, як зазначалося на сторін-
ках літопису – князя не було, а боярина, тобто уповноважену князем особу, 
не усі слухають.

Давньоруське суспільство являло собою величезний стільник з малень-
ких чарунок, кожна з яких є найменшим суспільним елементом, що охоплює 
коло осіб, пов’язаних кревними, псевдокревними або договірними стосунка-
ми. У такому суспільстві практично немає чітких вертикальних чи горизон-
тальних зв’язків, вони усі мають як елементи одного, так і іншого. Крім того, 
самі чарунки не мають жорстких стінок і особа може належати відразу до 
кількох сусідніх чарунок. Самі ж чарунки притягуються одна до одної на 
основі певних договірних відносин. 

Ідея такої стільникової форми східнослов’янського суспільства була впер-
ше окреслена С. Б. Веселовським на матеріалі XIV‒XVI ст.10 Важливим 
доповненням її структури є концепція псевдокревних стосунків, у основі 
яких лежать взаємні зобов’язальні присяги, розкрита Отто Герхард Ексле. 
Досліджуючи історію західноєвропейських «conjuratio», тобто суспільних 
об’єднань, заснованих на присязі, якою скріплявся установчий договір об’єд-
нання, він підкреслює прямий зв’язок між ними та кровними колективами, 
тобто родами та сім’ями11.

У сучасній іспанській літературі на позначення подібного суспільства 
середньовічної Каталонії пропонується використовувати поняття пактизм 
(англ. pactism або іспан. pactisme), яке розкривається як модель, заснована на 
угоді сторін, тобто договорі12. Сама концепція панктизму була запропонована 
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досить давно дослідником Хайме Віценсом-і-Вівесом13. Характеризуючи 
пактизм, вчені звертають увагу на те, що він встановлював баланс між 
суспільними центрами тяжіння в країні. Він був присутній у політичних 
інститутах, у правових процедурах, у феодальних стосунках, у сімейній 
сфері, на ринку і, зрештою, скрізь, де відбулися соціальні взаємодії14. Звісно, 
Каталонія ХІІІ‒XVI ст. – це зовсім інша країна, заснована на феодальних 
принципах, і саме в силу стрімкого розвитку феодалізму там відбувся зане-
пад монархічної влади. Однак сама договірна модель суспільно-політичного 
устрою з розширеними горизонтальними зв’язками як засіб розвитку при 
відносно слабкій владі монарха є подібною до тієї, що розкривають перед 
нами джерела в східнослов’янських державних утвореннях Х–XIV ст.
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Rominskyi Yevhen. The legal vow, the oath and the treaty in the political and 
legal everyday life of the East Slavic state formations of the X‒XIV centuries

The research is devoted to the problems of law-making treaties and the breadth of 
their distribution in the East Slavic state formations of the X‒XIV centuries. The need 
to study the terms vow and oath is related to the peculiarities of their own Old Rus 
terminology, where the words denoting the vow (swearing, “khrestne ciluvannya»), 
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oath («rota», «khodyty do roty») and treaty (“ryad”, “ryad polojiti”) are used on the 
meaning of the same phenomena. By swearing an oath on the terms of the treaty. 
Therefore, all three terms should be used, although in general it is a single phenomenon.

The most studied among all law-making treaties of East Slavic state formations of 
the X‒XIV centuries. there are international treaties that make up a large array of both 
original texts and their copies, extracts from treaty texts, as well as mentions of such 
treaties in chronicles. About 200 treaties are known, of which several dozen have 
remained more or less complete. A separate independent group among international 
treaties are peace treaties, both because of their content and in the fact that these 
treaties are almost impossible to divide into international and inter-princely.

Another large and fairly well-studied group of law-making treaties are inter-
princely treaties. The division of groups of international and inter-princely treaties is 
partly extremely difficult, as their individual varieties are almost identical. Exclusively 
among the inter-princely should include: a) treaties, the rules of which were of all-Rus 
(or common to the principality) meaning, establishing universally binding rules 
(common name at the time ‒ «na ustruyeniye mira») and b) treaties, which enshrined 
the terms of princely rule. Territorially, inter-princely treaties were spread in all areas 
of East Slavic state formations of the X‒XIV centuries, both during the reign of the 
Rurikoviches and during the reign of the first Gedeminovichs.

It should be noted that international treaties are usually referred to in the sources 
as treaties (“ryad”), and inter-princely treaties are more based on the oaths that 
binded their conclusion («khrestne ciluvannya», «rota»). Therefore, in historical 
science, they received another name ‒ «Khrestociluval’ni gramoty».

Two large blocks of treaties are the treaties of princes with their subjects. A 
distinction should be made between the political treaties of princes and the “viche”, 
which embodied the opinion of society and was its representative (the so-called treaties 
of princes with the people) and the treaties of princes with their servants (so-called free 
servants, “slugi volnyye”) and boyars. The latter category of treaties is a kind of vassal 
treaty, but they had many differences from such an institution in Western Europe. Both 
types of treaties are usually mentioned in the sources as oaths, although several full-
text records of princes with the “viche” survived, and for treaties with boyars, the 
sources themselves know that the reason for dismissal of the boyar could be a breach 
of treaty by the prince.

The least studied among the law-making treaties are vassal treaties and treaties of 
personal dependence, in which the suzerains were free people and aristocrats. 
Similarly, intra-family and inter-family contracts have been little studied, although 
their existence is known from sources. In both cases, the limited subject matter is due 
to the extremely small source base: although more than a thousand birch-bark 
manuscripts have been found in the last 70 years, the number of private documents 
found remains insignificant.

It is concluded that the complex cellular structure of East Slavic society, where 
each cell was the smallest social unit. In such a society, vertical connections are very 
weak and horizontal ones are complex. The cells of this cellular structure do not have 
hard walls and a person can belong to several neighboring cells. The closets 
themselves are attracted to each other on the basis of contractual relations. It is noted 
that this model of society has much in common with the so-called Catalan pactism 
(pactisme).

Key words: East Slavic, Kyivan Rus, Old Rus, Medieval Law, Old Rus Law, Treaty, 
Legal Oath, International treaty, Source of Law, state formations, Legal history.
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ПРИНЦИП РІВНОСТІ ЯК ЗАСАДА  
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

КІНЦЯ ХVI – 70-Х РОКІВ ХVII СТ.1

У ракурсі історико-правових досліджень об’єктивне відтворення істори-
ко-правової реальності, осмислення політичної історії Східної Європи та проце-
су українського державотворення та націотворення зазначеної доби вимагає 
використання нових методологічних парадигм. У статті з позицій тоталлогіч-
ного аналізу розглядається роль принципу рівності в процесі українського націо-
творення та державотворення на основі аналізу українського транзитивного 
суспільства кінця ХVI – 70-х років ХVII ст. Визначено фактори, які зумовили 
засадничу роль принципу рівності в інтеграції українського соціуму в націю та 
самостійну державу. 

Ключові слова: принцип рівності, український Гетьманат, тоталлогічний 
аналіз, українське націотворення й державотворення кінця ХVI – 70-х років 
ХVII ст.

Khudoiar Lesia. The principle of equality as the basis of Ukrainian nation-
building and state-building of the end of the XVI – to the 70s of the XVII century.

From the perspective of historical and legal research, an objective reproduction of 
historical and legal reality, an understanding of the political history of Eastern Europe 
and the process of the formation of Ukrainian statehood and the nation of this era 
requires the use of new methodological paradigms. The article examines the role of the 
principle of equality in the process of the formation of the Ukrainian nation and the 
creation of a state from the standpoint of a totallogical analysis on the basis of an 
analysis of the Ukrainian transitional society of the late 16th - up to the 70s. 
XVII century The factors that determined the fundamental role of the principle of 
equality in the integration of Ukrainian society into a nation and an independent state 
are determined.

Key words: principle of equality, Ukrainian Hetmanate, totalological analysis, 
Ukrainian nation-building and state-building of the end of the 16th - to the 70s of the 
17th century.

Актуальність теми. В умовах існуючої зовнішньої загрози знищення 
держави Україна з боку РФ та її союзників й заперечення російською пропа-
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гандою факту існування української держави й українського народу, важли-
вого значення набуває висвітлення історії української державності. У цьому 
сенсі актуальним є визначення засадничих факторів, що вплинули на станов-
лення української нації та української козацької держави наприкінці ХVI – в 
середині ХVII ст. Одним із таких факторів розглядається принцип рівності. 

Огляд літератури. Проблемам становлення української національної 
державності козацько-гетьманської доби присвятили численні праці вітчиз-
няні та зарубіжні дослідники різних часів. Проте спеціально роль принципу 
рівності в процесі українського націотворення та державотворення на основі 
аналізу українського транзитивного суспільства кінця ХVI – 70-х років 
ХVII ст. досі не досліджувалася.

Постановка проблеми дослідження. Визначення ролі принципу рівнос-
ті в становленні української нації та національної державності наприкінці 
ХVI – у 70-х роках ХVII ст. і чинників, які вплинули на цей процес.

Метою і завданням дослідження є дослідження взаємозалежності та 
взаємо впливу процесу формування й втілення принципу рівності в правово-
му житті українського суспільства та процесу становлення й трансформації 
української нації та української козацької держави.

Виклад основного матеріалу. На кінець ХVІ ст., як зазначає більшість 
дослідників, у Центрально-Східній Європі, так і в Україні, через низку 
соціаль но-політичних і економічних обставин формується чотиричленна 
структура суспільства, в якій, «окрім традиційних для християнської спіль-
ноти трьох станів (священників; панів, князів, братів-зем’ян та володарів 
божих; землеробів, ремісників і найманих працівників), існує ще стан «вої-
нів», що складається з представників всіх трьох названих груп»1. Таким чет-
вертим станом у тогочасному українському соціумі було українське козацтво. 
З появою цього стану воїнів тісно пов’язано формування й втілення принци-
пу рівності в правовому житті українського етносу в другій половині ХVI ст. 
та подальше становлення української нації й самостійної держави. 

Основною причиною появи козацтва на українських теренах, уважав 
відомий історик і краєзнавець, правнук сотника Люботинської сотні 
Є. О. Альбовський, стало саме порушення принципу рівноправності поль-
ською стороною після того, як унаслідок Люблінської унії південноруси 
(жителі подніпровські) були приєднані до Польщі як рівні до рівних2.

Козацтво відігравало визначну роль у справі збереження українського 
етносу та державності. Протягом тривалого часу воно, по суті, залишалося 
єдиною реальною силою, здатною вести відкриту збройну боротьбу зі своїми 
войовничими сусідами, сенс якої насамперед полягав у тому, щоб забезпечи-
ти українському народові право на існування, економічний та духовний роз-
виток3.

Як наголошував О. П. Оглоблин, «козацтво являло собою настільки 
могутню військову силу, зріст політичний козаччини, Києва, української цер-
кви в добу митрополита Петра Могили був так відомий у цілій Європі, що і 



238 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

в Польщі, і в Швеції, і у Франції, і в Семигороді (Трансильванії) вважалося 
за можливе, і навіть за неминуче, утворення нового державного осередку на 
Україні»4.

Найзначущішою подією, в ході якої концептуально оформилася та втілю-
валася на практиці ідея рівноправності українців з польським населенням 
Речі Посполитої, стало повстання реєстрового козацтва, селян, козаків 
Запорозької Січі під проводом Криштофа Косинського 1591–1593 рр. Саме 
ідея рівноправності розглядалася як підстава запровадження власного дер-
жавного устрою. Як зазначає В. Голобуцький, повсталі виганяли панів й ого-
лошували себе козаками (тобто вільними людьми), запроваджували козаць-
кий устрій та збирались на раду, яка виступала формою безпосередньої 
демократії, обирали отаманів і суддів, розподіляли землю й повинності тощо. 
Як свідчать численні історичні документи, відбувалося масове покозачення 
сільського і міського населення5. 16 жовтня 1594 р. розпочалося повстання 
проти польської шляхти очолене гетьманом Северином (Семерією) 
Наливайком. Основним «програмним положенням» повстанців було встанов-
лення на звільненій від польської шляхти та магнатів території козацького 
ладу, заснованого на принципах загальної свободи, рівності та демократії6. 
У подальшому в Україні поширювалася боротьба селян за козацькі права, 
підтримувана рядовими реєстровими козаками. Так, влітку 1619 р. близько 
Білої Церкви розпочалося повстання понад 10 тисяч «свавільних козаків», 
які вимагали зрівняння у правах з реєстровими козаками. 

Наступним етапом, що сприяв процесу українського націотворення та 
державотворення, стала діяльність видатного військового та політичного 
діяча гетьмана всієї України Петра Конашевича-Сагайдачного. Як зазначає 
Н. Д. Полонська-Василенко, завдяки політиці Сагайдачного козаки висту-
пають на перше місце в суспільстві України і перебирають на себе значення 
провідної верстви, а Києву повертається значення культурного, релігійного 
осередку України. Соратниками Сагайдачного були галицькі культурні 
діячі – Єлисей Плетенецький, Памва Беринда, Лаврентій Зизаній, Іов 
Борецький, що символізувало соборність України, яка знову «зв’язувалася в 
єдиний національний організм, розірваний ходом історії»7. За часів гетьман-
ства П. Сагайдачного у межах Середнього Подніпров’я етноконсолідаційні 
процеси вже набрали виразних організаційно-структурних форм‚ що дало 
змогу на середину сторіччя «здобути суспільно-політичне‚ державне і націо-
культурне‚ у повноті його різноманітних аспектів‚ самовизначення»8. 
Зокрема, у зверненні української шляхти до сейму 1623 р. наголошувалося: 
«Народ наш руський до польського народу прилучився як рівний до рівного, 
як вільний до вільного…». 

Важливу роль ідейного натхненника народних мас на боротьбу проти 
національного і релігійного гноблення з боку поляків, що сприяло вкорінен-
ню ідеї рівності українського та польського народів тоді відігравала україн-
ська православна церква. Православне духовенство підтримало обґрунтуван-
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ня належності козаків до «руського народу», яке намагалося таким чином 
залучити козацтво до захисту православ’я в Речі Посполитій9. Як зазначають 
більшість сучасних дослідників, ідея конфесійної рівності у свідомості укра-
їнської шляхти та козацтва у той період ототожнювалась з ідеєю національ-
ної рівності, а боротьба за православну віру була одночасно боротьбою проти 
примусової асиміляції за національну самоідентичність та рівність україн-
ського населення Речі Посполитої з польським населенням католицького 
віросповідання. 

Замість розуміння та мирного вирішення зазначених проблем у 30-х 
роках ХVІІ ст. посилилася економічна та військова експансія польських маг-
натів і шляхти на українські землі, що стало вагомим чинником стимулюван-
ня процесу створення української незалежної держави та зрівняння у правах 
українського населення. Зокрема, протистояння з поляками різко загострило-
ся після страти у 1635 р. гетьмана нереєстрових козаків (1628–629,  
1630 –1635) Івана Сулими та «очищення» реєстру Війська Запорозького від 
бунтівників шляхом скорочення до 7 тис. осіб, що стало приводом до нового 
повстання, яке послідовно очолили гетьмани Павло Бут (Павлюк), Яків 
Острянин (Остряниця), Дмитро Гуня. У ході повстання відбувалося масове 
«покозачення» населення. Навіть польний гетьман М. Потоцький мусив 
визнати, що в Україні «всі до останнього покозачились... тут кожний хлоп – 
козак». Перелякана шляхта тікала зі своїх маєтків до Польщі10. Масове поко-
зачення означало фактичне зрівняння у правах козаків та посполитих (місь-
кого населення і селянства).

Після жорстокого придушення повстання та страти П. Павлюка у Варшаві 
новий етап повстання у 1638 р. очолив Я. Острянин, який звернувся з універ-
салом до українського народу «…з войском на Украину для видвигненья 
[визволення] вас, народа нашего православного, от ярма порабощения и 
мучительства тиранского ляховского и для отищения починеных обид, разо-
рений и мучительных ругательств... всему поспольству рода Русского, по 
обоим сторонам Днепра мешкаючого»11. Таким чином, повстанці вже мали 
чітко сформульовану політичну програму, в якій містилися вимоги націо-
нальної та політичної рівності, рівних економічних прав та особистої свобо-
ди українського народу.

Повстання зазнало поразки й було жорстоко придушене поляками12. 
У квітні 1638 р. було ухвалено «Ординацію Війська Запорозького», яка фак-
тично передбачала ліквідацію козацтва як стану та перетворення козаків на 
частину польського війська з максимально урізаними правами та чітко визна-
ченою зоною осілості. Втім, козацькі виступи продовжувалися й у 1645 – 
1646 рр. Козаки «шукали способу до повстання»13.

Через зазначені обставини визвольна війна 1648–1657 рр. одразу набула 
характеру революції, оскільки всі групи українського населення (козаки, 
міщани, селяни, духовенство) мали різні вагомі підстави для невдоволення 
своїм становищем. Все ж, на нашу думку, основними підставами революції 
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стала правова нерівність українського і польського населення у найважливі-
ших сферах суспільного життя Речі Посполитої: політичній, військовій, еко-
номічній, релігійній та культурній14. Цей період вважається першою фазою 
Української національної революції 1648–1676 рр.15

Головною метою революції, зазначає Д. І. Багалій, було скасування при-
вілеїв станів, щоб «не було тієї безодні, котра відділяла тоді шляхту од поспо-
литих, панів від кріпаків. І ось тоді всім захотілося попасти у козаки, бо козак 
був вільний чоловік, доволі заможний і забезпечений землею… Ріжниця була 
між ними [станами] не в юридичних правах, а головне у кріпацтві… І вони 
справді тоді немов злилися у козаччині всі – до неї прилучилося і козацтво і 
поспільство»16.

Таке «злиття всіх у козаччині» стало підставою появи та втілення ідеї 
козацької держави. Перша концепція такої держави була сформульована 
Йосипом Верещинським у праці «Війську Запорозькому пресвітлий наказ» 
(1596 р.). Найбільших успіхів у справі українського державотворення було 
досягнуто в ході Національно-визвольної війни 1648–1657 рр. під проводом 
Богдана Хмельницького, коли відбулося формування інституцій української 
козацької держави, яка була визнана суб’єктом міжнародних відносин17. 
Зокрема, правове визнання урядом Речі Посполитої незалежної української 
держави у межах Київського, Чернігівського і Брацлавського воєводств 
(Волинь і Поділля залишалося у складі Речі Посполитої) було закріплене в 
Зборівському договорі 1649 р.18, укладеному між гетьманом України Богданом 
Хмельницьким і польським королем Яном-Казимиром у м. Зборів (тепер 
Тернопільська обл.). Незалежність козацької держави була визнана також 
Гадяцькою угодою 1658 р. між гетьманом України Іваном Виговським і поль-
ським урядом у вересні 1658 р. у м. Гадяч (тепер Полтавська обл.)19.

Однак поява і формування козацтва як окремого стану не пояснює усіх 
аспектів засадничої ролі принципу рівності в правовому житті українського 
суспільства в руслі генезису і динаміки розвитку державно-правових інсти-
тутів на українських землях. Для характеристики політико-правового буття 
українського соціуму цього періоду скористаємося двома поняттями, введе-
ними В. В. Кизимою в рамках тоталлогічного підходу до вивчення соціуму – 
«генерологія» і «парсика». Як уявляється, саме на їх основі вдається подола-
ти обмеженість традиційних схем і методологій (організмічних, функціо-
нальних, структурно-функціональних, системних, синергетичних, сітьових) і 
в той же час зберегти їх ціннісні моменти. Генерологія пов’язана з актуаль-
ною (онтичною) стороною буття соціуму, а парсика – з потенційною (онто-
логічною). Якщо перша відповідає колишнім системним, структурним і 
функціональним уявленням і пов’язана з причинною детермінацією, то 
друга – має риси несистемних і неструктурних (по відношенню до генероло-
гії) відносин, які відіграють роль випадкового фону. Взаємодія цих двох сто-
рін визначає увесь динамізм соціальної тотальності, тобто конкретну форму 
сігізійної детермінації. Сігізія у даному випадку означає увідповіднення 
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частин і цілого, які увесь час трансформуються і існують як самостійна 
реальність, буття, цілісність, тотальність. Соціальна генерологія – це резуль-
тат фіксації сформованих способів буття у вигляді загальнообов’язкових 
правил, законів, вимог, еталонів, що забезпечуються спеціально створеною 
соціальною організацією, установами і контролюючими органами. Для окре-
мого суспільства несучі конструкції генерології, що забезпечують його життя 
й утворюють генерологічний каркас соціуму, пов’язані насамперед з держав-
ними структурами і відносинами, економічними зв’язками і процесами, 
пануючою системою світоглядних і інших імперативів, внутрішньо пов’яза-
них між собою20. 

Генерологічним каркасом українського соціуму досліджуваного періоду 
стали: 1) Українська Гетьманська держава (Гетьманат) під назвою «Військо 
Запорозьке» з власними державними інституціями: а) кордони і території; 
б) власний територіальний устрій – полково-сотенний; б) республіканська 
форма правління; в) система органів публічної влади, яка складалася з 
трьох рівнів: генеральна Рада і Гетьман (функції їхні не були чітко розмеж-
овані) та Старшинська Рада; полкові уряди; сотенні уряди та органи місь-
кого самоврядування; г) судова система – генеральний суд, полкові і сотен-
ні суди, суди сільських отаманів, міські суди (магістратські та ратушні); 
сільські суди війта, доменіальні суди, церковні суди; д) власна податкова 
система, митна і податкова служби; є) власні збройні сили; 2) власна систе-
ма права: звичаєве та стихійно масове право; «попередні права» – 
Литовський статут 1588 р., збірники магдебурзького права, деякі акти уря-
дів Речі Посполитої; акти органів української (гетьманської) влади; норма-
тивні акти церковного права – Духовний та Монастирський регламенти; 
Статут про чинонаступництво церковне, «кормчі книги»; 3) інтенсивне 
становлення капіталістичного укладу на основі скасування станів та надан-
ня рівних економічних і соціальних прав населенню завдяки перегляду 
старих принципів та норм середньовічного права з його обмеженням осо-
бистої свободи, нерівністю та нерівноправністю окремих станів і соціаль-
них груп, народів, релігійних конфесій, який став підвалиною економічної 
системи Гетьманщини; 4) православна релігія та існування самостійної 
Київської метрополії (до 1686 р.); 5) переростання української народності 
в націю завдяки економічним, соціальним та духовним процесам, що відбу-
валися в українському соціумі, які, як зазначають В. А. Смолій і О. І. Гуржій, 
фокусувалися на етносоціальних елементах21.

Однак, як стверджує В. В. Кизима, генерологічний аспект не вичерпує 
усього багатства і відносин соціуму, якщо не враховувати парсичний, який 
виявляється в психології й знаходить вираз у міфах, казках, віруваннях тощо. 
Відповідно парсична сфера неінституційних відносин і регуляторів – це 
сфера суспільних відносин, у яких діють нежорсткі, непричинні форми 
детермінації, пов’язані, зокрема, з надією, мораллю, Богом, міфами, вірою, 
любов’ю, інтуїцією, свободою, особистими цілями людини тощо. Тобто 
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сфера життя суспільства, яка знаходиться умовно «між сім’єю і державою». 
Ця сфера постійно взаємодіє з генерологічним каркасом соціуму в рамках 
закону сігізійності22. 

Як уявляється, в цій сфері відбувалося зародження процесу становлення 
української національної ідеї, розроблялися концепції української держав-
ності та принципу рівності. Докладно цей процес висвітлено у дисертаціях 
та монографіях І. В. Куташева23 та Л. В. Худояр24. 

Зокрема, зміст національної ідеології, концепції української козацької 
держави й принципу рівності в українській філософській і правовій думці 
наприкінці ХVI – 70-х років ХVII ст. багато в чому був зумовлений європей-
ською філософською і правовою традицією ХVІ – перш. пол. XVII ст., яка 
поєднувала основоположні ідеї античності, ренесансу та барокової філософ-
ської і правової думки. Під впливом ідеології ренесансного гуманізму чітко 
окреслилися три основні виміри смислу категорії «рівність» – морально- 
етичний, соціально-політичний і правовий. Ядром етики гуманізму був прин-
цип спільного блага (блага народу), який став передумовою становлення і 
визначив основні ідеї нового державно-правового ладу. 

Слід наголосити, що козацька форма державності виникла не лише на 
етнічній, а й на ідеологічній та морально-психологічній основі. Людей об’єд-
нали не лише традиційні уявлення про «вольності і свободи нашого руського 
народу» та етнічна ідентичність, а й духовна спорідненість й насамперед 
православна віра, моральні цінності – побратимство (в козацькій спільноті та 
в православних братствах міського і сільського населення), ідеологізація 
повсякденного життя українського суспільства.

Динаміці цього процесу сприяло поширення грамотності серед значної 
частини українського населення, зокрема й серед жінок, та високий, як на 
той час, рівень освіти української шляхти й духовенства, що зумовило відпо-
відний рівень загальної та правової культури. Просвітницька діяльність 
здійснювалася школами, заснованими при православних братствах, виклада-
чами та випускниками Острозької слов’яно-греко-латинської академії 
(у 1576 р.) та Києво-Могилянської академії (1620 р.)25.

Велика заслуга у формуванні української нації та держави належить фун-
даторам і випускникам цих навчальних закладів – представникам духовен-
ства Христофору Філалету (Мартіну Броневському), Герасиму і Мелетію 
Смотрицькому, Касіяну Саковичу, Сильвестру (Стефану) Косову та ін. 
Зокрема, вихованцями Києво-Могилянської академії були соратники Богдана 
Хмельницького дипломати Силуян Мужиловський, Іван Кравченко, Федір 
Вешняк, Іван Чорнота та багато інших. Їхнє правове й державно-політичне 
мислення й дії переважно були спрямовані на захист інтересів українського 
народу й становлення незалежної української держави26.

Висновки. З кінця ХVІ – до 70-х років ХVІІ ст. становлення принципу 
рівності в правовому житті українського суспільства стало головною рушій-
ною силою процесу українського націотворення та державотворення. 
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Взаємодія згаданих двох сторін соціальної тотальності («генерології» і «пар-
сики») визначила увесь її динамізм, тобто конкретну форму сігізійної детер-
мінації, а саме: 1) становлення принципу рівності в масовій правовій свідо-
мості українського суспільства, який реалізувався в правовому житті в ході 
революційних подій 1648–1676 рр.; 2) формування української нації та укра-
їнської козацької держави на основі таких правових цінностей: рівні права 
українського народу з іншими народами; відсутність дискримінації залежно 
від віросповідання, етнічної й станової належності, місця проживання та 
майнового становища; рівні права на заміщення державних посад і посад в 
органах самоврядування; рівні правові статуси осіб у середовищах україн-
ського міщанства, козацької старшини та рядового козацтва; рівність перед 
судом; рівні економічні й культурні права. 

Відповідно, можна визначити фактори, які зумовили засадничу роль 
принципу рівності в інтеграції українського соціуму в націю та самостійну 
державу наприкінці ХVІ – у 70-х роках ХVІІ ст.: порушення принципу рівно-
правності польського і руського народів унаслідок Люблінської унії; форму-
вання окремого козацького стану й масове покозачення українського насе-
лення в ході революційних подій 1648–1676 рр.; інтенсивне становлення 
капіталістичного укладу на основі скасування станів та надання рівних еко-
номічних і соціальних прав населенню; становлення української національ-
ної ідеї та розроблення концепції української козацької республіки на основі 
принципу рівності відповідно до пануючої на той час ідеології; підтримка 
ідеї створення самостійної національної української держави українським 
православним духовенством; поширення грамотності серед значної частини 
українського населення та високий рівень освіти української шляхти й духо-
венства, що зумовило відповідний рівень загальної та правової культури; 
духовна спорідненість українського соціуму на основі православної віри та 
спільних моральних цінностей.
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Khudoiar Lesia. The principle of equality as the basis of Ukrainian nation-
building and state-building of the end of the XVI – to the 70s of the XVII century.

From the perspective of historical and legal research, an objective reproduction of 
historical and legal reality, an understanding of the political history of Eastern Europe 
and the process of the formation of Ukrainian statehood and the nation of this era 
requires the use of new methodological paradigms. The article examines the role of the 
principle of equality in the process of the formation of the Ukrainian nation and the 
creation of a state from the standpoint of a totallogical analysis on the basis of an 
analysis of the Ukrainian transitional society of the late 16th – up to the 70s. 
XVII century The factors that determined the fundamental role of the principle of 
equality in the integration of Ukrainian society into a nation and an independent state 
are determined.

At the end of the 16th – until the 70s of the 17th century. formation of the principle 
of equality in the legal life of Ukrainian society has become the main driving force of 
the process of Ukrainian nation-building and state-building. Factors that determined 
the fundamental role of the principle of equality in the integration of Ukrainian society 
into a nation and an independent state in the late sixteenth – to the 70’s of the 
seventeenth century: violation of the principle of equality of the Polish and Russian 
peoples as a result of the Lublin Union; formation of a separate Cossack state and 
mass Cossacks of the Ukrainian population during the revolutionary events of 1648-
1676; intensive formation of the capitalist system on the basis of the abolition of the 
estates and the granting of equal economic and social rights to the population; 
formation of the Ukrainian national idea and development of the concept of the 
Ukrainian Cossack republic on the basis of the principle of equality according to the 
ideology prevailing at that time; support for the idea of creating an independent 
national Ukrainian state by the Ukrainian Orthodox clergy; the spread of literacy 
among a large part of the Ukrainian population and the high level of education of the 
Ukrainian nobility and clergy, which led to an appropriate level of general and legal 
culture; spiritual kinship of Ukrainian society on the basis of Orthodox faith and 
common moral values.

Key words: principle of equality, Ukrainian Hetmanate, totallogical analysis, 
Ukrainian nation-building and state-building of the end of the 16th – to the 70s of the 
17th century.
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БІЛЯ ДЖЕРЕЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ:  
ВАЛЕРІЙ ЛЕВИТСЬКИЙ ТА ЮРІЙ НОВИЦЬКИЙ –  

ЗАСНОВНИКИ КИЇВСЬКОГО СУДУ ДЛЯ МАЛОЛІТНІХ1

У статті йдеться про життєвий і творчий шлях активних учасників 
Товариства Київського патронату, засновників Київського суду для малолітніх – 
Валерія Михайловича Левитського та Юрія Петровича Новицького. Поданий 
загальний огляд їх службової кар’єри, аналізуються їх роль та місце у процесі 
формування української системи ювенальної юстиції. Висвітлюються їх неухиль-
на енергія в досягненні поставленої мети, дивовижна працьовитість. 

Ключові слова: Товариство Київський патронат, Київський суд для малоліт-
ніх, додатковий мировий суддя, мирова юстиція, неповнолітні.

Samoilenko Оlena. At the sources of Ukrainian Juvenile Justice: Valery 
Levitsky and Yuriy Novitsky – founders of the Kiev court for minors

The article deals with the life and creative path of active members of the Society of 
Kiev patronage, founders of the Kiev court for minors – Valery Mikhailovich Levitsky 
and Yuri Petrovich Novitsky. A general overview of their official careers, their role and 
place in the formation of the Ukrainian juvenile justice system is presented. Their 
steady energy in achieving their goals and amazing hard work are shown.

Key words: Society Kyiv patronage, Kyiv court for minors, additional Justice of the 
peace, justice of the peace, minors.

Актуальність дослідження. Питання кримінальної відповідальності 
неповнолітніх були актуальними завжди. На жаль, не всі знають, що авто-
номна ювенальна юстиція виникла лише наприкінці ХІХ ст. Це пов’язано 
передусім з економічним зростанням, розвитком технічного прогресу, які 
своєю чергою викликали небувале зростання злочинності неповнолітніх. 
Звичні засоби боротьби зі злочинністю неповнолітніх були неефективними. 
І організація чиказького суду для неповнолітніх стала певною сенсацією на 
початку ХХ ст. До цього часу не існувало спеціальних правових актів, які б 
захищали дітей та підлітків у суді. Вони всі прирівнювалися до дорослих 
правопорушників.

Огляд літератури. З історії становлення ювенальної юстиції в Україні 
вже є ряд доволі цікавих досліджень, найґрунтовнішим з них, на нашу думку, 
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слід вважати монографію професора Н. М. Крестовської «Ювенальне право 
України: історико-теоретичне дослідження» (Одеса: Фенікс, 2008). Певні 
біографічні публікації присвячені й героям нашої статті – В. М. Левитському 
та Ю. П. Новицькому (посилання на ці праці наводяться далі). Проте увагу 
дослідників досі здебільшого привертали зовсім інші аспекти діяльності цих 
правознавців, що, як видається, залишає належний простір і для наукових 
розвідок у рамках предмета цієї статті.

Мета публікації. Метою даного дослідження є висвітлення процесу станов-
лення та розвитку української автономної ювенальної юстиції, а саме Київського 
суду для малолітніх. Також хочемо привернути увагу та з’ясувати маловідомі 
сторінки біографій відомих того часу правознавців, вчених, журналістів, дер-
жавних діячів – Валерія Михайловича Левитського та Юрія Петровича 
Новицького. Показати їх роль та місце у цьому не простому процесі. 

Виклад основного матеріалу. Ідея про створення судів для дітей зароди-
лася в Австралії, але широкого застосування вона набула від 1899 р. у США. 
Провідною ідеєю було заміна репресії стосовно дітей, які вчинили злочин, 
виправно-виховним впливом. Маючи хороші показники, ця ідея була перене-
сена 1904 р. у Західну Європу – спочатку до Англії, згодом до Німеччини, 
Франції та в 1910 р. як експеримент реалізована в Росії в місті Санкт-
Петербурзі.

Як зазначав відомий суддя міста Чикаго містер Тулі, «за своє коротке 
існування суд для юнацтва в нашому місті зробив більше для зменшення зло-
чинності, ніж всі суди держави за двадцять років, а один піклувальник, щиро 
відданий своїй справі, протягом року запобіг більшій кількості злочинів, ніж 
кращий прокурор, який переслідував злочини протягом п’яти років»1. 
З початком діяльності суду злочинність зменшилася в процентному співвід-
ношенні з 50% до 1%. Олена Гінзбург у своїй статті «Суди для юнацтва» 
зазначала, що ці цифри говорять самі за себе на користь нового судового 
інституту, що супроводжується блискучим успіхом. Олена Гінзбург зі своїми 
соратниками Валерієм Левитським та Юрієм Новицьким була найактивні-
шим ініціатором створення такого ж суду в Києві. На сторінках періодичного 
видання «Киевская мысль» цьому питанню вона присвятила ряд статей – «До 
установи дитячих судів» 21 та 27 червня 1911 р., «Особа судді для малоліт-
ніх» 18 грудня 1911 р., «Охорона дітей» 9 травня 1913 р., «Злочинні діти» 
21 травня 1913 р., «Перший з’їзд діячів дитячих судів» 28 грудня 1913 р., 
«Суд для малолітніх у Києві» 2 лютого 1914 р., «Ліга захисту дитинства» 
5 грудня 1914 р. та ін.2 Слід зазначити, що особлива увага приділялася ролі 
та значенню особистості судді для успіху всієї справи. На думку О. Гінзбург, 
суддя має підійти до дитини з любов’ю та інтересом, вміло проникнути в її 
хвору, озлоблену душу, розібратися з її переживаннями та визначити необхід-
ні заходи, які сприятливо вплинуть на дитину. 

Товариство Київського патронату з особливим інтересом розглядало 
питання про організацію дитячого суду. У звіті за 1910 р. зазначалося, що 
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патронат намагається боротися зі злочинністю найбільш доступною і сучас-
ною зброєю – бажає створити у Києві суд для малолітніх. На той час такі 
суди вже існували у Санкт-Петербурзі, Москві та Харкові й, судячи зі звітів 
суддів, виявили свою неоціненну корисність. 

За результатами діяльності особливого суду для малолітніх у Петербурзі, 
вирішено вжити заходів для запровадження такого ж суду в Києві. Для цього 
були прочитані лекції в спеціальному засіданні правління за участю пред-
ставників мирової юстиції та міського самоврядування, лектори – 
Ю. П. Новицький, В. М. Родів, В. М. Левитський. Також була складена допо-
відна записка в Київську міську думу про необхідність допомоги з боку 
міського самоврядування для введення названого суду в Києві. У Київську 
міську думу була подана особлива доповідь, в якій докладно були розписані 
витрати на суд для малолітніх3. Проте процес організації суду затягся на три-
валих чотири роки.

Тим часом на загальному зібранні 27 квітня 1912 р. Валерій Левитський 
був обраний разом із Юрієм Новицьким кандидатом у члени правління 
Товариства Київського патронату3. На засіданні Левитський виступив із 
доповіддю «Про суд для малолітніх». Саме ці двоє молодих та ініціативних 
юристів стояли біля витоків української ювенальної юстиції, розробили нор-
мативно-правову базу для створення суду для малолітніх. Брали безпосеред-
ню активну участь у його організації та діяльності. 

Особливе зібрання патронату визнало введення дитячого суду в Києві 
наполегливо необхідним і доручило правлінню розробити проєкт Положення 
про нього. Правління Київського патронату (а саме група молодих і талано-
витих юристів – В. М. Левитський, В. М. Родів, О. А. Гінзбург, Є. А. Гальперін, 
Ю. П. Новицький та ін.) розробили організаційно-правові засади діяльності 
Особливого суду для малолітніх у м. Києві. Підготовлені «Правила щодо 
організації особливого суду у справах малолітніх у м. Києві», також одночас-
но сформульовані «Правила щодо організації піклувальників при Особливому 
суді для малолітніх, що засновувався у м. Києві»4. До першого січня 1913 р. 
проєкт розроблений і внесений на розгляд Київського з’їзду мирових суддів. 
Після цього з незначними змінами він поданий до 1-го Департаменту 
Міністерства юстиції. У грудні 1913 р. Міністерство юстиції схвалило проєкт, 
а 7 січня 1914 р. Київський міський з’їзд мирових суддів ухвалив розглядати 
усі справи щодо малолітніх обвинувачених і малолітніх потерпілих в окремо-
му суді. Усі справи були виокремлені та доручені додатковому мировому 
судді.

Суддею в суді для малолітніх призначався додатковий суддя, який не був 
пов’язаний певною ділянкою, на положенні відрядженого на допомогу всім 
дільничним суддям у справах даної категорії, що виникають у мирових суд-
дів. Суддя повинен був мати особливу підготовку. 7 січня 1914 р. Київським 
міським з’їздом мирових суддів прийнято рішення про призначення на цю 
посаду молодого, талановитого, досвідченого мирового суддю – Валерія 
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Михайловича Левитського. На жаль, тривалий час біографія цієї людини 
була практично не відома, і лише завдяки архівним дослідження ми маємо 
можливість ознайомитися з нею. Так, у зібранні спогадів емігрантів з «Пра-
зької колекції» відклалися мемуари кадета Валерія Михайловича Левитського, 
які отримали назву «Боротьба на Півдні»5.

Народився Валерій Михайлович Левитський 12 травня 1886 р. у місті 
Галич Костромської губернії. У 1909 р. Валерій Михайлович закінчив юри-
дичний факультет Київського університету Св. Володимира із дипломом 
першого ступеня. Ще у студентські роки він долучився до громадської діяль-
ності Товариства Київського патронату. Насамперед зазначимо, що київський 
період творчості Левитського був доволі плідним. Здебільшого він займався 
питаннями піклування про безпритульних дітей і дітей ув’язнених. Одним з 
головних завдань Товариства була боротьба зі злочинністю найбільш доступ-
ною і сучасною зброєю – вирвати дітей зі злиднів, жахливого оточення та з 
несприятливого впливу навколишнього середовища. 

Валерій Михайлович активно просував ідею створення суду для малоліт-
ніх у Києві. Він усім серцем віддавався громадській діяльності. А приводом 
запровадження такого суду було велике зростання злочинності наприкінці 
ХІХ ст. у всьому світі. Кількість юних злочинців не тільки зросла, а й обга-
няла злочинність дорослих груп населення. Так, упродовж 1874–1894 рр. 
кількість юних злочинців зросла в Росії на 18%, у Сполучених Штатах 
Америки за час 1889–1897 рр. на 25 %, у Італії за 1895–1899 рр. – на 12 %6. 

Завдяки появі особливого суду для малолітніх усувалася можливість роз-
гляду справ малолітніх у загальних судах. До сфери його діяльності входили 
всі справи, за якими неповнолітні від 10 до 17 років звинувачувалися в скоєн-
ні злочинів та були підсудним мировим судовим установам. Розпочинати 
будь-яку нову справу завжди не легко. Як писав сам Валерій Михайлович, 
перший рік діяльності суду – це був час, коли мировий суддя у справах мало-
літніх працював, навчаючись у життя! Основні зусилля були спрямовані на 
організацію підтримки життя юних порушників норм кримінального права і 
захист їхніх прав5. Активно в цьому йому допомагав його друг та соратник 
Юрій Новицький, який, крім роботи вченого, працював практичним слідчим 
у Київській судовій палаті.

Київ знаходився близько до фронту, тому суду доводилося рахуватися з 
особливими умовами воєнного часу. У 1915 р. суд змушений був реорганізо-
вувати свою роботу заново і пристосовуватися до особливих умов. Половина 
малолітніх, з якими мав справу суд, були доставлені з фронту. Вони тікали зі 
своїх сімей і рвалися до фронту. Всі громадські сили міста були кинуті на 
роботу в госпіталях та роботу з біженцями7.

До 1916 р. Валерій Левитський вже відав всіма установами для біженців 
підлітків у районі Південно-Західного фронту і займався організацією 
допомоги дітям, які постраждали від військових дій. Також залишався 
активним членом правління Київського патронату, членом правління та 
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ревізором Товариства київських виправних колоній, продовжував освітню 
діяльність. 

Не полишав Валерій Михайлович і ідею про академічну наукову кар’єру. 
Ще у 1912 р. він був залишений для приготування до професорського звання 
в Київському університеті при кафедрі кримінального права. За цей час він 
видав багато статей та звітів про діяльність суду для малолітніх, які були 
зараховані йому як наукова робота. Валерій Михайлович був чудовим лекто-
ром, про що свідчать спогади студентів, присутніх на його лекціях8. 

На жаль, мрія Левитського не збулася, і стати професором йому не суди-
лося. Уже у 1917 р. у житті Левитського відбулося багато подій. У липні 
цього року він увійшов до виборчого списку кадетів на виборах у Київську 
міську думу. Але гласним так і не став, тому що не набрав голосів. Але вже 
у серпні він став членом Української Центральної Ради. Наприкінці року 
Левитський брав участь у виборах до Українських Установчих зборів. Він 
очолив виборчий список партії народної свободи у Волинській губернії. 
Проте кадети у Волинській губернії не отримали жодного мандата9. 
Розчарований у невдачах і незадоволений німецькою окупацією і гетьманом 
П. П. Скоропадським, Левитський шукав однодумців і знайшов їх у обличчі 
редактора газети «Киевлянин» В. В. Шульгіна та його прихильників. У груд-
ні 1918 р. гетьман капітулював, добровольчі загони були роззброєні петлю-
рівцями, а Левитський та інші лідери Російського національного центру були 
змушені бігти в Одесу. В Одесі Валерій Михайлович не припиняє публіцис-
тичну діяльність. Він активно працює в одеському виданні газет Шульгіна 
«Росія», а після її закриття в газеті «Південна Русь». Навесні 1919 р. він 
перебирається в Катеринодар, де продовжив свою журналістську кар’єру, 
став редактором газети «Велика Росія». 

Згодом, як і багато його сучасників та однодумців, Левитський емігрував 
за кордон. Змінивши декілька країн, де він не зміг знайти роботу за фахом, 
він перебрався в Париж, де повернувся до активної журналістської роботи на 
сторінках паризького «Відродження». Відтоді він став постійним паризьким 
кореспондентом багатьох російських газет інших країн. До кінця 1930-х 
років В. М. Левитський видав своїм коштом кілька невеликих брошур-огля-
дів («Советская молодежь». Париж, 1935; «Красная власть и белая Россия». 
Париж, 1935; «Планы разложения эмиграции». Париж, 1936; «Что происхо-
дит в России». София, 1936; «Что же нам делать?» Париж, 1938; «Что каж-
дый должен знать об Украине». У 2-х ч. Париж, 1939; «Украинская 
Республика и самостийники за границей». Париж, 1939) під загальною наз-
вою «Міжнародне становище, сучасна Росія і життя в еміграції». 

Особливий інтерес становить його огляд українського питання. У ньому 
докладно описані події громадянської війни в Україні, радянської політики 
українізації. Так само характеризуються різні групи української еміграції – 
від петлюрівців і гетьманців до організації українських націоналістів (ОУН) 
та католицьких і уніатських структур. Звісно, Левитський з його кадетським 
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і великодержавницьким минулим у цей час був далекий від об’єктивності у 
ставленні до українського руху.

У 40-х роках він уже менше друкувався, його спіткало багато розчару-
вань. Левитський фактично перестав брати участь у суспільно-політичному 
житті. Остання його публікація була оприлюднена в берлінській газеті «Нове 
слово» у вересні 1940 р.

Помер Валерій Михайлович Левитський 27 квітня 1946 р. у Парижі. Був 
похований у паризькому передмісті Levallois. Згодом, 13 лютого 1983 р., там 
була похована і його дружина Марія Опанасівна Левитська10. Ось така нелег-
ка доля спіткала першого суддю київського суду для малолітніх. 

Ще більш трагічна доля чекала на Юрія Петровича Новицького – юриста, 
вченого, громадського діяча. Народився Юрій Петрович 23 (10) листопада 
1882 р. у місті Умані Київської губернії. Він був представником старовинно-
го дворянського роду, далеким родичем відомого професора Київського уні-
верситету і Київської духовної академії філософа Ореста Новицького. З ран-
нього дитинства Юрій виховувався в атмосфері глибокої любові і поваги до 
наук. Після закінчення гімназії Новицький вступив на юридичний факультет 
Київського університету св. Володимира, який успішно закінчив 1908 р. з 
дипломом 1-го ступеня11. 

Він був залишений для приготування до професорського звання в 
Київському університеті при кафедрі кримінального права і працював слід-
чим у Київському окружному суді. Ще у студентські роки долучився до гро-
мадської діяльності Товариства Київського патронату. Разом з однодумцями 
Новицький активно просував ідею створення суду для малолітніх у Києві. 
Також брав активну участь у заснуванні притулку для дітей, батьки яких від-
правлялися на каторгу або на заслання12.

Протягом двох років (1913–1914 рр.) він був приват-доцентом Київського 
та Петербурзького університетів. Отримавши звання професора, читав лек-
ції в Політехнічному інституті та Духовній академії з історії західноєвро-
пейського і російського права. Юрій Петрович мав великий авторитет у 
юридичних колах того часу. Ерудиція молодого вченого, його глибокі знан-
ня в різних сферах не тільки юридичних, а й інших наук, викликали у його 
колег захоплення, а у деяких – чималу заздрість. Він був чудовим лектором. 
За свідченням сучасників, його лекції приходили слухати не тільки студен-
ти, а й викладачі вузу. У 1919 р. Ю. П. Новицький брав активну участь в 
організації в м. Кострома Робітничо-Селянського університету. У Петрограді 
Юрій Петрович до 1922 р. працював професором Інституту дошкільної 
освіти, керував курсами з охорони та захисту дитинства при Петроградському 
педінституті. Після революції збирав гроші на допомогу сім’ям заарешто-
ваних професорів і викладачів. Під впливом Ф. М. Достоєвського Юрій 
Новицький став активним противником смертної кари, прихильником ідей 
християнського соціалізму. Адже все його життя так чи інакше було пов’я-
зане з Церквою.
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У 1920 р. Юрія Новицького обрано головою правління Товариства об’єд-
наних Петроградських православних парафій. У 1922 р. він як професійний 
юрист допомагав митрополиту Петроградському Веніаміну (Казанському) 
вести переговори з радянською владою у зв’язку з прийняттям ВЦВК ухвали 
про «вилучення церковних цінностей» під приводом «допомоги голодую-
чим». 29 квітня 1922 р. майже все правління «Товариства православних пара-
фій», у тому числі і Юрій Новицький, заарештовано у справі «про опір вилу-
ченню церковних цінностей». До відповідальності за статтями 62 та 119 
нового Кримінального кодексу притягнуто 89 осіб. Ці статті передбачали 
застосування вищої міри покарання. Новицький як професійний юрист чудо-
во розумів безглуздість усіх звинувачень, заснованих на припущеннях, сфа-
брикованих слідчими ОГПУ. Але як людина розумна він також розумів, що 
суд вирішує не питання справедливості і порядку, а діє згідно з політикою 
нової влади, спрямованої на боротьбу з Церквою. Через три місяці, 5 липня 
1922 р., суд засудив до розстрілу десять осіб, зокрема і Юрія Новицького. 
Іронія долі полягає ще у тому, що все своє життя він піклувався про долю 
чужих дітей-сиріт, а власна 12-річна донька після смерті мами і розстрілу 
батька залишилася круглою сиротою… У ніч на 13 серпня 1922 р., 39-річно-
го Юрія Петровича Новицького було розстріляно біля станції Порохові. Де 
його могила, невідомо. Реабілітований 31 жовтня 1990 р. Архієрейським 
собором Руської православної церкви у 1992 р. Юрій Петрович Новицький 
зарахований до святих новомучеників і сповідників Російських13.

Без сумніву, кожна історична епоха народжує своїх героїв, які символізу-
ють і характеризують цей час. Саме такими були Юрій Новицький та Валерій 
Левицький. Їх долі пов’язані вузлом із долею їх країни, міст, у яких вони 
жили, працювали, творили. Через індивідуальне прочитання біографій ми 
бачимо як завдяки об’єднанню зусиль цих людей, а також прийняттю відпо-
відальних і важливих рішень щодо створення судів для малолітніх, залежала 
подальша доля багатьох дітей. Надихає їх відданість і любов до своєї справи, 
професіоналізм. Можна пишатися силою волі, бажанням створити щось 
краще для дітей у складних життєвих умовах – на фоні війни, революції та 
інших бурхливих подій, в історію яких були вплетені їх долі. І в цьому кон-
тексті, без усякої ідеалізації (адже навіть титул «святого РПЦ» не звільняє від 
критики тих чи інших не прийнятних сучасному українству поглядів) ми 
згадуємо людей, які були першими у становленні ювенальної юстиції, 
щонайменше у Києві, а тому заслуговують на нашу пам’ять і повагу. Однак 
в історії Київського суду для малолітніх ще чимало білих плям. Зокрема, 
докладнішого і конкретнішого аналізу потребує відповідна судова практика.

1. «Киевская мысль» 19 ноября 1909 г. 2. Гальперина-Гинзбург Е. А. Под знаменем 
права: Сборник статей. Предисловие и редакция А. Кизеветтера. Берлин, 1923. 375 c. 
3. Отчет за 1912 год. Киевский Патронат (О-во покровительства лицам, освобождае-
мым из мест заключения г. Киева). Типография 1-й Киевской артели Печ. дела, 
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Трехсвятительская, 5. Киев, 1912. С. 7, 30. 4. Киевский Патронат (О-во покровитель-
ства лицам освобожденным из мест заключения г. Киева) Отчет о деятельности за 
1911 год. Типография 1-й Киевской Артелии Печ. Дела. Трехсвятительская 5. 1912 год. 
С. 33–37. 5. Левитский В. М. Борьба на Юге: Факты. Люди. Настроения / предисл. 
В. В. Шульгина; сост., науч. ред., авт. вступ. ст. и коммент. А. А. Чемакин. Москва: 
Фонд «Связь Эпох», 2019. 256 с. 6. Тарасова Е. Л. Детский суд за границей и в России. 
Москва, 1912. С. 3, 15. 7. Левитский В. М. Детский суд и война (второй год деятель-
ности особого суда для малолетних в Киеве). Киев, 1916. С. 7. 8. Державний архів 
м. Києва. Ф. 16, Оп. 465, Д. 4103. С. 2. 9. ЦДАВО України. Ф. 1133, Оп. 1, Спр. 26, 
Арк. 30. 10. Незабытые могилы, Российское зарубежье некрологи 1917–1997 гг. в 6-ти 
томах. В. Н. Чуваков, составитель. Т. 4. Москва, 2004. С. 96. 11. Сорокин В. В лике 
мучеников. Наука и религия. № 5. 1991. С. 13; Берзін П. С. Святий Великомученик 
Юрій Новицький – Небесний покровитель вітчизняної школи кримінального права. 
Київ: Знання України, 2006. 23 с. 12. Самойленко О. О. Притулки для арештантських 
дітей у Києві наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Вісник пенітенціарної асоціації 
України. 2020. № 3 (13). С. 13–23. DOI: 10.34015/2523-4552.2020.3.02. 13. https://ksu.
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institut-imeni-yu-p-novitskogo/novitskij-yu-p.html
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Samoilenko Оlena. At the sources of Ukrainian Juvenile Justice: Valery 
Levitsky and Yuriy Novitsky – founders of the Kiev court for minors

The idea of the birth of courts for children originated in Australia, but it was widely 
known in 1899 in the United States. The main idea was to replace the reprisals for the 
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birth of children, as if they had committed a malice, a wrongful-vichalic beginning. To 
have good indications that the idea was transferred in 1904 to Western Europe – back 
to England, then to Germany, France and in 1910, as an experiment, this was 
implemented in Russia in the city of St. Petersburg. For the results of the activity of a 
special court for juveniles in St. Petersburg, it was ruled out that people would come 
to the court to order such a court in Kiev. The process of organizing the court dragged 
on for a long time. Until the first September of 1913, the project of splitting and making 
submissions to the Kiev Star of the World Judges. After that, with insignificant changes 
in the vins of filings to the 1st Department of the Ministry of Justice. In early 1913, the 
Ministry of Justice praised the project, and on September 7, 1914, the Kyiv City Court 
of the World Courts praised the courts of minors accused and minor victims in an open 
court. All right, they were seen and entrusted to the additonal justice of the peace. On 
September 7, 1914, the Kiev City Hall of the World Judgment made a decision to 
appoint a young, talented, accomplished justice of the peace, Valeriy Mikhailovich 
Levitsky, to the tenure.

The article deals with the life and creative path of outstanding but little - known 
lawyers, active members of the Society of Kiev patronage, founders of the Kiev court 
for minors-Valery Mikhailovich Levitsky and Yuri Petrovich Novitsky. A general 
overview of their official careers, their role and place in the formation of the Ukrainian 
juvenile justice system is presented. Their steady energy in achieving their goals and 
amazing hard work are shown.

Key words: Society Kiev patronage, Kiev court for minors, additional Justice of the 
peace, justice of the peace, minors.
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ЄВГЕН ТЕРЛЕЦЬКИЙ –  
УКРАЇНСЬКИЙ ЮРИСТ-РЕВОЛЮЦІОНЕР У ДЗЕРКАЛІ ЧАСУ1

У контексті сучасного антропологічного підходу пропонуються нові факти 
та оцінки щодо життєвого шляху українського революціонера-підпільника, а 
згодом радянського державного діяча, правознавця, дипломата й економіста- 
аграрника Євгена Петровича Терлецького, репресованого за безпідставним зви-
нуваченням у часи сталінщини.

Ключові слова: Україна, правознавство, революційний рух, партія борбистів, 
радянська влада, жертви репресій, Є. П. Терлецький, наукова біографія. 

Usenko Igor. Yevhen Terletsky – Ukrainian Lawyer and Revolutionary in the 
time mirror

In the context of the modern anthropological approach, new facts and assessments 
are offered regarding the life path of the Ukrainian underground revolutionary, and 
later the Soviet statesman, lawyer, diplomat and agricultural economist Yevhen 
Petrovich Terletsky, repressed on groundless charges during stalinism.

Key words: Ukraine, jurisprudence, revolutionary movement, borbist party, Soviet 
power, victims of repression, Y. P. Terletsky, scientific biography.

Актуальність теми. Постановою Верховної Ради України «Про відзна-
чення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022–2023 роках» від 17 грудня 2021 р. 
№ 1982-IX вирішено серед іншого на державному рівні відзначити 
13 березня 2022 р. «130 років від дня народження Євгена Терлецького 
(1892–1938), державного та громадського діяча, репресованого». Належне 
відзначення і вшанування цього ювілею, на думку законодавця, має спри-
яти «консолідації та формуванню історичної свідомості українського наро-
ду, збереженню національної пам’яті». Зазначене вкотре підтверджує важ-
ливість ролі «людського чинника» для оцінки багатьох історичних процесів 
в Україні. Так само актуальним залишається завдання відновлення історич-
ної справедливості щодо безпідставно забутих українських правознавців, 
репресованих у роки сталінщини. 

Постановка проблеми. Євген Петрович Терлецький – людина надзви-
чайно цікавої біографії: за російського самодержавства – революціонер-під-
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пільник, згодом – учасник Жовтневих подій у Петрограді, голова виконкому 
Полтавської ради робітничих і солдатських депутатів, делегат Установчих 
зборів і Першого Всеукраїнського з’їзду рад, народний секретар землероб-
ства у першому радянському уряді України, один з лідерів української партії 
лівих есерів – борбистів, учасник успішного замаху в 1918 р. на головноко-
мандувача німецьких військ в Україні Г. Ейхгорна (Айхгорна), нарком юсти-
ції УСРР у 1919–1921 рр., повноважний представник України в країнах 
Балтії, слухач Аграрного інституту червоної професури, теоретик і практик 
кооперативного руху і зрештою керівний радянський працівник на 
Вороніжчині, засуджений і розстріляний 1938 р. за сфальсифікованим звину-
ваченням.

Як видається, поглиблене дослідження життєвого шляху Є. П. Терлецького 
збагатить новими фарбами традиційну картину державно-правового і сус-
пільно-політичного розвитку України і СРСР у першій половині ХХ століття, 
продовжить процес відновлення справедливості щодо правознавця і його 
наукового доробку. 

Мета і завдання статті. У зв’язку з наведеним необхідним стає уточнен-
ня українського періоду біографії вченого, в якій дотепер залишалося ще 
чимало лакун, а також з’ясування складу й оцінка його наукового надбання.

Огляд літератури. Постать Є. П. Терлецького почала повертатися з бага-
торічного штучного забуття після його реабілітації 1956 р. Зокрема, його дво-
юрідний брат Михайло Олександрович Терлецький фактично став першим 
біографом революціонера. Він збирав довідки з архівних установ, відшукував 
у бібліотеках праці Є. П. Терлецького і будь-які згадки про нього, листувався з 
багатьма центральними і обласними українськими музеями, пропонуючи їм 
включити в експозицію матеріали про раніше забутого члена радянського 
уряду України. Особливого значення він надавав тому, щоб ім’я революціонера 
з’явилося в «Українській радянській енциклопедії» (УРЕ) та «Большой совет-
ской энциклопедии» (БСЭ). Проте упродовж багатьох років видавці відмовля-
лися розмістити в енциклопедіях відповідну довідку, посилаючись на есерів-
ське минуле Євгена Петровича. Так само не мали успіху спроби 1967 р. надру-
кувати статтю до 75-річчя від дня народження революціонера в «Українському 
історичному журналі» або в якійсь з обласних українських газет. Редакції 
дружно дякували за надісланий матеріал (автор назвав статтю «Вірний син 
Радянської України»), але ніхто його так і не опублікував. 

Подальші наполегливі звернення Михайла Олександровича до найвищих 
компартійних інстанцій у Києві та Москві, а також до провідних історичних 
наукових установ після кількох безуспішних спроб дали змогу пробити 
бюрократичний мур, і 1975 р. коротка біографія (25 рядків) Є. П. Терлецького 
була вміщена в третьому виданні БСЄ1, а 1984 р. фактично того ж самого 
змісту – у другому виданні УРЕ2. Короткі біографічні довідки про нього 
також включені до енциклопедії про події громадянської війни в СРСР3 та до 
аналогічного українського ювілейного енциклопедичного довідника4. Відтоді 
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ім’я революціонера стало доволі часто згадуватися в літературі про перші 
роки радянської влади, але дуже фрагментарно і без біографічних подробиць.

У другій половині 80-х років естафету дослідження життя і діяльності 
Є. П. Терлецького перейняв автор цих рядків. На цьому етапі вдалося відшу-
кати жандармські справи про революційне минуле Євгена Петровича, доку-
менти про його навчання у Психоневрологічному інституті, працю на посаді 
наркома юстиції УРСР, дипломатичну діяльність у Балтії і ще багато інших 
важливих архівних матеріалів, зокрема автобіографію з фондів Центрального 
архіву КПРС у Москві. Концентрованим підсумком цих наукових пошуків 
став доволі докладний нарис, опублікований у роки перебудови в провідному 
теоретичному журналі Компартії України5, а дещо згодом – у збірнику 
«Реабілітовані історією», присвяченому безпідставно репресованим полтав-
цям6. Згадані дослідження покладені також в основу відповідної, значно роз-
ширеної порівняно з попередніми енциклопедичними публікаціями статті в 
«Юридичній енциклопедії»7. 

За 30 років після того довідки про Євгена Петровича, які, на жаль, не 
містили якихось нових біографічних відомостей і навіть посилань на ґрун-
товніші попередні публікації, з’явилися у виданнях «Малий словник з історії 
України» (К., 1997), «Українська дипломатична енциклопедія» (К., 2004) та 
«Історична енциклопедія України» (Т. 10. К., 2013). Інформація про 
Є. П. Терлецького з посиланням на відповідні архівні слідчі справи також 
розміщена в кількох книгах та електронних базах даних про жертв політич-
них репресій у Воронізькій області та загалом в СРСР. Певну новизну, осо-
бливо в частині посилання на архівні джерела, містили статті про нього у 
довідниках про членів Установчих зборів8 та з історії Комуністичної партії та 
Радянського Союзу9. Заслуговують на окрему згадку публікації 
В. М. Волковинського про «справу Ейхгорна», які комплексно подають 
сучасний погляд на цей теракт10. До 100-річчя української революції 1917–
1921 рр. видано двотомний збірник документів про революційні події на 
Полтавщині, в якому чимало документів стосуються Є. П. Терлецького і 
додають нові штрихи до його біографії11. В інших сучасних документальних 
виданнях згадуються окремі історичні епізоди, безпосередньо пов’язані з 
життям Євгена Петровича12. Є періодично поновлювані статті про нього і в 
українській та російській версіях «Вікіпедії».

З урахуванням цих і деяких інших нових джерел із власного дослідниць-
кого архіву автора (кілька сотень виписок з різних документів) і родинного 
архіву Терлецьких, зокрема, спогадів М. О. Терлецького і копій архівно-слід-
чих справ Євгена Петровича та його дружини, ця стаття покликана не повто-
рювати, а дещо доповнити попередні дослідження, запропонувати сучасну 
оцінку його життю і діяльності.

Виклад основного матеріалу. Майбутній революціонер народився в 
с. Лозовий Яр Пирятинського повіту Полтавської губернії (нині – Яготин-
ського району Київської області). У метричному свідоцтві, виданому 
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Полтавською духовною консисторією, зазначена його дата народження – 
28 лютого 1892 р. За новим стилем це 12 березня, але в одній з анкет радян-
ського часу сам Євген Петрович зазначив іншу дату – 13 березня. Як вида-
ється, це була тоді доволі типова помилка у перерахунку старих дат на нові, 
коли не враховували, що для кінця XIX ст. різниця в датуванні має бути у 12, 
а не 13 днів, як у XX ст. Саме тому в багатьох сучасних біографічних довід-
ках і навіть у цитованій парламентській постанові через зворотний відлік від 
некоректного числа називається неправильна дата народження – 1 (13) берез-
ня 1892 р.

Однак варто взяти до уваги, що, за деякими усними сімейними переказа-
ми, Євген Петрович насправді народився 29 лютого високосного року. Від 
давніх часів існує традиція у цьому разі зазначати в документах як дату 
народження або 28 лютого, або 1 березня. Тому в деяких джерелах, напри-
клад, у згадуваному електронному довіднику з історії КПРС вказано, що 
революціонер народився «29.2(12.3)1892». Ця дата подана нами, можливо, 
все ж не зовсім коректно, і в «Юридичній енциклопедії».

Кілька попередніх поколінь Терлецьких були священнослужителями. 
Зокрема, його дід, Микола Максимович Терлецький, був священником у 
с. Валки поблизу м. Прилуки на Полтавщині. У нього було 11 дітей, з яких 
всі хлопці зрештою стали священниками, а дівчата після навчання в єпархі-
альному училищі вийшли заміж за семінаристів – майбутніх сільських свя-
щенників. Серед них була і мама нашого героя, Олександра Миколаївна, яка 
побралася зі своїм троюрідним братом, Петром Миколайовичем Терлецьким 
(згодом – священником у с. Лозовий Яр), а тому не мала потреби змінювати 
дівоче прізвище. Крім найстаршого Євгена, у сім’ї було ще 6 дітей. Повна 
генеалогія роду досі не опублікована. Фрагменти її є в рукописних спогадах 
М. О. Терлецького в родинному архіві.

Початок життєвого шляху Євгена Петровича цілком відповідав сімейним 
традиціям. Навчався в земській школі в Лозовому Ярі, Переяславському 
духовному училищі та від 1907 р. – у Полтавській духовній семінарії. Після 
завершення чотирьох класів семінарії, що прирівнювалися до середньої осві-
ти, він 1911 р. за власним бажанням не став продовжувати навчання у стар-
ших суто богословських класах і вступив до Психоневрологічного інституту 
в Петербурзі. 

Про семінарські роки Є. П. Терлецького відомо, що вчився він непогано, 
маючи переважно «добрі (3)» і «дуже добрі (4)» оцінки та єдину відмінну 
оцінку з «космографії» (інтегральної дисципліни, що об’єднувала географіч-
ні, геологічні, астрономічні та деякі інші знання). У свідоцтві зазначається 
«відмінна поведінка», що дещо суперечить свідченню Євгена Петровича в 
одній з анкет, що він виключався з семінарії за участь у страйку. 

Загалом Полтавська духовна семінарія мала тверді традиції вільнодум-
ства і академічної непокори. Так, на зламі двох століть тут періодично вини-
кали гуртки самоосвіти, молодіжні осередки нелегальних партій, рукописні 
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та гектографічні часописи національного спрямування. З полтавською семі-
нарією, зокрема, пов›язаний початок революційної діяльності С. В. Петлюри, 
який був виключений з неї 1902 р. За документально непідтвердженими відо-
мостями, Є. П. Терлецький теж входив до складу учнівських революційних 
гуртків. У багатьох джерелах зазначається, що саме 1911 р. (час завершення 
семінарії та вступу до інституту) він став членом партії соціалістів-револю-
ціонерів. 

Обраний Євгеном Петровичем приватний вищий навчальний заклад – 
Психоневрологічний інститут був унікальною освітньою та науковою уста-
новою нового типу, який відкрив свої аудиторії для студентів обох статей і, 
зокрема, з нехтуванням сумної слави процентної норми для студентів-іудеїв 
3 лютого 1908 р. (статут інституту затверджений Миколою ІІ 9 червня 
1907 р.). Його засновник і перший президент академік В. М. Бехтерєв запро-
понував освітню програму, яка передбачала розроблення і поширення знань 
у галузі психології, неврології та суміжних наук, орієнтуючись на комплек-
сне вивчення людини. 

Тут викладалися не лише психіатрія, неврологія, психологія та анатомія, 
а й різноманітні філософські курси, історія культури та мистецтва; всупереч 
офіційній позиції Міністерства освіти заснована кафедра соціології. Перші 
два роки студенти вивчали на так званому основному факультеті загальноос-
вітні та філософські дисципліни, а далі продовжували освіту на педагогічно-
му, юридичному, медичному (від 1911 р.) або зооветеринарному (від 1915 р.) 
факультетах. Юридичні дисципліни через інтенсивність занять вивчалися не 
чотири роки, як у класичних університетах, а три. Водночас майбутні прав-
ники одержували первісні (в обсязі фельдшерських шкіл) знання з анатомії 
та психології14. 

Євген Петрович прослухав у Психоневрологічному інституті дворічний 
загальноосвітній курс, а далі вчився на юридичному факультеті, деканом 
якого був всесвітньо відомий учений М. М. Ковалевський. Згодом цей пост 
обіймали знані професори-правознавці С. К. Гогель та П. І. Люблинський. 
Викладачами факультету були М. М. Гернет, М. А. Рейснер, а за окремими 
відомостями – також М. П. Чубинський, М. А. Гредескул та деякі інші відомі 
правознавці з нахилом до соціології. Серед видатних представників інших 
спеціальностей, лекції яких міг слухати Терлецький, слід назвати соціологів 
К. М. Тахтарева і Є. В. Де Роберті, економіста М. Д. Кондратьєва, історика 
В. А. Бутенка, філософа К. Ф. Жакова. 

В інституті вирувало суспільне життя, лише офіційно на час вступу на 
навчання Є. П. Терлецького діяли 12 студентських гуртків, виходило кілька 
газет. Тут навчалися представники всіх політичних партій, активно поширю-
валися нелегальні партійні видання. Чимало студентів згодом стали відоми-
ми радянськими діячами (Івар Смілга, Шалва Еліава, Семен Рошаль, 
Олександр Аросєв) або письменниками (Михайло Кольцов, Ісаак Бабель, 
Лариса Рейснер, Вівіан Ітин). 
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Терлецький вже на першому курсі став членом літературного гуртка імені 
Михайловського, яким керував уродженець Полтавщини, історик літератури 
з юридичною освітою С. О. Венгеров. До речі, 1912 р. на засіданні гуртка 
виступав майбутній всесвітньо відомий соціолог П. А. Сорокін. На другому 
курсі Євген Петрович увійшов до студентського старостату. Не виключено 
(прямих свідчень цьому немає), що майбутній державний діяч долучився і до 
популярного на юридичному факультеті «утопічного парламенту» – семіна-
ру, започаткованого М. А. Рейснером. 

Проте його основним заняттям стала, за власним свідченням, підпільна 
есерівська робота. Зокрема, під час вакацій він у дусі традиційного народ-
ництва разом зі своїми товаришами-студентами Д. В. Линицьким, 
А. І. Михном, М. В. Стариновим вів революційну агітацію серед селянства 
українських губерній. Виготовленням і поширенням нелегальної преси та 
іншою підпільною діяльністю він займався і в Петербурзі. Двічі його заареш-
товували, але молодому революціонеру вдалося уникнути відповідальності. 
Проте, щоб запобігти переслідуванням, восени 1914 р. він перервав навчання 
і виїхав з північної столиці. Протягом наступного року Євген Петрович вів 
життя професійного революціонера, поєднуючи його з легальною роботою 
віспощепієм у Павлоградському земстві Катеринославської губернії, а зго-
дом – помічника санітарного лікаря в Юзівці (вочевидь стала у нагоді фельд-
шерська підготовка, набута на перших курсах інституту). Проте ця сторінка 
біографії революціонера, як видається, вже належно відображена у наших 
нарисах 1990–1992  рр., до яких і відсилаємо читачів. 

У грудні 1915 р. Терлецький поновив навчання в інституті. Продовжуючи 
підпільну роботу в Рождественському районному есерівському осередку, він 
активно займається і легальною громадською студентською діяльністю, 
зокрема, обраний головою загальноінститутського старостату, увійшов до 
керівництва кооперативної студентської спілки.

Проте завершити п’ятий курс Терлецькому не вдалося. За невнесення 
порівняно невеликої плати за навчання його відрахували з інституту. Зараз 
важко сказати, чи була матеріальна скрута справжньою причиною, чи лише 
формальним приводом. За власним свідченням, громадська діяльність відбира-
ла у молодого революціонера всі сили та час, а в інституті, за оцінкою деяких 
сучасників, через наступ міністерської реакції вже не було колишнього духу 
академічної свободи, студентські гуртки припиняли існування, всіляка громад-
ська активність придушувалась. Євген Петрович не здобув диплом юриста, але 
став професійним революціонером з гострим почуттям справедливості та 
толерантним ставленням до представників інших партій і політичних течій.

Після звільнення з інституту Євген Петрович зосередився на партійній 
діяльності, за що незадовго до Лютневої революції був ув’язнений (де саме, 
ще не встановлено; можливо, в Литовському замку в Петрограді). Після 
повалення самодержавства, за власним свідченням, звільнений з в’язниці 
революційним народом і невдовзі став головою Рождественського районного 
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комітету партії соціалістів-революціонерів, членом Петроградської ради 
робітничих і солдатських депутатів. 

У квітні 1917 р. повернувся на Полтавщину, де був обраний членом 
Полтавської ради робітничих і солдатських депутатів та її виконкому. Перша 
відома згадка прізвища Терлецького в протоколах виконкому датується 
26 липня, а в протоколах загальних зборів ради – 8 серпня. За короткий час 
він став помітною постаттю в раді. Зокрема, протоколи зафіксували його 
аргументовані, зважені виступи в різних конфліктних ситуаціях, коли водно-
час були потрібні принциповість, політичний такт і до певної міри юридичне 
мислення. Він дедалі частіше став виступати від імені фракції есерів, а 
4 вересня 1917 р. його обрали головою виконавчого комітету ради. Зоряний 
час у революційній біографії Євгена Петровича настав, як видається, після 
Жовтневого перевороту. Він і раніше був послідовним прихильником влади 
рад, критикуючи Тимчасовий уряд за млявість перетворень. Тепер же 
Є. П. Терлецький гаряче підтримав рішення ІІ Всеросійського з’їзду рад, 
зокрема прийняту ним есерівську програму соціалізації землі. Водночас він 
хотів бачити на чолі держави «однорідний соціалістичний уряд» з представ-
ників усіх лівих сил, мав надію на Установчі збори. Це не заважало йому 
вітати Українську Центральну Раду, насамперед за її рішення «разом з рево-
люційними органами взяти владу у свої руки для боротьби з контрреволю-
цією», і виявити готовність працювати в повному контакті з крайовим комі-
тетом з охорони революції при Центральній Раді. Цілком логічно 26 жовтня 
1917 р. він став головою нового вищого органу влади в губернії – Ради рево-
люції, до якої увійшли представники Полтавської міської і губернської рад, 
всіх соціалістичних партій, Центрального бюро профспілок, колективу заліз-
ничників і військових частин. Таке широке представництво позначилося і на 
офіційному органі Ради революції – газеті «Известия Полтавского Совета 
революции», яка виходила одночасно під «фірмовими» гаслами різних полі-
тичних сил: «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», «У боротьбі здобудеш ти 
право своє!», «Вся влада радам!» та «Хай живе Українська Народна 
Республіка!». Від імені Ради революції Євген Петрович 10 листопада 1917 р. 
зачитав на велелюдному мітингу текст прийнятого кількома днями раніше 
ІІІ універсалу Української Центральної Ради. Проте Полтавська рада револю-
ції з таким суперечливим складом, як і відповідна крайова рада, невдовзі 
припинила своє існування.

Слід підкреслити, що есери (члени загальноросійської партії, ще фор-
мально не розділені на «лівих» і «правих») тоді цілком уживалися з україн-
ськими есерами (провідною партією Центральної Ради) і навіть сформували 
з ними спільний виборчий список на виборах до Установчих зборів, який 
згодом на виборах 12–14 листопада дістав у місті найбільшу підтримку. За 
цим виборчим списком № 17 депутатами, крім Євгена Петровича, стали два 
члени ЦК УПСР і Центральної Ради Михайло Миколайович Полозов (Полоз) 
і Левко Борисович Ковалів.
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Ставлення Є. П. Терлецького до Української Центральної Ради зазнало 
певної еволюції. Первісно він вважав, що вона може бути органом влади в 
Українській Народній Республіці, але має включати представників усіх (не 
лише національних українських) політичних сил, що до деякої міри вже було 
вирішено компромісом з Тимчасовим урядом, відбитим у ІІ Універсалі. А 
після Жовтневого перевороту принциповим для нього стало, щоб Центральна 
Рада спиралася на систему рад робітничих, солдатських і селянських депута-
тів. Показово, що саме очолювана ним Полтавська рада робітничих і солдат-
ських депутатів, судячи з її протоколів, стала одним з перших, якщо не най-
першим (питання про пріоритет тут потребує окремого дослідження) ініціа-
тором Першого всеукраїнського з’їзду рад. Коли ж рішення про скликання 
з’їзду набуло належної підтримки, Полтавська рада 21 листопада обрала його 
разом з представниками місцевих більшовиків і меншовиків делегатом на 
з’їзд. 

Тим часом наприкінці листопада загальноросійська партія соціалістів-ре-
волюціонерів розпалася і тепер ліві есери стали самостійною політичною 
силою. Є. П. Терлецький завжди тяжів до лівих, і його вибір був очевидним. 
Гостроти ситуації додавало те, що полтавські ліві есери, формально підкоря-
ючись загальноросійському ЦК, у багатьох питаннях революційної стратегії 
і тактики розходилися з ними і мали певну організаційну самостійність, роз-
раховуючи в перспективі на створення в українських губерніях крайового 
партійного органу.

З’їзд рад у Києві не виправдав сподівань Терлецького. Керівники 
Центральної Ради (і серед них «ідейно близькі» українські есери) аж ніяк не 
хотіли «переформатовуватися» під посилення ролі рад робітничих, солдат-
ських і селянських депутатів і задекларували курс на розрив з більшовиць-
ким Раднаркомом Росії. Тому під формальним приводом неправомочності 
складу з’їзду (у цьому звинуваченні була значна частка істини) Євген 
Петрович, вслід за полтавським більшовиком В. М. Шахраєм, став одним з 
ініціаторів переведення з’їзду рад з Києва до Харкова, де був обраний членом 
ЦВК рад робітничих, солдатських і селянських депутатів України і увійшов 
до складу першого радянського уряду республіки – Народного Секретаріату. 
Як народний секретар земельних справ він запропонував проєкт закону про 
землю, який мав бути покладений в основу земельної реформи.

Подальший його життєвий шлях доволі докладно висвітлений у наших 
попередніх працях, тому обмежимося лапідарним викладом основних подій, 
акцентуючи на малодосліджених питаннях. 

У січні 1918 р. Євген Петрович був присутнім на відкритті Установчих 
зборів, залишив їх разом з іншими лівими есерами і більшовиками та взяв 
участь у роботі Третього Всеросійського з’їзду рад. Був включений до складу 
«другої української радянської делегації», яка в лютому 1918 р. мала долучи-
тися до Брестських переговорів від Радянської України16. На Другому 
Всеукраїнському з’їзді рад у березні 1918 р. обраний членом Президії ЦВК 
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рад України. У квітні-липні 1918 р. входив до складу Всеукраїнського бюро 
для керівництва повстанською боротьбою проти німецьких окупантів (інші 
назви – «Повстанський народний секретаріат», «Повстанська дев’ятка», 
«Революційна дев’ятка», «Дев’ятка»), яке розглядалося не лише як міжпар-
тійний військово-технічний орган, а і як надзвичайний орган революційної 
влади17. Загалом Євген Петрович досі займався переважно агітаційною робо-
тою і не мав справи з есерівськими «бойовими організаціями», а тепер він 
готував бойові групи підпільників. Втім, після подій у Росії, які увійшли в 
історію як «заколот лівих еcерів 6–7 липня 1918 р.», більшовики на І з’їзді 
Компартії України 9 липня розпустили Повстанський народний секретаріат і 
взяли на себе відповідальність за організацію повстання, утворили для цього 
однопартійний Центральний військово-революційний комітет.

Водночас у червні 1918 р. у лівих есерів відбулися суттєві зміни у партій-
ному будівництві. Невдовзі після того, як Є. П. Терлецький 2 червня висту-
пив на засіданні ЦН ПЛСР з повідомленням про стан справ у партії в Україні, 
їхня українська організація оформилася в партію «Лівих соціалістів-револю-
ціонерів на Україні» з власним ЦК, одним з членів якого став Євген 
Петрович. У московському центрі цю організацію розглядали як федератив-
ну частину єдиної партії (це був певний прогрес порівняно з більшовиками, 
у яких КП(б)У мала права лише обласної організації), але українські одно-
партійці Терлецького прагнули більшої самостійності та мали фактичну 
автономію в організаційних питаннях. До речі, навіть у Москві ліві есери 
виступали проти більшовиків, але не радянської влади як такої, а їхні одно-
партійці в Україні були готові разом з більшовиками боротися за цю владу 
проти німців і прихильників антинародного режиму гетьмана 
П. П. Скоропадського. 

Відповідно, після розпуску «Дев’ятки» Терлецький увійшов до складу 
підпільного Київського ревкому. В цей час йому довелося взяти участь і в 
найгучнішій терористичній акції лівих есерів – убивстві 30 липня 1918 р. у 
Києві командувача німецьких військ в Україні, Білорусі та на півдні Росії 
Г. фон Ейхгорна (Айхгорна). Цей акт втілював у життя вирок, винесений 
фельдмаршалу обома центральними партійними комітетами (російським та 
українським). Безпосередніми його виконавцями були відомі російські 
есери, члени «Бойової організації» Ірина Каховська (керівник групи), 
Григорій Смолянський та Борис Донський, а від української організації – 
зв’язкова Марія (Маруся) Залужна, піротехнік Іван Бондарчук (Собченко) та, 
дещо згодом, Євген Терлецький на правах координатора від українського ЦК. 
Сам терористичний акт і його підготовка, зв›язок з аналогічним попереднім 
замахом на посла Німеччини В. фон Мірбаха в Москві та запланованими 
майбутніми стратами П. П. Скоропадського, А. І. Денікіна та О. В. Колчака 
докладно описані в численних (в Інтернеті кілька сотень посилань) публіка-
ціях, найґрунтовніші з яких згадані в історіографічній частині цієї статті. 
У спогадах І. К. Каховської та Г. Б. Смолянського, а також у записах 
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М. О. Терлецького (зі слів Євгена Петровича) немає суттєвих розбіжностей. 
Український революціонер брав активну участь у підготовці замаху, а в 
момент його виконання як «другий номер» страхував зі зброєю напоготові 
Б. Донського на розі Хрещатика та Прорізної. 

Цей терористичний акт у радянській літературі майже не згадувався і 
прямо не схвалювався, але і не засуджувався, на відміну від замаху на посла 
Мірбаха, який однозначно розцінювався як есерівська провокація з метою 
зірвати Брестський мир. Згодом у добу «перебудови» публікатори спогадів 
І. К. Каховської навіть висловили думку, що якби німецького командувача 
стратили б більшовики, а не ліві есери, то їхніми іменами з часом назвали б 
площу та вулицю в Києві18. Нині існує чимало конспірологічних версій цієї 
події, автори найбільш радикальних з яких вважають замахи на Мірбаха та 
Ейхгорна ланками однієї чекістської провокації або спецоперацією англій-
ських спецслужб тощо. Висловлювалася також думка, що страта командува-
ча деморалізувала німецьке військо і суттєво сприяла тому, що воно незаба-
ром залишило українські землі. Нині тактика індивідуального терору, попри 
певну її революційну романтичність, видається історично невиправданою, 
але все ж не для воюючих сторін. На тлі сучасних звірств рашистських оку-
пантів думка про фізичне усунення ворожих командувачів емоційно виглядає 
вже цілком прийнятною і навіть привабливою.

Після страти Ейхгорна працювати у підпіллі Євгену Петровичу става-
ло дедалі важче. Рятуючись від німецької і гетьманської контррозвідки, 
він у серпні 1918 р. виїхав з України, продовжуючи впливати на події з 
Москви або Воронежа, де розміщувався бойовий центр українських лівих 
есерів. У жовтні 1918 р. намагався повернутися в Україну, але разом з 
трьома товаришами-есерами був поблизу залізничної станції Палатівка в 
Білгородській губернії захоплений невідомими особами, перевдягнутими 
в червоноармійську форму. Його супутники (серед них – Міна Марківна 
Капелюш, колишня студентка Психоневрологічного інституту, відома як 
учасниця революційних подій у Гомелі) загинули, а розстріляний разом з 
ними Євген Петрович отримав два вогнестрільні поранення, але вижив. 
Зловмисники намагалися добити його у лікарні, але місцевому населенню 
вдалося врятувати важко пораненого підпільника і переправити його до 
Москви. 

М. О. Терлецький разом з білгородськими журналістами у 60-х роках 
намагався з’ясувати обставини цієї трагедії, але не мав успіху. Лише кілька 
років тому, як уже згадувалося, подіям у Палатівці був присвячений окремий 
розділ у збірнику документів «На внутреннем фронте гражданской войны», 
до якого і відсилаємо читачів. Зауважимо лише, що багато питань досі зали-
шаються без відповіді, але сама ця історія викликала свого часу чималий 
розголос. Зокрема, два видатні радянські діячі Х. Г. Раковський і М. І. Бухарін 
2 грудня 1918 р. звернулися до Ф. Е. Дзержинського з проханням особисто 
взяти під контроль розслідування цієї справи.
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Кілька місяців Євген Петрович перебував на лікуванні, а далі став одним 
із головних ініціаторів розколу української організації лівих есерів і оформ-
лення в березні 1919 р. Української партії лівих соціалістів-революціонерів 
(борбистів), в якій його обрали секретарем ЦК. Новостворена партія, лідера-
ми якої також були В. М. Качинський і М. М. Алексєєв, об’єдналася навколо 
газети «Борьба», що дало підставу і для скороченої назви партії «борбисти» 
(на відміну від українських лівих есерів – «боротьбистів», майбутніх «ука-
пістів»).

Як представник цієї партії, що виступала в союзі з більшовиками, 
Терлецький став членом Всеукраїнського революційного комітету, у січні 
1920 р. очолив комісію юстиції при Всеукрревкомі, а з лютого 1920 р. обій-
няв посаду наркому юстиції. За його безпосередньої участі було уточнено 
правове становище ряду державних установ, поширено на територію 
України дію «Керівних засад кримінального права РСФРР», прийняті закони 
про права комнезамів, про амністію до третьої річниці Жовтневої революції 
та ряд інших актів, розпочалася підготовка першої кодифікації радянського 
законодавства19. Підготував він і оригінальний, але нині, на жаль, втрачений 
проєкт нової Конституції УСРР. 

У липні 1920 р. після влиття борбистів у більшовицьку партію Терлецький 
став членом ЦК КП(б)У. Додатково до праці в Наркоматі юстиції він викону-
вав разові, але відповідальні партійні доручення, зокрема у серпні 1920 р. 
став членом РВР Кременчуцького укріпленого району.

Невдовзі після чергового відновлення в Україні радянської влади через 
особисті чвари в керівництві наркомату Терлецький у березні 1921 р. подав у 
відставку з посади наркома. У листопаді 1921 р. його призначили головою 
української репатріаційної комісії в Литві, Латвії, а незабаром і в Естонії. 
Згодом він став повноважним представником України в цих республіках. 
Після утворення СРСР і скасування самостійного українського зовнішньопо-
літичного відомства Терлецький з липня 1923 р. працює у Москві представ-
ником Наркомзему УРСР при Раднаркомі СРСР. До речі, у 1921–1923 рр. 
повноважним представником України в Москві був М. М. Полоз, з яким вони 
колись разом обиралися в Установчі збори. В архівах збереглися документи 
Представництва, які свідчать про подальшу багаторічну дуже інтенсивну та 
ефективну роботу Терлецького в інтересах аграрного сектору України 
(участь у роботі Федерального комітету з сільського господарства при ЦВК 
СРСР, «пробивання» через союзні інстанції кредитів, ліцензій і квот на 
імпорт сільськогосподарської техніки, закупівля наукової літератури, запро-
шення фахівців для роботи в Україні тощо). Однак на початку 1926 р. ЦК 
КП(б)У дедалі більше став наполягати на відкликанні ефективного управлін-
ця для роботи в Україні. Але, мабуть, власне бажання Є. П. Терлецького було 
іншим.

Він поступово береться за наукове осмислення свого багатого практично-
го досвіду. В центральних виданнях «Большевик», «Плановое хозяйство», 



267РОЗДІЛ ІІI • Історія держави і права. Історія юридичної науки

«На аграрному фронті» 1925 р. з’явилася низка його статей з різних питань 
колективізації та колгоспного будівництва. 

Надалі в 1926–1928 і 1930–1932 рр. він навчався в Інституті червоної про-
фесури (на аграрному відділенні, у серпні 1931 р. реорганізованому в 
Аграрний інститут). Перерва в навчанні була викликана роботою на посаді 
заступника голови Всесоюзного союзу сільськогосподарських колективів 
СРСР (з жовтня 1929 р. – Колгоспцентру СРСР). Цей орган у першу фазу 
колективізації сільського господарства мав доволі широкі повноваження, аж 
до права законодавчої ініціативи18. Євген Петрович з головою занурився у 
роботу, керуючи насамперед планово-економічною та видавничою діяльніс-
тю. Його безпосереднім керівником був старий більшовик Г. Н. Камінський, 
нині широко відомий через свою публічну критику НКВС і особисто 
Л. П. Берії на червневому (1937) пленумі ЦК ВКП(б). Спільно з Терлецьким 
вони не лише розробляли плани колективізації та відповідні нормативні 
документи, а й виступили співредакторами трьох випусків програмного збір-
ника «На путях коллективизации» (всі 1929 р.), організували видання кількох 
серій брошур: «Библиотека колхозного агронома и инструктора» (1929), 
«Библиотека крупных колхозов» (1929), «Библиотека колхозника» (1929, 
1930). До персонального доробку Євгена Петровича належала колективна 
праця з питань організації та оплати праці в колгоспах22, брошура про реор-
ганізацію колгоспної системи23, низка статей у виданнях «На аграрном фрон-
те» і «Коллективист». В останньому часописі Терлецький став не лише 
постійним автором, а й членом редколегії та згодом відповідальним редакто-
ром. Крім того, він був відповідальним редактором ряду праць інших авторів.

Обсяг цієї статті не дає змоги докладно проаналізувати науковий доробок 
Терлецького. Втім, маємо підкреслити, що Євген Петрович був ентузіастом 
колгоспного ладу, вбачаючи в ньому за умови наукової організації праці 
величезні потенційні можливості. Водночас у жодній з його публікацій, так 
само як і у переглянутих нами службових матеріалах, ним підготовлених, не 
виявилося слідів штучного підстьобування колективізації. Щобільше, опози-
ційні настрої щодо надмірних темпів колективізації були доволі характерною 
рисою для установи, в якій він працював. Цьому можна навести багато при-
кладів. Зокрема, нині відомим є той факт, що Сталіним і його оточенням 
через «повільні темпи колективізації і малий ступінь усуспільнення майна в 
колгоспах» був відкинутий у грудні 1929 р. розроблений за участю 
Колгоспцентру план колективізації сільського господарства. А вже у січні 
1930 р. Г. Н. Камінський переведений на іншу роботу. Невдовзі, у березні 
1930 р., Оргбюро ЦК ВКП(б) винесло Є. П. Терлецькому партійне стягнен-
ня – «постановку на вид» за недодержання правил роботи з секретними доку-
ментами. Цілком імовірно, що це було завуальоване покарання за «недостат-
ній ентузіазм» у справі масової колективізації. Колгоспний рух дедалі більше 
втрачав кооперативні засади та переходив під адміністративне управління 
новоствореного Наркомату землеробства СРСР. За цих обставин 10 липня 
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1930 р. Терлецький написав заяву до ЦК ВКП(б) з проханням повернути його 
на навчання в Інститут червоної професури. Вже через 10 днів він був зара-
хований слухачем ІІ курсу економічного відділення аграрної секції цього 
інституту.

Завершив навчання формально у липні 1932 р., але вже з 25 травня 
1932 р. працював керівником групи технічних культур у Наркоматі робітни-
чо-селянської інспекції і одночасно викладав економіку і фінанси сільського 
господарства в Московському фінансово-економічному інституті. 

У квітні 1934 р. союзним урядом затверджений на посаді уповноважено-
го Центральної державної комісії по визначенню врожайності і розмірів 
валового збору зернових культур при РНК СРСР по Центрально-Чорноземній 
(з грудня 1934 р. – Воронезькій) області, на якій він пропрацював до серпня 
1937 р. У Воронежі Терлецький обирався до складу обкому Компартії й 
облвиконкому та делегатом XVI Всеросійського з’їзду рад. У 1936 р. зняли з 
нього і згадане партійне стягнення. Проте постановою РНК СРСР від 
25 березня 1937 р. Центральна державна комісія по визначенню врожайності 
була скасована. 

Поки Євген Петрович очікував нове призначення, його дружина, 
Терлецька (Гладштейн) Ріва Мойсеївна, ветеран революційного руху, тоді – 
уповноважена Комітету радянського контролю по Воронезькій області, була 
відкликана у Москву і там 6 липня 1937 р. заарештована. Зазнали репресій і 
два його рідних брати – Олександр і Микола, чоловік його сестри та ще кіль-
ка більш далеких родичів. Переймаючись долею рідних, Євген Петрович 
влаштувався на роботу економістом у московський трест Держзеленбуд, але 
невдовзі сам потрапив за ґрати. За ним прийшли 26 грудня 1937 р. та етапу-
вали до Воронежа. Слідство тяглося аж занадто довго, як для цього «скоро-
стрільного» часу, оскільки понад 4 місяці він не визнавав своєї вини, а для 
розстрілу діячів такого рівня потрібна була особиста санкція Й. В. Сталіна. 
Коли ж зізнання нарешті вибили, а санкцію «вождя» отримали 12 вересня 
1938 р., все пішло швидше. За 10 хвилин 22 жовтня 1938 р. виїзна сесія 
Військової колегії Верховного суду СРСР заслухала його справу і засудила до 
найвищої кари (родичам згодом повідомили про засудження до 10 років поз-
бавлення волі без права листування і навіть видали фальшиве свідоцтво про 
смерть 19 квітня 1941 р.). Розстріляний він був того ж дня. Похований, імо-
вірно, разом з іншими жертвами репресій на околиці селища Дубівка24. Ще 
раніше, 20 червня 1938 р., сталінські кати розстріляли його дружину. 28 
липня 1956 р. рішенням Військової колегії Верховного суду СРСР 
Є. П. Терлецький був повністю реабілітований.

Відповідно до канону біографічних статей маємо коротко згадати про 
нащадків революціонера. Його молодший син Володимир став композито-
ром, диригентом і піаністом, був акомпаніатором Марка Бернеса і Мусліма 
Магомаєва. Старший син Фелікс – відомий художник, який працював у різ-
них жанрах (графіка, ілюстрації до книжок, етикетки до сірників, сувенірні 



269РОЗДІЛ ІІI • Історія держави і права. Історія юридичної науки

мистецькі вироби тощо). Нині торують власні життєві шляхи онуки: Петро 
Феліксович Казначеєв – економічний консультант, кандидат філософських 
наук, політичний емігрант, та Діна Володимирівна Терлецька – мистецтвоз-
навець. По всьому світу розкидано ще кілька десятків інших родичів Євгена 
Петровича та його дружини. 

Така ось невигадана історія життя українського революціонера і держав-
ного діяча, сина свого часу і свого народу, активного учасника багатьох 
подій, які впливали на хід історії. Втім, у його біографії ще чимало лакун, 
з’ясувати які мають наступні покоління дослідників.
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Usenko Igor. Yevhen Terletsky – Ukrainian Lawyer and Revolutionary in the 
time mirror

Introduction. Yevhen Petrovich Terletsky is a man with an extremely interesting 
biography: under Russian autocracy – underground revolutionary, subsequently – a 
participant of the October events in Petrograd, chairman of the executive committee of 
the Poltava Council of Workers’ and Soldiers’ Deputies, a delegate of the Constituent 
Assembly and the First All-Ukrainian Congress of Soviets, people’s secretary of 
agriculture in the first Soviet government of Ukraine, one of the leaders of the 
Ukrainian party of left-wing esers - borbists, participant of a successful assassination 
attempt in 1918 on the commander-in-chief German troops in Ukraine G. Eichhorn, 
People’s Commissar of Justice of the Ukrainian SSR in 1919-1921, plenipotentiary 
representative of Ukraine in the Baltic States, listener of the Agrarian Institute of the 
Red Professor, theorist and practitioner of the cooperative movement and eventually a 
leading Soviet worker in the Voronezh region, convicted and shot in 1938 on falsified 
charges. An in-depth study of the life path of Ye. P. Terletsky will enrich with new colors 
the traditional picture of the state-legal and socio-political development of the 
Ukraine.

The aim of the article. Clarification of the Ukrainian period of the biography of 
the scientist, in which until now there were still a lot of lacunae, as well as finding out 
the composition and evaluation of his scientific heritage.

Results. In the context of the modern anthropological approach, new facts and 
assessments are offered regarding the life path of the Ukrainian underground 
revolutionary, and later the Soviet statesman, lawyer, diplomat and agricultural 
economist Ye. P. Terletsky, repressed on groundless charges during stalinism. The 
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article is characterized by detailed historiography, highlights its activities in 
revolutionary Poltava, in the Soviet underground and the People’s Commissariat of 
Justice, focuses on scientific works on collectivization problems. 

Conclusion. The life destiny of Ye. P. Terletsky is extremely interesting and his 
creative achievements worthy of studying. Researchers have yet to return a number of 
this works to scientific circulation, to fill numerous gaps in the biography of the 
scientist. 

Key words: Ukraine, jurisprudence, revolutionary movement, borbist party, Soviet 
power, victims of repression, Terletsky Ye. P., scientific biography.
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CONSTITUTIONALITY AND THE SPECIAL LEGAL ORDER1

Introduction
The Covid 19 disease and its treatment in the national legal systems raised 

important questions of constitutionality. In this contribution to the anniversary of 
the independence of Ukraine, we will remember the importance of constitutionality 
even in situations of danger and extraordinary threats, natural or human attacks on 
the society, nature and economy. We are facing this situation now in times of the 
pandemic, the Covid19 virus that attack almost the entire globe. 

According to the Venice Commission, that made a comparative report about 
the situation of democracy, rule of law, the protection of human rights in times of 
the pandemic in Europe [CDL-PI (2005)005rev], the only legitimate aim and 
legitimate ground for adoption of emergency measures is to help the State 
overcome an exceptional situation. It is the nature, severity and duration of this 
exceptional situation which determines the type, extent and duration of the 
measures that the State may lawfully resort to. Emergency measures should 
1© Fruzsina Gárdos-Orosz, Iván Halász, 2022
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respect certain general principles which aim to minimize the damage to 
fundamental rights, democracy and rule of law. The measures are thus subject to 
the triple, general conditions of necessity, proportionality and temporariness.

We will first share some basic information about the structure of the special 
legal orders and their history in Hungary including the Ninth Amendment to the 
Fundamental Law that will enter into force in January 2023 that aims to change 
the present structure of the special legal order.

In the second part of the presentation, we will show the special legal orders in 
the Fundamental Law and highlight the relevance of constitutional guarantees.

The special legal orders in Hungary
The Hungarian legal system treats the special legal order in the constitutional 

framework currently in Chapter V of the Fundamental Law. The Fundamental Law 
says itself that it can not be suspended during the special circumstances, not even 
in the special legal order. This means that its core basic principles such as the 
protection of human rights and the separation of powers, the democracy and the 
rule of law are such rules that have guiding force also in the special legal order 
even if the related specific norms change. 

During the democratic transition in 1989, a very detailed system was adopted 
that aimed to give adequate detailed rules to the different threats previewed. Some 
further details were regulated in acts adopted by the two thirds majority of the 
Parliament such as the catastrophe defence act or the act on public health.

Different rules were created for the declaration of the special legal order, 
different authorities were appointed to rule about and in the special legal order. 
Reversibility and temporality were the main objectives of the guarantees built into 
the constitutional system according to the reasoning of the constitutional revision 
in 1989 (in 1989 the former Act XX of 1949 on the Constitution was completely 
revised and transformed to a rule of law constitution).

This concept, a so called small constitution within the big constitution 
remained valid after 2012 when the Fundamental Law entered into force. The 
essence of this solution of building responses to the formerly expected threats. As 
you will see bellow several possible special threats were identified that call for 
special legal order and in these situations, different state authorities got different 
competence depending on the nature, extension and temporality of the situation.

The Ninth Amendment to the Fundamental Law changed this very detailed 
concept and grouped the special situations differently aiming to simplify the rules 
of the alteration from normalcy.

During the pandemic there were serious debates about the use of the state of 
danger, about its declaration and prolongation1. Changing the constitutional text 
was not a surprising answer to these constitutional difficulties.

1 Zoltán-Szente – Fruzsina Gárdos-Orosz in Konrad Lachmayer (eds.): Pnademocracy, 
hart, 2021, forthcoming.
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This is a simplified regulation, compared to the current system provided by the 
Fundamental Law. In the system in force 6 different special legal orders exist in 
the Fundamental Law as you can read bellow, and the state of emergency is such 
a legal order that allows the most serious alterations from the normal legal order. 
The state of danger was introduced at the break out of the Covid 19 pandemic that 
was created originally for natural disaster and industrial catastrophe and was 
extended to the pandemic only by the Catasthropne Act (which is not possible 
constitutionally). The special legal order about the terrorist threat was introduced 
only as a response to the migration crises that did not touch Hungary seriously.

In the special legal orders the temporality of the situations are guaranteed 
differently, but it is possible in all special legal orders that the authorised body 
adopt decrees that can overrule statutory regulations2.1

Important provisions in the Fundamental Law of Hungary as in effect in 
2021 and before, during the pandemic disease.

Common rules for the state of national crisis and the state of emergency 
The National Assembly shall declare a state of national crisis and set up a 

National Defence Council in the event of the declaration of a state of war or an 
imminent danger of armed attack by a foreign power (danger of war); or shall 
declare a state of emergency in the event of armed actions aimed at subverting the 
lawful order or at exclusively acquiring power, and in the event of serious acts of 
violence massively endangering life and property, committed with weapons or 
with instruments capable of causing death. 

If the National Assembly is prevented from making such decisions, the 
President of the Republic shall have the right to declare a state of war, to declare 
a state of national crisis and set up the National Defence Council, or to declare a 
state of emergency. As soon as the National Assembly is no longer prevented from 
acting, it shall at its first sitting review whether the declaration of a state of war, 
state of national crisis or state of emergency was justified, and decide on the 
legality of the measures adopted. 

During a state of national crisis or a state of emergency, the National Assembly 
may not dissolve itself and may not be dissolved. During a state of national crisis 
or a state of emergency, no general elections of Members of the National Assembly 
may be called or held (8) The National Assembly that has dissolved itself or has 
been dissolved may be convened also by the National Defence Council during a 
state of national crisis, and by the President of the Republic during a state of 
emergency. 

State of national crisis 
The National Defence Council shall exercise: 

1 Read about the Hungarian special legal orders in more details in English in Zoltán 
Szente: The Constitutional Law of Hungary, Wolters Kluwer, 2021.
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a) the powers delegated to it by the National Assembly,
b) the powers of the President of the Republic, 
c) the powers of the Government. 
(3) The National Defence Council shall decide: a) on the deployment of the 

Hungarian Defence Forces abroad or within Hungary, on their participation in 
peacekeeping, on their humanitarian activity in a foreign operational area, or on 
stationing them abroad, 

The National Defence Council may adopt decrees by means of which it may, 
as provided for by a cardinal Act, suspend the application of certain Acts, derogate 
from the provisions of Acts and take other extraordinary measures. 

State of emergency 
The Hungarian Defence Forces may be deployed during a state of emergency 

if the use of the police and the national security services proves insufficient. 
During a state of emergency, if the National Assembly is prevented from acting, 
the President of the Republic shall decide on the utilisation of the Hungarian 
Defence Forces and it can issue decrees.

Extraordinary measures introduced by means of decrees shall remain in force 
for thirty days, unless the National Assembly or, if it is prevented from acting, the 
committee of the National Assembly dealing with national defence issues extends 
them.Upon the termination of the state of emergency, such decrees of the President 
of the Republic shall cease to have effect. 

State of preventive defence 
In the event of a danger of external armed attack or in order to meet an 

obligation arising from an alliance, the National Assembly shall declare a state of 
preventive defence for a fixed period of time, and shall simultaneously authorise 
the Government to introduce extraordinary measures laid down in a cardinal Act. 
The period of the state of preventive defence may be extended.

During a state of preventive defence, the Government may adopt decrees by 
means of which it may, as provided for by a cardinal Act, suspend the application 
of certain Acts, derogate from the provisions of Acts and take other extraordinary 
measures. Upon the termination of the state of preventive defence, such decrees of 
the Government shall cease to have effect. 

State of terrorist threat 
In the event of a significant and direct threat of a terrorist attack or in the 

event of a terrorist attack, the National Assembly shall, at the initiative of the 
Government, declare a state of terrorist threat for a fixed period of time, and 
shall simultaneously authorise the Government to introduce extraordinary 
measures laid down in a cardinal Act. The period of the state of terrorist threat 
may be extended 
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Unexpected attack 
In the event of an unexpected incursion of external armed groups into the 

territory of Hungary, until the decision on the declaration of a state of emergency 
or state of national crisis, the Government shall be obliged – if necessary, in 
accordance with the armed defence plan approved by the President of the 
Republic – to take immediate action using force proportionate to and prepared for 
the attack, to repel the attack, to defend the territory of Hungary with domestic and 
allied readiness forces of the air defence and air forces, in order to protect lawful 
order, life and property, public order and public safety.

State of danger 
In the event of a natural disaster or industrial accident endangering life and 

property, or in order to mitigate its consequences, the Government shall declare a 
state of danger, and may introduce extraordinary measures laid down in a cardinal 
Act. 

 In a state of danger, the Government may adopt decrees by means of which it 
may, as provided for by a cardinal Act, suspend the application of certain Acts, 
derogate from the provisions of Acts and take other extraordinary measures. 

The decrees of the Government referred to in paragraph (2) shall remain in 
force for fifteen days, unless the Government, on the basis of authorisation by the 
National Assembly, extends those decrees. (4) Upon the termination of the state of 
danger, such decrees of the Government shall cease to have effect. 

Conclusion: common guarantees for the special legal orders – the 
preservation of coinstitutionality 

Under a special legal order, the exercise of fundamental rights may be 
suspended or may be restricted beyond the extent of the ordinary proportionality 
test. Some fundamental rights are non deraogable also in times of special legal 
orders such as the human dignity or the right to fair trial or the right to life.

Under a special legal order, the application of the Fundamental Law can not be 
suspended, and the operation of the Constitutional Court can not be restricted. This 
is the most important guarantee for the protection of the separation of powers and 
the human rights also in these situations, although it is important the good 
applications arrive to the constitutional judiciary to check the emergency powers.

A special legal order shall be terminated by the organ entitled to introduce the 
special legal order if the conditions for its declaration no longer exist. Temporality 
of the special legal order is the other most important guarantee. 

The detailed rules to be applied under a special legal order shall be laid down 
in a cardinal Act. it is also an important constitutional guarantee that the detailed 
rules should be in specific rules of qualified majority to provide a full fledged 
system of constitutional guarantees also in these situations.

We conclude that in all states, it is of high importance to create constitutional 
guarantees not only in the times of peace and order but also in the times of crisis 
within the constitutional framework.
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Висвітлюються концептуальні проблеми формування вітчизняної доктрини 
парламентаризму. Констатуючи факт, що найбільш багатоаспектною і склад-
ною є проблема утвердження в Україні представницької демократії та опти-
мальної форми організації державної влади, пропонується посилити у вітчизня-
ній конституційній науці та освіті доктринальні засади сучасного парламента-
ризму. Аналізуючи комплекс сутнісних та змістових характеристик парламен-
таризму як феномену сучасного конституційного права, окреслюються перспек-
тивні напрями розвитку доктрини парламентського права та процесу. Показаний 
синергетичний зв’язок між теорією сучасного парламентаризму, принципами 
представницької демократії та фундаментальними інститутами конституцій-
ного ладу.
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Batanov Oleksandr. Parliamentarism as a phenomenon and category of modern 
constitutional law

The conceptual problems of the formation of the national doctrine of parliamentarism 
are highlighted. Stating the fact that the most multifaceted and complex problem is the 
establishment of representative democracy in Ukraine and the optimal form of 
organization of state power, it is proposed to strengthen the doctrinal foundations of 
modern parliamentarism in the national constitutional science and education. 
Analyzing the complex of essential and substantive characteristics of parliamentarism 
as a phenomenon of modern constitutional law, promising directions for the 
development of the doctrine of parliamentary law and process are determined. The 
synergistic relationship between the theory of modern parliamentarism, the principles 
of representative democracy and the fundamental institutions of the constitutional 
system is shown.
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Вступ. Останні три десятиліття відбувається процес відновлення україн-
ської державності як невіддільної частини європейського демократичного 
простору, орієнтованої на фундаментальні принципи Конституції України та 
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соціально-політичні запити громадянського суспільства. Широкий спектр 
соціально-економічних проблем і суспільно-політичних викликів сьогодення 
неминуче породжує у процесі державотворення проблеми, що стосуються 
сутнісних, змістових, структурних та функціональних аспектів формування 
сучасної правової системи та динаміки конституційного будівництва, осто-
ронь яких не може перебувати юридична наука.

Однак без актуалізації юридичною наукою свого знання, в тому числі за 
допомогою адаптування понятійно-категоріального апарату і методологічних 
підходів до потреб і викликів часу, справжнє розуміння змін та вироблення 
на основі цього адекватних рішень є вкрай проблематичним. Тому уточнення 
основних терміно-понять конституційно-правової доктрини дає змогу більш 
повно досліджувати її основні проблеми в цілому, а також окремі галузеві та 
інституційні питання, пошук відповідей на які має ключове значення для 
розуміння сутності багатьох сучасних конституційно-правових явищ та про-
цесів. Одним із таких понять є «парламентаризм».

Огляд літератури. Окремі аспекти теорії та практики сучасного парла-
ментаризму, парламентського права та процесу досліджували такі сучасні 
вчені, як М. О. Баймуратов, Ю. Г. Барабаш, А. З. Георгіца, В. С. Журавський, 
А. М. Колодій, А. Р. Крусян, М. П. Орзіх, В. Ф. Погорілко, В. М. Скрипнюк, 
О. В. Скрипнюк, І. Є. Словська, Ю. М. Тодика, В. Л. Федоренко, Т. А. Француз-
Яковець, В. М. Шаповал, Ю. С. Шемшученко та ін.

Постановка проблеми дослідження. Сучасний парламентаризм як 
складне та багатогранне явище неможливо повноцінно зрозуміти, розгляда-
ючи його лише під якимось одним – юридичним, історичним, політичним 
або іншим, механічно виокремленим кутом зору. Це неминуче буде доволі 
вузький та однобічний погляд як на саму парламентську демократію, так і 
зумовлені її природою, завданнями, функціями проблеми.

По-перше, для глибокого та різнобічного розуміння парламентаризму та 
успішного вирішення відповідних концептуальних проблем його формуван-
ня та функціонування необхідний комплексний, різнобічний підхід. У прак-
тичному вимірі це означає, що при розгляді окремих конституційно-право-
вих, політичних, управлінських, економічних, фінансових, інформаційних, 
націобезпекових та інших аспектів парламентської демократії завжди слід 
пам’ятати про синергетично пов’язані із ними сторони.

По-друге, дуже важливо розглядати парламентаризм як принцип консти-
туційного ладу і форму демократичної організації державної влади не тільки 
у статиці, а й у динаміці, постійному русі та розвитку. Адже будь-яка демо-
кратична держава має свою унікальну історію парламентських інституцій та 
проходить відповідні фази «життя» – зародження, становлення, найвищий 
розквіт, занепад, відродження тощо.

По-третє, актуальним є дослідження парламентаризму в порівняльній 
площині, у аспекті виявлення та вивчення загальних та особливих рис, влас-
тивих формам представницької демократії і методам організації та здійснен-
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ня державної влади різних держав. Це сприятиме більш глибокому розумін-
ню не лише причин виникнення, становлення та розвитку парламентаризму, 
а й проникненню у його природу, з’ясуванню його принципів, цілей, функ-
цій, факторів, які сприяють або перешкоджають його еволюції тощо.

Метою та завданням дослідження є дослідження сучасного парламен-
таризму як феномену та категорії сучасного конституційного права. 

Виклад основного матеріалу. Парламентаризм як суспільно-політичне 
явище є одним із найвагоміших надбань цивілізації. Парламентаризм без-
посередньо пов’язаний із визнанням та реалізацією цінностей і принципів 
конституціоналізму та народного суверенітету, пріоритету прав людини, 
конституюванням інститутів представницької демократії та ідеєю верхо-
венства парламенту в системі органів державної влади. У своєму генезисі 
парламентаризм сягає своїм корінням у середньовіччя та є «формою пред-
ставництва народу у вигляді обраного або скликаного зібрання, яке володіє 
відповідними дорадчими правами або повноваженнями на прийняття 
рішень у рамках конкретної системи влади або державного ладу». У кон-
ституційній доктрині панує думка, що «тільки в умовах демократичного 
самовизначення народу на основі рівного виборчого права парламентська 
асамблея набуває характеру демократичного легітимованого народного 
зібрання. Саме принцип парламентського представництва відрізняє парла-
ментаризм демократичної конституційної держави як від колегії радників 
феодального сюзерена або органу корпоративного станового представни-
цтва більш пізнього періоду, так і від представницьких корпорацій соціаліс-
тичної держави (у вигляді Рад)»1.

Отже, парламентаризм є складною та багатогранною політико-правовою 
та соціальною матерією. В ній проявляються особливості історичного 
моменту, суспільного та державного буття кожної конкретної держави або їх 
груп, національних конституційних традицій, конституційної культури, мен-
талітету та політичної волі народу. Парламентаризм пронизує всі аспекти 
конституційної життєдіяльності суспільства та держави, детермінуючи їх 
загальну логіку та вектор ліберально-демократичного розвитку, відображаю-
чи при цьому стан суспільних відносин у контексті відповідної форми прав-
ління та політичного режиму у державі, акумулюючи та віддзеркалюючи їх 
особливості та ступінь реалізації демократичних свобод у суспільстві.

Саме тому існування та розвиток парламентаризму в політико-правовому 
житті необхідно розглядати однією з ключових ознак конституціоналізму та 
умов демократичного розвитку держави і суспільства. При цьому динаміч-
ність розвитку конституційного права та в цілому правової системи суспіль-
ства перебуває в синергетичному зв’язку зі станом політичних і тісно пов’я-
заних із ними (економічних, соціальних, інформаційних, культурних тощо) 
відносин, визначальне місце у системі яких займає діалог громадянського 
суспільства та держави. Важлива роль у цьому процесі відводиться саме пар-
ламентаризму.
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Важливо й те, що тільки послідовне втілення цінностей конституціона-
лізму та конституційного ладу, їх охорона та захист, у тому числі й насампе-
ред інструментами конституційного та парламентського контролю означати-
ме рух до реальної, а не фасадної демократії та, відповідно, реального, а не 
декоративного парламентаризму, де усі його атрибути, критерії та складові: 
народний суверенітет, верховенство права, поділ влади, сам парламент із 
функціонально дієвими та статутарно визначеними прерогативами, – пра-
цюють узгоджено, енергійно, на повну силу. З іншого боку, чим повнішим, 
досконалішим є парламентаризм, тим ширшим, ефективнішим є його вплив 
на формування істинного представницького мандата, виробленого в умовах 
реальної багатопартійності та політико-ідеологічного плюралізму; на забез-
печення того, щоб у центрі уваги завжди були і залишались права людини як 
найвища конституційна цінність.

Для того, щоб парламентаризм функціонував реально, ефективно та 
результативно, необхідно не лише сформувати, а й послідовно реалізовувати, 
систему правових принципів та норм, функціонально-телеологічно спрямо-
ваних та структурно визначених і розрахованих на його матеріальне та про-
цедурно-процесуальне забезпечення. Це завдання покладене насамперед на 
конституційне право як фундаментальну галузь національного права, пред-
метно формалізуючись і функціонально реалізуючись в одній з його підгалу-
зей, якою традиційно виступає парламентське право, яке, своєю чергою, 
справедливо вважається нормативно-правовим базисом парламентаризму2.

Слід зазначити, що національні шляхи парламентаризації суспільно-полі-
тичного організму складні та звивисті, як, мабуть, у жодній іншій європей-
ській державі. Вони відзначені різкими поворотами та кардинальними зміна-
ми суспільного та державного ладу: від найпростіших форм представницько-
го правління за часів України-Руси до інститутів козацької демократії, від 
вільної Української держави до васального статусу у складі Московії, від 
нетривалого функціонування Центральної Ради через тернії радянського 
тоталітаризму, за часів якого парламентаризм узагалі негативно сприймався 
на рівні політико-правової ідеології, а панівна марксистсько-ленінська док-
трина відкидання парламентаризму стала ідеологією та практикою усебічно-
го панування комуністичної партії, повного відриву державної влади, пред-
ставницьких установ від суспільства, до формування демократичного парла-
менту – Верховної Ради України. Тільки з проголошенням незалежності та 
прийняттям Конституції у 1996 р. Україна змогла розпочати складний процес 
парламентаризації своїх державно-владних структур.

Однак, незважаючи на колосальний науковий інтерес до питань парла-
ментського права та організації і діяльності парламенту – Верховної Ради 
України в сучасній Україні, проблематика парламентаризму, його сутності, 
змісту, принципів та функцій доволі фрагментарно висвітлюється у вітчизня-
ній юридичній науці, хоча сам термін «парламентаризм» використовується 
доволі активно вже тривалий час.
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Звідси, на нашу думку, звернення до дослідження питання про місце 
феномену парламентаризму в системі сучасних взаємовідносин громадян-
ського суспільства та конституційної держави, а також вивчення парламента-
ризму в єдності його юридичних, філософських, політичних, соціальних, 
культурних, історичних та інших детермінант має вагомі підстави.

Традиційно парламентаризм як суспільно-політичний феномен розгля-
дається деякими вітчизняними і зарубіжними дослідниками у кількох аспек-
тах. Так, у вузькому сенсі парламентаризм тлумачиться як «система органі-
зації і функціонування верховної державної влади, що характеризується поді-
лом законодавчих і виконавчих функцій за привілейованого становища пар-
ламенту»3, а у широкому – це «система організації державної влади, яка 
характеризується вагомою і значною роллю парламенту, передбаченими 
консти туцією можливостями його активного впливу на суспільне життя зав-
дяки наявності демократичних функцій (законодавчої, бюджетної, установ-
чої, контрольної), процедур та механізмів взаємодії з іншими органами дер-
жавної влади тощо», а також «сукупність поглядів, ідей, спрямованих на 
утвердження верховної ролі парламенту в системі органів державної влади»4.

Проте існують і інші підходи щодо розуміння цього феномену. Зокрема, 
парламентаризм тлумачиться як «складна політико-правова категорія, яка 
опосередковує особливе, пріоритетне місце парламенту в політичній системі 
та апараті держави, специфічний характер впливу представницького органу 
на суспільні відносини шляхом реалізації представницьких, законодавчих, 
установчих, контрольних та інших функцій і повноважень»5, «різновид дер-
жавного режиму, що існує у рамках парламентських республік і монархій, 
та характеризується реально домінуючою роллю парламенту в механізмі 
здійснення державної влади»6, «різновид форми правління, за якої виконавча 
влада, яка ототожнюється з урядом / кабінетом, формується парламентом, 
відповідно уряд є відповідальним перед законодавчою владою за свою діяль-
ність»7, «державний лад, заснований на верховенстві парламенту у системі 
органів держави»8, «одна з особливостей організації державного життя, 
яка характеризується існуванням постійно діючого парламенту, який 
обираєть ся населенням, його авторитетом та впливом на державні справи, 
політичне життя суспільства, а також специфічними формами роботи та від-
носинами членів парламенту та виборців»9, «система представницьких 
органів влади, за якої чітко розподілені функції законодавчих органів і в якій 
вирішальну роль відіграє парламент як постійно діючий представницький 
орган влади» та «історично зумовлений наслідок суспільно-політичного роз-
витку, породжений формуванням і становленням державності»10, «не тільки 
система організації влади, взаємодії держави та суспільства, а й певна 
ідеоло гія, яка включає в себе низку демократичних цінностей, серед яких 
саме парламент повинен займати провідне місце»11.

Отже, бачимо, що в політико-правовій доктрині акцентується увага на 
сутнісно-субстанціональному, функціонально-телеологічному, систем-
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но-структурному або інших аспектах парламентаризму. Однак, враховуючи, 
що сучасний етап розвитку парламентської демократії в Україні зумовлений 
періодичними змінами в алгоритмі організації та функціонування конститу-
ційно-правового механізму державної влади, що насамперед пов’язано із 
застосуванням його парламентсько-президентської або президентсько-пар-
ламентської моделі, а також якісним оновленням і розширенням предмета, 
системи, структури та змісту конституційного права, вважаємо, що сутність 
і зміст парламентаризму необхідно розглядати та розуміти в системній 
єднос ті його ознак, атрибутів та критеріїв, видів і форм з точки зору відпо-
відних західних стандартів парламентської демократії. Це особлива демокра-
тична система організації вищої державної влади, структурно та функціо-
нально побудована на принципах поділу влади та верховенства права за 
провідної ролі парламенту з його законодавчими та контрольними прерога-
тивами з метою утвердження та розвитку соціальної справедливості12.

У цьому аспекті варто підкреслити колосальний ціннісний потенціал не 
лише принципу поділу влади та верховенства інституту парламенту, а й у 
цілому парламентаризму як політико-правової ідеології, що являє собою 
систему ідеалів та ідей про фундаментальні цінності парламентської демо-
кратії (їх генезис, систему, форми вираження, методи та ступінь реалізації і 
захисту). Так, наприклад, суверенітет народу, верховенство права, поділ 
влади, вільні та демократичні вибори, багатопартійність, відповідальне прав-
ління є сенсоутворюючими цінностями парламентської демократії та сучас-
ного парламентаризму. Допоки у процесах формування, організації та діяль-
ності парламенту України – Верховної Ради України, його взаємодії з іншими 
органами публічної влади та громадянським суспільством, відповідні ціннос-
ті та принципи не знайдуть свого усебічного втілення, парламентаризм зали-
шатиметься лише привабливою демократичною декларацією.

Саме тому феномен парламентаризму характеризує не тільки державу та 
її механізм. Його природа відбивається у взаємодії держави і суспільства, в 
певних рисах останнього. Наслідком такої взаємодії та її передумовою є 
демократичний політичний режим. Парламентаризм можливий тільки в умо-
вах демократичного політичного режиму, а справжня демократія будується 
на реальному парламентаризмі13. При цьому вважаємо доволі спрощеним 
підхід щодо сутнісного та змістового ототожнення парламентаризму з тією 
чи іншою формою правління або державним (політичним) режимом. На 
нашу думку, парламентаризм є ціннісною основою, функціонально-телеоло-
гічною домінантою та результатом демократичної організації суспільно-по-
літичного життя, формою реалізації принципів народного представництва, 
ідеологічного плюралізму, поділу влади та верховенства права.

Виступаючи функціональною та інституціональною основою сучасного 
конституціоналізму, парламентаризм включає в свою орбіту, по-перше, як 
елементи політичного режиму, що проявляється в особливостях реалізації 
цілей, завдань і функцій державної влади в умовах визнання та дії принципів 
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верховенства права, найвищої юридичної сили Конституції, норми якої є 
нормами прямої дії, політичного та ідеологічного плюралізму, так і, по-дру-
ге, форми правління, що виражається шляхом втілення принципів визнання 
народу носієм суверенітету і єдиним джерелом влади, виключного права 
народу визначати і змінювати конституційний лад, поділу влади, який детер-
мінує організацію та діяльність вищих органів державної влади, їх взаємо-
зв’язок та форми взаємодії між собою та громадянами і народом. 

При цьому, якщо у першому аспекті парламентаризм виступає інтелекту-
ально-вольовим та сутнісно-субстанціональним втіленням системи народно-
го представництва, стаючи умовою і водночас критеріальною ознакою демо-
кратичної державності, то у другому аспекті парламентаризм розглядається 
як функціональна й інструментальна складова системи стримувань і проти-
ваг, що забезпечує обмеження держави з метою недопущення абсолютизації 
владних повноважень її органів та зловживання ними.

Тож слід констатувати, що парламентаризм не є атрибутом, критерієм чи 
результатом виключно парламентської форми правління. Будучи результатом 
демократичної організації суспільно-політичного життя, формою реалізації 
принципів народного суверенітету, народоправства, поділу влади та верхо-
венства права, політичного й ідеологічного плюралізму, парламентаризм у 
синергетичній єдності своїх аксіологічних, онтологічних, функ ціонально-
телеологічних, інституціональних та інших складових є характерним як змі-
шаній (т. зв. парламентсько-президентській або президентсько-парламент-
ській), так і президентській формі республіканської організації держави, а 
також парламентарній чи дуалістичній монархіям. З огляду на це парламен-
таризм є унікальним феноменом та універсальним явищем у системі сучас-
ного конституціоналізму та демократичної державності, властивим різним 
формам правління. Ця обставина не лише не дає змоги цілком і повністю 
пов’язувати парламентаризм тільки з парламентарною формою правління, а 
й дає можливість вести мову про його якщо не індиферентність14, то при-
наймні амбівалентність щодо конкретної форми правління.

Водночас парламентаризм є вищою якісною характеристикою парламен-
ту, що може їм втратитися, хоча форма правління у своїй основі залишиться 
незмінною. Формально парламент (як орган законодавчої влади) може існу-
вати без деяких сутнісних елементів парламентаризму, що притаманно авто-
ритарним режимам, але парламентаризм і авторитарний (і тим більше тота-
літарний) режим несумісні. У такому розумінні логічно припустити, що 
парламентаризм як явище поєднується виключно з демократичним типом 
політичного режиму15.

Зазначені та інші ціннісні характеристики змушують звернути увагу на 
цивілізаційно-історичний контекст парламентаризму. Осмислення як істо-
ричного, так і сучасного досвіду організації та діяльності державної влади, її 
взаємодії з громадянським суспільством, через призму цивілізаційного під-
ходу дає змогу зрозуміти перспективи парламентаризму в Україні у віддале-
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ному майбутньому. Без перебільшення, цивілізаційний підхід дає змогу зро-
зуміти сенс національного досвіду парламентаризму та порівняти його з 
досвідом демократичних реформ на Заході, де парламентаризм уже тривалий 
час є стійкою цивілізаційною традицією.

У цьому аспекті, зокрема, розкривається процес формування парадиг-
мальної конструкції парламентаризму як конституційної цінності, інститу-
ційної та функціональної основи вітчизняного конституціоналізму, концеп-
туального відображення політико-правової стратегії та практики організації 
та діяльності вищих органів державної влади, їх взаємодії з громадянським 
суспільством тощо.

Слід підтримати висловлену в сучасній конституційно-правовій науці 
позицію, згідно з якою залежно від галузі знань, у якій використовується 
поняття «парламентаризм», можна виділити його філософське, соціологічне, 
психологічне, політологічне, праксеологічне та інше розуміння, кожному з 
яких притаманні як загальні, так і відмінні риси, пов’язані з особливостями 
предмета наукового дослідження та зумовлених цим предметом засобів 
дослідження. 

При цьому, якщо парламентаризм як політична практика являє собою 
безпосередню реалізацію принципів демократичної, республіканської, пра-
вової держави, то як ідея парламентаризм доповнює зміст цих принципів, 
слугує їхньому концептуальному розвитку16. Тому за своїм унікальним зна-
ченням і роллю парламентаризм має розглядатися насамперед як феномен 
конституційного права та важлива конституційна характеристика демокра-
тичної держави.

Проте будь-який підхід до розуміння сутності відображає певні його 
аспекти тією мірою, в якій воно є предметом дослідження окремої науки. 
Лише інтегрування всіх підходів може відобразити характеристику парла-
ментаризму як цілісного соціального явища.

Це вимагає, крім цивілізаційного та формаційного підходів, традиційно 
використовуваних для дослідження проблематики розвитку моделей парла-
ментаризму у світовій цивілізації, застосування філософського, психологіч-
ного, гносеологічного, соціологічного, аксіологічного, функціонального, 
генетичного, інструментального, системного, історичного, нормативного, 
порівняльного та політологічного підходів. Своєю чергою це дасть змогу 
запобігти двом проблемам, які певною мірою ускладнюють дослідження 
правових систем світу: по-перше, ототожнення схожих лише за зовнішніми 
формальними ознаками, але різних за змістом правових інститутів, і, по-дру-
ге, необґрунтованих висновків щодо доцільності імплементації таких форм 
державного устрою, що виправдали себе в інших країнах та особливостей їх 
функціонування без урахування відмінностей ціннісних, соціально-психоло-
гічних, соціально-економічних та інших детермінант суспільного життя17.

Від правильного розуміння відповідних сутнісних, змістових, аксіологіч-
них, онтологічних, гносеологічних, функціонально-телеологічних та інших 
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характеристик парламентаризму залежить функціональність парламенту та 
ефективність його представницької, законодавчої, установчої, контрольної 
діяльності. Своєю чергою ефективне здійснення цих та інших функцій, наяв-
ність чітких і дієвих механізмів взаємодії між парламентом, іншими вищими 
органами державної влади та громадянським суспільством створює політи-
ко-правові передумови для формування системи відповідального правління, 
здатного реалізувати та захистити конституційні цінності, гарантувати права 
людини, забезпечити змінюваність і наступність публічної влади, демокра-
тизм конституційних процесів і поступово створити умови для виникнення 
та розвитку парламентаризму в Україні.

Висновки. Підсумовуючи результати проведеного дослідження можна 
зробити низку висновків та узагальнень.

По-перше, тільки у своїй єдності означені та інші аспекти в розумінні 
сутності парламентаризму (у тому числі у контексті ідей і цінностей світово-
го конституціоналізму, його змістових і системно-структурних характерис-
тик, серед яких суверенітет, демократія, народоправство, правовладдя (вер-
ховенство права), поділ влади) дають підстави стверджувати про існування 
даного феномену не тільки як привабливої концептуальної моделі, а й об’єк-
тивної реальності, яка має аксіологічні, гносеологічні, онтологічні, цивіліза-
ційні, інституціональні, конститутивні, нормативні, функціонально-телеоло-
гічні, історичні, національні та ментальні параметри, які еволюційним шля-
хом склалися під впливом відповідних ідей та принципів.

По-друге, такий симбіоз сутнісних, змістових і системно-структурних 
характеристик сучасного парламентаризму дає змогу розуміти, розвивати, 
захищати народне представництво та парламентську демократію. Адже, тіль-
ки за умови такої парадигмально-конституційної, інституціональної та функ-
ціональної інсталяції у механізм демократичного конституційного ладу ідея 
парламентаризму стає оптимальною та, по суті, універсальною основою для 
вирішення найбільш значущих суспільних і державних справ, що свідчить 
про колосальний гуманістичний потенціал сучасного парламентаризму.

По-третє, поняття парламентаризму безпосередньо пов’язується з наяв-
ністю інститутів, офіційно іменованих парламентом. Проте парламентаризм 
не повинен ототожнюватися виключно з традиційними організаційними або 
функціональними атрибутами тієї чи іншої форми правління. Звідси під пар-
ламентаризмом слід розуміти особливий механізм або навіть алгоритм орга-
нізації державної влади, структурно і функціонально заснований на відповід-
них конституційних цінностях і демократичних принципах за провідної ролі 
парламенту з метою утвердження та розвитку відносин соціальної справед-
ливості та конституційного правопорядку.

По-четверте, парламентаризм є багатовимірним соціально-політичним і 
конституційним явищем: це і ідея, і теорія, і науковий напрям, і соціаль-
но-політична та конституційна практика, і конституційна форма існування та 
функціонування народу та держави (народоправство, народне представни-
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цтво, парламентська демократія), і історичний стан національної державнос-
ті та української регіональної цивілізації (національна ідентичність, консти-
туційна традиція), і прояв громадянськості та політичної зрілості (політична 
та конституційно-правова свідомість, конституційна та парламентська куль-
тура, парламентська етика) тощо.

По-п’яте, парламентаризм варто інтерпретувати не лише у функціональ-
но-телеологічному чи інституційному, а й у парадигмально-аксіологічному 
та доктринально-ідеологічному аспекті. У силу цього парламентаризм – це 
метатеоретичне соціальне явище, предтечею якого є численні спроби теоре-
тичного осмислення національного та зарубіжного досвіду розвитку народ-
ного представництва та парламентської демократії.

Саме тому дуже важливим є узагальнення різнопланових досліджень кон-
ституційно-правових проблем парламентської демократії, рівно як і аку-
мулювання різних наукових традицій і концепцій у рамках національної 
парадигми парламентаризму.
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Batanov Oleksandr. Parliamentarism as a phenomenon and category of 
modern constitutional law

The conceptual problems of the formation of the national doctrine of parliamentarism 
are highlighted. Stating the fact that the most multifaceted and complex problem is the 
establishment of representative democracy in Ukraine and the optimal form of 
organization of state power, it is proposed to strengthen the doctrinal foundations of 
modern parliamentarism in the national constitutional science and education. 
Analyzing the complex of essential and substantive characteristics of parliamentarism 
as a phenomenon of modern constitutional law, promising directions for the 
development of the doctrine of parliamentary law and process are determined.

The synergistic relationship between the theory of modern parliamentarism, the 
principles of representative democracy and the fundamental institutions of the 
constitutional system is shown. It is proved that parliamentarism as a socio-political 
phenomenon is one of the most important achievements of civilization. Parliamentarism 
is directly related to the recognition and realization of the values and principles of 
constitutionalism and people’s sovereignty, the priority of human rights, the constitution 
of institutions of representative democracy and the idea of parliamentary supremacy in 
the system of public authorities.

It is argued that in order for parliamentarism to function effectively, efficiently and 
effectively, it is necessary not only to form but also consistently implement a system of 
legal principles and norms, functionally teleologically oriented and structurally defined 
and designed for its material and procedural support. This task is assigned primarily to 
constitutional law as a fundamental branch of national law, substantively formalized and 
functionally implemented in one of its subsectors, which is traditionally parliamentary 
law, which, in turn, is rightly considered the legal basis of parliamentarism.

It is stated that parliamentarism is not an attribute, criterion or result of a purely 
parliamentary form of government. As a result of democratic organization of socio-
political life, a form of realization of the principles of people’s sovereignty, democracy, 
separation of powers and rule of law, political and ideological pluralism, 
parliamentarism in the synergistic unity of its axiological, ontological, functional-
teleological, institutional and other components. (so-called parliamentary-presidential 
or presidential-parliamentary), and the presidential form of republican organization of 
the state, as well as parliamentary or dual monarchies. Given this, parliamentarism is 
a unique phenomenon and a universal phenomenon in the system of modern 
constitutionalism and democratic statehood, inherent in various forms of government.

The author draws attention to the civilizational and historical context of 
parliamentarism. Understanding both the historical and modern experience of the 
organization and activities of state power, its interaction with civil society, through the 
prism of a civilizational approach allows us to understand the prospects of 
parliamentarism in Ukraine in the distant future. Without exaggeration, the civilizational 
approach allows us to understand the meaning of the national experience of 
parliamentarism and compare it with the experience of democratic reforms in the West, 
where parliamentarism has long been a stable civilizational tradition.

Key words: parliamentarism, parliament, democracy, state, political regime, 
popular representation.
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ПАРЛАМЕНТ У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО  
УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ:  

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ1

У статті визначена роль парламенту України в системі сучасного українсько-
го конституціоналізму через науково-практичний аналіз його функцій. Зокрема, 
зроблено висновок, що Верховна Рада України в системі конституціоналізму вико-
нує такі функції: формує нормативну основу сучасного конституціоналізму через 
виконання своїх повноважень – внесення змін до Конституції України та прийнят-
тя законів; сприяє встановленню конституційної законності та утвердженню 
конституційного правопорядку, що є складовими елементами системи конститу-
ціоналізму, через здійснення парламентського контролю; здійснює захист прав і 
свобод людини та громадянина через функціонування Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, сприяючи таким чином утвердженню конституцій-
но-правової свободи людини – мети сучасного українського конституціоналізму. 
Проаналізовані основні проблеми практики реалізації зазначених функцій україн-
ського парламенту та запропоновані основні напрями їх вирішення.

Ключові слова: парламент, парламентаризм, сучасний український консти-
туціоналізм, законотворчість, парламентський контроль. 

Krusian Anzhelika. The parliament in the system of the modern Ukrainian 
constitutionalism: issues of theory and practice 

In article defines the role of the Ukrainian parliament in the system of modern 
Ukrainian constitutionalism through the scientific and practical analysis of its functions. 
In particular, the conclusion is made that the Verkhovna Rada of Ukraine in the system 
of constitutionalism performs the following functions: forms the regulatory basis of the 
modern constitutionalism through the execution of its powers, i.e. bringing changes to the 
Constitution of Ukraine and adopting laws; assists the establishment of the constitutional 
legality and constitutional legal order, which are the constituent parts of the 
constitutionalism system, through the parliamentary control; protects human rights and 
freedoms through the functioning of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human 
Rights, thus contributing to the establishment of the constitutional and legal freedom of 
the individual, i.e. the goal of the modern Ukrainian constitutionalism. The basic 
problems of the practice of these functions of the Ukrainian parliament implementation 
have been analyzed, and the basic directions of their solving have been offered.

Key words: parliament, parliamentarism, modern Ukrainian constitutionalism, 
law-making, parliamentary control.
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Вступ. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. стало тією 
точкою відліку, з якої починається відродження української державності та 
новітній етап формування системи вітчизняного конституціоналізму. 

Становлення системи сучасного українського конституціоналізму є 
метою конституційно-правових перетворень, що відбуваються в Україні. 
Адже конституціоналізм – це той політико-правовий феномен, що вбирає в 
себе майже всі демократичні та загальнолюдські цінності, вироблені люд-
ством упродовж свого розвитку як організованого суспільства. 

Враховуючи, що парламентаризм є здобутком історичного розвитку 
демократизму та обов’язковим атрибутом правової, демократичної, соціаль-
ної держави, визначення координат впливу (ролі та значення) парламенту як 
ключової інституції парламентаризму на процеси формування та розвитку 
системи конституціоналізму має не тільки наукову, а й практичну цінність. 

Огляд літератури. Проблематика становлення та розвитку парламента-
ризму належить до тих тем наукових досліджень, що привертають увагу як 
учених, так і практиків. Окремі аспекти теорії і практики парламентаризму 
досліджували такі вітчизняні учені, як: Ю. Г. Барабаш, О. В. Батанов, 
А. З. Георгіца, Л. Т. Кривенко, О. В. Скрипнюк, І. Є. Словська, В. Ф. Погорілко, 
М. О. Теплюк, Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик та ін. Доктринальні та прак-
сеологічні питання сучасного конституціоналізму висвітлені у працях таких 
науковців: О. М. Бориславська, С. П. Головатий, Г. І. Дутка, М. І. Козюбра, 
В. П. Колісник, О. В. Марцеляк, М. П. Орзіх, В. В. Речицький, М. В. Савчин, 
П. Б. Стецюк, В. М. Шаповал та ін. Водночас бракує наукових розвідок щодо 
ролі та значення інституту парламентаризму в системі та функціональному 
механізмі сучасного українського конституціоналізму. 

Постановка проблеми дослідження. Дослідження проблеми функціону-
вання парламенту у системі сучасного конституціоналізму актуалізується 
тим, що сучасний український парламентаризм потребує свого подальшого 
розвитку. Так необхідними є продовження парламентської реформи для наро-
щування інституціональної спроможності вітчизняного парламенту, удоско-
налення парламентського контролю та законодавчого процесу, що спрямова-
но на утвердження сучасного українського конституціоналізму. Все це стано-
вить проблему, вирішення якої зумовлює необхідність відповідних наукових 
досліджень та формує мету статті. 

Мета та завдання дослідження. Метою статті є визначення доктриналь-
ної концепції ролі (функцій) та значення парламенту в системі конституціо-
налізму та вирішення актуальних питань конституційно-правової практики 
функціонування вітчизняного парламенту у контексті утвердження та роз-
витку сучасного українського конституціоналізму. 

Для проведення відповідного науково-практичного аналізу насамперед 
методологічно обґрунтованим є визначити поняття конституціоналізму. 
Адже, незважаючи на достатність наукових доробок, присвячених проблема-
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тиці конституціоналізму, в науковій літературі немає уніфікованого підходу 
щодо його дефініції. 

Виклад основного матеріалу. Авторські наукові дослідження надають 
підстави резюмувати, що конституціоналізм – це публічно-правова система 
конституційної організації сучасного суспільства на основі права, демократії 
та утвердження конституційно-правової свободи людини, змістом якої є кон-
ституція та конституційне законодавство, конституційні правовідносини, 
конституційна правосвідомість, конституційний правопорядок, функціону-
вання цієї системи спрямоване на обмеження (самообмеження) публічної 
влади на користь громадянського суспільства, прав і свобод людини.

Конституціоналізм як система має два рівні: інституціональний (включає 
його нормативну основу та публічно-владні інститути, серед яких, зокрема, 
парламент та ін.) та функціональний (функціональний механізм сучасного 
українського конституціоналізму).

Парламент має особливе значення у процесі створення та функціонуван-
ня системи конституціоналізму, що зумовлено специфікою конституцій-
но-правового статусу та компетенцією парламенту – Верховної Ради України 
як єдиного органу законодавчої влади в Україні. При цьому парламент має 
важливе значення та здійснює певні функції (що визначають його роль) як на 
інституціональному, так і функціональному рівнях конституціоналізму. Так, 
на інституціональному рівні системи конституціоналізму роль парламенту 
виявляється у тому, що парламент, виконуючи законотворчу функцію, фор-
мує нормативну основу конституціоналізму, якою є Конституція та конститу-
ційне законодавство. Відповідно до ст. 85 Конституції України до повнова-
жень Верховної Ради України належить внесення змін до Конституції 
України в межах і порядку, передбачених розділом ХІІІ Конституції (п. 1 ч. 1 
ст. 85) та прийняття законів (п. 3 ч. 1 ст. 85). Таким чином, парламент бере 
безпосередню участь у створенні нормативного підґрунтя функціонування 
системи конституціоналізму.

Однак тут існують проблеми, що потребують свого вирішення з метою 
підвищення якості нормативної основи системи конституціоналізму. Так, 
сучасний стан законодавства України характеризується відсутністю його 
системності, по суті, законодавство представлене невпорядкованою сукупні-
стю величезної кількості нормативно-правових актів, що негативно відбива-
ється на практиці. Тому необхідність упорядкування цієї сукупності актів на 
основі планування законотворчої діяльності не викликає сумнівів. 
Національна система права перманентно розвивається, з’являється об’єктив-
на необхідність прийняття нових нормативно-правових актів, які повинні 
органічно «вплітатися» в чинне законодавство на основі науково обґрунтова-
них та практично зумовлених планових критеріїв. Системний і плановий 
підхід до формування законодавства слід розуміти як його поповнення не 
окремими розрізненими законами та іншими нормативно-правовими актами, 
а їх відповідними блоками, сформованими за певними сферами правового 
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регулювання. При цьому має бути збалансованість у системі законодавства, 
завдяки якій прийняття нових законів логічно пов’язувалося б з уже чинними 
та було функціонально узгоджене з наступними актами. Тому слід вітати  
проєкт Закону України «Про правотворчу діяльність» від 25 червня 2021 р.1 

(далі – законопроєкт), який, зокрема, забезпечує наявність наукового під-
ґрунтя для планування правотворчої діяльності через закріплення положення 
про розробку Наукової концепції розвитку законодавства України – документа 
рекомендаційного характеру, в якому на теоретико-емпіричній основі здійс-
нюється системне передбачення розвитку законодавства України, його окре-
мих галузей, сфер та напрямів (ч. 5 ст. 19 законопроєкту). Передбачається, що 
розробка цієї наукової концепції здійснюватиметься один раз на п’ять років 
Національною академією правових наук України (ч. 6 ст. 19 законо проєкту). 

Заслуговує на підтримку і ст. 3 законопроєкту, яка закріплює принципи 
правотворчої діяльності. Проте видається доцільним доповнити перелік цих 
принципів принципом гуманізму, що зумовлено ліберально-демократичною 
сутністю Конституції України та сучасними тенденціями розвитку вітчизня-
ної системи права на основі правової доктрини людиноцентризму. Крім того, 
цей принцип логічно доповнить принцип «дотримання міжнародних стан-
дартів у сфері прав людини» (п. 2 ч. 1 ст. 3 законопроєкту).

Аналізуючи напрями удосконалення нормативної основи сучасного 
конституціоналізму, не можна не звернути уваги на проблему відсутності 
класифікації законів в Україні, зокрема, виокремлення конституційних 
законів. Ця проблема є актуальною та потребує свого вирішення на консти-
туційному та законодавчому рівнях. Зокрема, в «Доповіді та дорожній карті 
щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності 
Верховної Ради України» (підготовлена Місією Європейського Парламенту 
з оцінки потреб під головуванням Пета Кокса, вересень 2015 – лютий 2016) 
визначено, що одним із недоліків законотворчого процесу в Україні є 
«високий поріг для ухвалення звичайного законодавства у Верховній Раді». 
Місія вважає, що український законодавчий процес буде покращено, якщо: 
«1) звичайні закони зможуть прийматися простою більшістю голосів на 
правомочній пленарній сесії; 2) буде створена категорія важливого законо-
давства, подібно до «основного закону» в інших країнах, яка потребувала б 
абсолютної більшості голосів від загальної кількості депутатів, а також; 
3) буде збережено теперішню вимогу щодо супербільшості голосів, необ-
хідних для ухвалення змін до Конституції (двох третин від загальної кіль-
кості депутатів, які голосують двічі)»2. Виходячи з теорії та практики зару-
біжних держав, пропонується запровадити в Україні офіційну класифіка-
цію законів на звичайні, органічні та конституційні. Таким чином буде 
створено категорію «важливого законодавства», що є доцільним для фор-
мування ефективної нормативної основи сучасного українського конститу-
ціоналізму. Оскільки порівняно невеликий обсяг Конституції не дає змоги 
охопити своєю дією весь спектр суспільних відносин, зокрема відносин у 
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системі принципів конституційного ладу України, які вимагають більш 
високого рівня регулювання, ніж звичайними законами. Тоді як таке «важ-
ливе законодавство», як свідчить зарубіжна практика, дасть змогу створити 
проміжний, перехідний ступінь між Конституцією та іншими законами у 
реалізації конституційних положень.

Таким чином, для створення ефективної системи законодавства необхід-
но ввести в законотворчу практику України класифікацію законів на консти-
туційні, органічні та звичайні закони як самостійні, конституційно і законо-
давчо закріплені види законів, використовуючи для цього теорію і практику 
зарубіжних держав. Це сприятиме впорядкуванню і підвищенню якості, 
стабільності вітчизняного законодавства та зміцненню режиму конституцій-
ної законності.

Парламент відіграє важливу роль і на функціональному рівні системи 
конституціоналізму. Так, складовою функціонального механізму конституці-
оналізму є конституційний правопорядок. Для його забезпечення необхідне 
існування спеціальної системи засобів, спрямованих на створення гарантова-
них умов для позитивної реалізації конституційно-правових норм усіма 
суб’єктами конституційного права з метою встановлення конституційної 
законності. Ця система включає конституційний контроль і нагляд з боку 
публічно-владних структур, зокрема Верховної Ради України. Отже, важли-
вого значення в системі конституціоналізму набуває парламентський кон-
троль, який має широкі сфери впливу. Так, В. Г. Пилипчук до завдань парла-
ментського контролю відносить «забезпечення ефективного захисту: консти-
туційних прав, свобод та безпеки людини і громадянина; духовних, мораль-
но-етичних, культурних, історичних, інтелектуальних та інших цінностей 
українського суспільства; конституційного ладу, суверенітету і територіаль-
ної цілісності держави»3. Парламентський контроль визначається науковця-
ми як «складова народовладдя»4, що надає йому значущості, адже у цьому 
випадку можна говорити про здійснення контролю від імені народу через 
його представницький орган – парламент.

Стосовно визначення об’єктів контролю парламенту серед науковців 
немає єдності. Так, Я. М. Куцин вважає, що парламентський контроль має 
бути спрямованим «на перевірку та оцінку діяльності насамперед органів 
виконавчої влади на чолі з урядом, з можливістю застосування відповідних 
санкцій»5. Думається, що такий підхід є завузьким і не кореспондує теорії та 
практиці сучасного парламентаризму. Більш аргументованою є позиція 
І. Є. Словської, яка резюмує, що «парламент наділений вагомими повнова-
женнями як орган контролю», та зазначає: «Основними об’єктами контролю 
є функціонування виконавчої влади, діяльність посадових осіб, у тому числі 
вищих посадових осіб держави, додержання конституційних прав і свобод 
людини і громадянина, стан фінансово-економічної системи»6. Такий широ-
кий перелік об’єктів парламентського контролю є обґрунтованим у контексті 
науково-практичної парадигми конституціоналізму. 
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Однак парламентський контроль, як один із елементів механізму «стри-
мувань та противаг», що, своєю чергою, є засобом обмеження державної 
влади у контексті науково-практичної парадигми сучасного конституціона-
лізму, також не може бути безмежним, тобто виходити за межі компетенції 
парламенту. Щодо цього є слушною юридична позиція Конституційного 
Суду України, викладена у Висновку КСУ у справі за конституційним звер-
ненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності 
законопроекту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України 
(щодо уповноважених Верховної Ради України) (реєстр. № 1016) вимогам 
статей 157 і 158 Конституції України від 20 листопада 2019 року № 6-в/2019, 
а саме: «Системний аналіз передбачених Законопроектом змін до Конституції 
України та положень Конституції України дає підстави для висновку, що 
запровадження інституту уповноважених Верховної Ради України «за додер-
жанням Конституції України і законів в окремих сферах» за невизначеності 
предмета сфери, в якій здійснюється контроль, зумовить не лише проблему 
розмежування сфер діяльності інституцій, на які покладено здійснення пар-
ламентського контролю, а й може призвести до встановлення на конституцій-
ному рівні повноважень єдиного органу законодавчої влади в Україні, які не 
матимуть визначених меж, що суперечить статті 6 Конституції України в 
частині закріплення принципу поділу державної влади»7. Отже, спроба ввес-
ти новий вид парламентського контролю через інститут уповноважених 
Верховної Ради України «за додержанням Конституції України і законів в 
окремих сферах» (проект Закону України про внесення змін до статей 85 та 
101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України) від 
29 серпня 2019 р.)8, з метою «забезпечення ефективного механізму парла-
ментського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина 
в Україні» (як це було зазначено в пояснювальній записці до цього проєкту)9, 
не мала успіху. Конституційний Суд України дійшов висновку, що внесення 
до Конституції України змін, запропонованих законопроєктом, приведе до 
встановлення невизначених меж повноважень Верховної Ради України всу-
переч конституційному принципу поділу державної влади та до порушення 
системи стримувань і противаг між законодавчою, виконавчою та судовою 
гілками влади, що є загрозою для забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина10. 

Підтримуючи позицію щодо фундаментальності принципу поділу дер-
жавної влади для забезпечення існування правової держави та ефективної 
системи захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, водно-
час видається необхідним удосконалення парламентського контролю у сфері 
прав і свобод людини, зокрема, через внесення відповідних змін до Закону 
України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 
23 грудня 1997 р. Зокрема, це мають бути зміни, спрямовані на: посилення 
прозорості діяльності Уповноваженого; уточнення його компетенції з тим, 
що ця компетенція не виходила за межі контрольних повноважень Верховної 
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Ради України та не стосувалася питань політичної доцільності; уточнення 
організації діяльності Уповноваженого та ін. Ці зміни є нагальними та таки-
ми, що сприятимуть становленню системи сучасного українського конститу-
ціоналізму. Адже метою існування конституціоналізму є утвердження кон-
ституційно-правової свободи людини, в механізмі захисту якої (зокрема, 
захисту прав і свобод людини) важлива роль належить парламентському 
контролю за додержанням конституційних прав та свобод людини і громадя-
нина.

Крім того, український парламент здійснює контроль через реалізацію 
своїх інших повноважень, визначених насамперед у Конституції України 
(див.: п. 8–11, 13, 28, 31–34, 37 ч. 1 ст. 85 Конституції України). Водночас не 
тільки ці положення Конституції України розкривають «контрольні повнова-
ження» парламенту в контексті системи конституціоналізму. Цей контроль 
здійснюється парламентом також у формі діяльності Рахункової палати, яка 
від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів 
до Державного бюджету України та їх використанням (ст. 98 Конституції 
України). Фахівці наводять шляхи удосконалення здійснення цього контро-
лю. Так, пропонується «розглянути можливість запровадження у Комітеті 
Верховної Ради з питань бюджету інституту «доповідача»11 як додаткового 
засобу, що «створить парламентський інструмент не тільки для розгляду 
проєк ту бюджету, але й щодо нагляду за його виконанням протягом фінансо-
вого року»12. При цьому прогнозується, що «у більш довготривалій перспек-
тиві концепція «доповідача» може бути поширена на інші комітети Верховної 
Ради України»13. На виконання цієї пропозиції Верховна Рада України роз-
глядає питання щодо створення Парламентського бюджетного офісу. Серед 
функцій нового органу – дослідження та аналіз законопроєкту про бюджет, 
стану бюджету та фіскальної політики, надання парламенту незалежного 
аналізу бюджету, кошторису, інших документів з фінансових й економічних 
питань, які мають особливо важливе значення для держави тощо14.

Парламентський контроль здійснюють такі органи Верховної Ради 
України, як комітети, які створюються парламентом, окрім іншого, для 
«виконання контрольних функцій» (ч. 1 ст. 89 Конституції України). 
Повноваження комітетів щодо виконання контрольної функції закріплені у 
ст. 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 
1995 р. Контрольні повноваження здійснюють тимчасові спеціальні комісії і 
тимчасові слідчі комісії (ст. 1 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і 
тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» від 19 грудня 2019 р.). 
Крім цього, парламент, як орган загальної компетенції, здійснює контроль у 
процесі поточної діяльності, реалізуючи свої повноваження відповідно до 
Конституції та законів України.

Однак контроль парламенту потребує покращення. Саме з метою забезпе-
чення ефективності парламентського контролю прийнято Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефектив-
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ної реалізації парламентського контролю» від 3 грудня 2020 р.15. Основними 
новелами цього Закону є те, що законом конкретизується механізм взаємодії 
парламенту і Рахункової палати та Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини; уточнюються роль і завдання комітетів ради у процесі розгля-
ду звітів, доповідей та інформації державних органів і посадових осіб; перед-
бачається, що Генеральний прокурор матиме раз на рік звітувати в парламен-
ті; пропонується зобов’язати раз на рік звітувати у парламенті голову Служби 
безпеки України, Нацбанку, керівництво Антимонопольного комітету, Фонду 
держмайна та Рахункової палати; передбачено посилення дієвості парла-
ментських слухань тощо. При цьому Закон усе ж не позбавлений певних 
недоліків, які були відзначені вітчизняними експертами16. Так, гостро в 
Україні стоїть питання парламентського контролю над сектором національ-
ної безпеки і оборони, що актуалізовано умовами глобальних та регіональ-
них викликів. Крім того, думається, що недосконалістю парламентського 
контролю викликані й певні конфлікти та непорозуміння між гілками дер-
жавної влади. Нагальним є прийняття профільного закону про парламент-
ський контроль та його наступне втілення у конституційно-правові реалії. 
Отже, дієвість та ефективність парламентського контролю потребують свого 
підвищення з метою ефективного функціонування та сталого розвитку сучас-
ного українського конституціоналізму. 

Висновки. Таким чином, парламент як основний інститут сучасного пар-
ламентаризму має значення універсального феномену щодо системи сучас-
ного українського конституціоналізму. Це зумовлено тим, що Верховна Рада 
України у системі конституціоналізму виконує такі функції: формує норма-
тивну основу сучасного конституціоналізму через виконання своїх повнова-
жень – внесення змін до Конституції України та прийняття законів, що є 
необхідним для впровадження принципів та механізмів функціонування сис-
теми конституціоналізму у конституційно-правові реалії; сприяє встановлен-
ню конституційної законності та утвердженню конституційного правопоряд-
ку, що є складовими елементами системи конституціоналізму, через виконан-
ня своїх контрольних повноважень (здійснення парламентського контролю); 
здійснює захист прав і свобод людини та громадянина через функціонування 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та таким чином 
сприяє утвердженню конституційно-правової свободи людини – мети сучас-
ного українського конституціоналізму. 

1. Про правотворчу діяльність: проект Закону України реєстраційний № 5707 від 
25.06.2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4 (дата звернення: 
12.12.2021). 2. Доповідь та дорожня карта щодо внутрішньої реформи та підвищення 
інституційної спроможності Верховної Ради України. Підготовлена Місією 
Європейського Парламенту з оцінки потреб під головуванням Пета Кокса, Президента 
Європейського Парламенту 2002–2004. Вересень 2015 – Лютий 2016. URL: https://
www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES.pdf (дата звернення: 
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Krusian Anzhelika. The parliament in the system of the modern Ukrainian 
constitutionalism: issues of theory and practice

Modern Ukrainian constitutionalism is a complex political and legal system in the 
functioning of which the parliament plays an important role. Considering that 
constitutionalism is a goal of constitutional-legal transformations that have been 
taking place in Ukraine since its rebirth as a sovereign and independent state in 1991, 
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the study of its formation does not lose its significance. At the same time, within the 
availability of serious conceptual developments, there is a lack of scientific and 
practical researches on the role and importance of the parliamentarism institute in the 
constitutionalism system. Moreover, this problem is actualized by the necessity of the 
further development of the Ukrainian Parliament. Thus it is necessary to continue the 
parliamentary reform to increase the institutional capacity of the Verkhovna Rada of 
Ukraine, improve the parliamentary control and legislative process that aims to 
establish modern Ukrainian constitutionalism. All of this constitutes a problem, solving 
of which predetermines the necessity of appropriate scientific researches and forms the 
purpose of the article.

The purpose of the article is to define the doctrinal concept of the role (functions) 
and significance of the Parliament in the system of constitutionalism and solve the 
current issues of the constitutional and legal practice of the functioning of the domestic 
Parliament in the context of the establishment and development of modern Ukrainian 
constitutionalism.

As a result of the scientific and practical study performed, the conclusion has been 
made that the Parliament as the main institute of modern parliamentarism has the 
significance of the universal phenomenon of the system of modern Ukrainian 
constitutionalism. This has been predetermined by the fact that the Verkhovna Rada of 
Ukraine in the constitutionalism system performs the following functions: forms the 
normative basis of the modern constitutionalism through the execution of its powers, 
i.e. bringing changes to the Constitution of Ukraine and the adoption of laws, which 
are necessary to implement the principles and mechanisms of functioning of the 
constitutionalism system in the constitutional-legal reality; it also promotes the 
establishment of the constitutional legality and the constitutional legal order, which are 
the constituent elements of the constitutionalism system, by exercising its control 
powers (exercising parliamentary control); it protects the rights and freedoms of a man 
and citizen through the functioning of the Ukrainian Parliament Commissioner for 
Human Rights and thereby contributes to the establishment of the constitutional legal 
human freedom, i.e. the goal of the modern Ukrainian constitutionalism.

Key words: parliament, parliamentarism, modern Ukrainian constitutionalism, 
law-making, parliamentary control.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО  
ТА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ1 

У статті розглядаються конституційно-правові проблеми інституційного 
та законодавчого забезпечення трансформації територіальнго врядування, 
пов’язані із децентралізацією, реформуванням місцевого самоврядування, адміні-
стративно-територіального устрою. Досліджується сучасний стан інститу-
ційного та законодавчого забезпечення. Аналізуються процеси оновлення консти-
туційно-правового регулювання, законотворчих аспектів функціонування органів 
публічної влади. 

Ключові слова: конституція, інституційне, законодавче забезпечення тери-
торіального врядування, органи публічної влади.

Pukhtinsky Mykola. Constitutional and legal aspects of institutional and 
legislative support for territorial governance reform

The article considers the constitutional and legal problems of institutional and 
legislative support for the transformation of territorial governance, related to 
decentralization, reform of local self-government, administrative and territorial 
organization.

Institutional and legislative components of territorial governance are studied in the 
context of the activities of the Parliament, Government, President of Ukraine.

Other stakeholders in the institutional support of territorial government include 
local executive bodies and local self-government bodies, all-Ukrainian associations of 
local self-government, and civil society institutions. The subjects of institutional 
support of territorial government are also political parties directly involved in the 
process of exercising public power at the state level and at the level of local self-
government bodies.

The current state of institutional and legislative support is studied.
Emphasis is placed on the fact that the formation of adequate legal and legislative 

support for territorial governance depends primarily on the effective functioning of 
parliament as a leader of constitutional and legal regulation of governance and 
territorial governance, inventory of current problems of constitutional and legal 
regulation of public authority. constitutional and legal regulation of governance in 
Ukraine.

The processes of updating the constitutional and legal regulation, legislative 
aspects of the functioning of public authorities are analyzed.
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In this regard, attention is drawn to the documents on internal reform and 
increasing the institutional capacity of the Verkhovna Rada of Ukraine

The legal aspects of planning legislative activities through the «Plan of legislative 
support of reforms in Ukraine», annual legislative plans are considered. Attention is 
paid to acts and projects related to the development of territorial governance, 
transformation of local self-government, reform of the administrative-territorial 
system.

Proposals to the draft Plan of draft law of the Verkhovna Rada of Ukraine for 2022 
are analyzed.

Attention is drawn to recent developments in the constitutional definition of the 
system of administrative-territorial organization, especially the introduction of a new 
coordinating, supervisory institution of the executive, the specifics of regional and 
subregional and local governance, etc., and the recently published so-called Final 
Report. extra-parliamentary public consultations «Amendments to the Constitution of 
Ukraine in terms of decentralization by consensus» concerning: names of administrative-
territorial units and new names of oblasts; availability of district (county) councils; the 
order of appointment and subordination of the prefect.

The results are summed up and the conclusions on further renewal of institutional 
and legislative support of territorial governance are noted.

Key words: constitution, institutional, legislative support of territorial governance, 
public authorities.

Вступ. Сучасний етап трансформації територіальної організації влади, 
територіального врядування потребує дослідження конституційно-правових 
проблем інституційного та законодавчого забезпечення структурних і функ-
ціональних змін у системі місцевої публічної влади. З огляду на це важливо 
дослідити процеси оновлення, інноваційні механізми правового ресурсного 
забезпечення реформування, виявити проблемні аспекти діяльності органів 
законодавчої та виконавчої влади, шляхи удосконалення інституційного та 
законодавчого забезпечення перетворень територіального врядування.

Огляд досліджень з проблематики статті. Сучасні проблеми оновлення 
інституційного, конституційно-правового забезпечення територіального вря-
дування досліджуються в роботах: О. Ф. Андрійко, М. О. Баймуратова, 
О. В. Батанова, Т. А. Бевз, В. І. Борденюка, Ю. І. Ганущака, А. М. Колодія, 
В. В. Кравченка, А. Р. Крусян, О. В. Марцеляка, С. Г. Серьогіної, 
О. В. Скрипнюка, М. І. Ставнійчук, А. Ф. Ткачука, В. З. Ухач, В. Л. Федоренка 
та інших авторів. У них ставляться теоретичні, конституційні, адміністратив-
но-правові проблеми організації публічної влади, особливості її здійснення в 
діяльності органів законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядуван-
ня. Наразі необхідно звернутися до більш ґрунтовного дослідження процесів 
інституційного та законодавчого забезпечення територіального врядування в 
контексті завершення трансформації місцевого самоврядування, реформи 
адміністративно-територіального устрою, Конституції України щодо децен-
тралізації публічної влади. 
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Постановка проблеми дослідження. Інституційне та законодавче забез-
печення територіальної організації публічної влади, територіального вряду-
вання є суттєвими елементами впровадження належного врядування в країні. 
Тому їх дослідження в конституційно-правовому дискурсі становить вагомий 
доктринальний інтерес.

Метою та завданнями дослідження є конституційно-правові розвідки 
формування ефективних механізмів інституційного та законодавчого забез-
печення територіального врядування.

Воєнні загрози українській державності, суверенітету, існуванню україн-
ства як етносу ставлять на порядок денний перегляд конституційних нарати-
вів щодо безпечного в звичайних умовах мирного буття владарювання та 
постановку питання про нагальність розробки у найближчому майбутньому 
конституційно-правових засад врядування у загальновизнаному вимірі 
належного (англ.: good governance) врядування та необхідністю впроваджен-
ня нової парадигми владарювання в Україні – парадигми зазначеного належ-
ного врядування, зокрема територіального врядування.

Під територіальним врядуванням розуміється процес публічного управ-
ління, який здійснюють суб’єкти місцевої виконавчої влади та місцевого 
самоврядування та в якому беруть участь центральні органи державної 
влади. На нього також впливають інституції громадянського суспільства. 
Важливими елементами перетворень у системі територіального врядування 
є їх інституційне та законодавче забезпечення. За допомогою інституційного 
забезпечення формується організаційний механізм трансформації терито-
ріаль ного врядування. Інституційне забезпечення полягає у створенні органі-
заційних основ процесу трансформації, розбудові його організаційної струк-
тури і включає органи, що безпосередньо спрямовують, координують хід 
реформування. За допомогою законодавчого забезпечення формується пра-
вовий механізм трансформації територіального врядування. Законодавче 
забезпечення покликане сприяти правовому регулюванню відносин у сфері 
трансформації територіального врядування: реформуванню територіальної 
організації публічної влади, адміністративно-територіального устрою краї-
ни. Воно здійснюється різними суб’єктами законотворчого процесу. 

Структурні елементи інституційного забезпечення децентралізації 
публічної влади були закладені в Концепції реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації влади в Україні1. Після цього від-
бувся їх розвиток в організаційній і нормотворчій діяльності Верховної Ради, 
Кабінету Міністрів, Президента України. 

В Уряді провідна роль впровадження політики децентралізації, трансфор-
мації територіального врядування належить Міністерству розвитку громад та 
територій України (Мінрегіон). Мінрегіон забезпечив розробку основних 
нормативно-правових актів і нормативно-методичних документів щодо тран-
сформації територіального врядування. Верховна Рада України схвалила 
низку важливих законів щодо розвитку територіального врядування. 
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Згідно з Положенням про Міністерство Мінрегіон є головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну регіональну політику, державну політику у сфері розвитку 
місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністра-
тивно-територіального устрою. Серед основних завдань Мінрегіону: забез-
печення формування та реалізація державної регіональної політики, держав-
ної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної 
організації влади та адміністративно-територіального устрою; формування 
оптимальної системи інституційного забезпечення регіонального розвитку; 
формування спроможних територіальних громад.

Впровадженню політики децентралізації у Міністерстві покликані 
Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної 
організації влади та адміністративно-територіального устрою, Директорат 
регіональної політики, Офіс підтримки реформ Мінрегіону, Державний фонд 
регіонального розвитку. 

У структурах виконавчої влади, а також Президента України функціону-
ють розгалужені консультативно-дорадчі, допоміжні органи та служби, які 
також готують відповідні законотворчі пропозиції. Серед них проблемати-
кою місцевого і регіонального розвитку при Президентові України, зокрема, 
займаються: Рада соціального розвитку регіонів, Координаційна рада з вирі-
шення проблемних питань у сфері містобудування, Національна рада 
реформ. Наразі на зміну Ради розвитку громад та територій утворений відпо-
відно до Указу Президента України2 Конгрес місцевих і регіональних влад 
при Президентові України. Слід зазначити, що громадська організація з ана-
логічною назвою та претензією на всеукраїнський статус була утворена ще у 
2002 р. Тоді було проведено першу установчу сесію «Конгресу місцевих та 
регіональних влад України». Було заявлено, що «Українська Асоціація місце-
вих та регіональних влад, Асоціація міст України, Асоціація сільських, 
селищних та міських рад, а також Спілка лідерів місцевих та регіональних 
влад України об’єднали свої зусилля, ставши співзасновниками Конгресу 
місцевих та регіональних влад України. Сторони домовилися, що визнають 
Конгрес єдиною легітимною організацію, яка представляє спільні інтереси 
місцевих і регіональних влад та має виняткове право представляти їх у від-
носинах з органами влади, політичними та громадськими організаціями як у 
нашій державі, так і за кордоном»3. 

Указом Президента затверджено Положення про Конгрес при Прези-
дентові України4. Серед основних завдань Конгресу: сприяння налагоджен-
ню ефективної взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів вико-
навчої влади, з органами місцевого самоврядування; сприяння ефективному 
завершенню реформи місцевого самоврядування, територіальної організації 
влади та адміністративно-територіального устрою, інших реформ із децентра-
лізації влади; обговорення проєктів нормативно-правових актів у сфері регі-
ональної політики, проєктів державних програм і стратегій регіонального, 
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економічного, екологічного, науково-технічного, соціального, національ-
но-культурного розвитку з метою врахування у таких проєктах інтересів 
територіальних громад; аналіз законодавства України з питань регіонального 
розвитку, місцевого самоврядування та територіальної організації влади, під-
готовка пропозицій щодо його вдосконалення тощо. 

Конгрес, за задумом ініціаторів його створення, має готувати так званий 
Муніципальний кодекс України. Про це заявив глава держави: «…першим 
питанням, на якому має зосередитися новий орган, розробка та написання 
Муніципального кодексу України… є різні бачення, різні моделі цього доку-
мента, він повинен сприяти «не лише розвитку окремих регіонів, але й зміц-
ненню унітарної, неподільної України»5. Сама ідея розробки Муніципального 
кодексу України є дискусійною. Такий документ розроблявся і навіть був 
внесений на розгляд Верховної Ради України ще у 2000 р.6. Проте ця спроба 
була невдалою. Справа в тому, що перед розробкою такого документа слід 
концептуально визначитись, відповідно до доктрини муніципального права, 
із предметом його правового регулювання, провести ґрунтовну систематиза-
цію законодавства, яке може бути включене до Кодексу і, нарешті, завершити 
конституційно-правове нормотворення територіального врядування. 
Доцільно задуматись не лише про «муніципальне» законодавче забезпечен-
ня, тобто забезпечення місцевого самоврядування, а й про законодавче забез-
печення всієї системи територіального врядування. 

Серед інших стейкхолдерів інституційного забезпечення територіального 
врядування – місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самовря-
дування, всеукраїнські асоціації місцевого самоврядування (Асоціація міст 
України, Українська асоціація районних та обласних рад, Всеукраїнська асо-
ціація громад, Всеукраїнська асоціація об’єднаних територіальних громад), 
інституції громадянського суспільства, такі як Центр політико-правових 
реформ, Інститут громадянського суспільства та інші. Суб’єктами інститу-
ційного забезпечення територіального врядування є також політичні партії, 
безпосередньо включені у процес здійснення публічної влади на державному 
рівні і на рівні органів місцевого самоврядування.

Формування адекватного правового, а також законодавчого забезпечення 
територіального врядування залежить передусім від ефективної діяльності 
парламенту як провідника конституційно-правового регулювання відносин 
врядування та територіального врядування, інвентаризації сучасних проблем 
конституційно-правового регулювання здійснення публічної влади та окрес-
лення пріоритетів трансформації конституційно-правового регулювання вря-
дування в Україні. 

Протягом двох десятиліть триває робота щодо внутрішньої реформи та 
підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України. Вона, зокре-
ма, супроводжується Лабораторією законодавчих ініціатив та міжнародними 
інституціями. У 2010 р. була опублікована Концепція змін до законодавчих 
актів України щодо підвищення ефективності функціонування Верховної Ради 
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України («Біла книга» українського парламентаризму)7. У 2015 р. була пред-
ставлена Доповідь та дорожня карта щодо внутрішньої реформи та підвищен-
ня інституційної спроможності Верховної Ради України, підготовлена Місією 
Європейського парламенту з оцінки потреб під головуванням Пета Кокса, пре-
зидента Європейського Парламенту 2002–2004 рр.8 Щодо цього Верховна Рада 
ухвалила відповідну Постанову9. У рамках згаданої Лабораторії у 2017 р. під-
готовлена Концепція законодавчого процесу «від початку до кінця»10, в якій 
розглянуті питання методології, проблеми розмежування повноважень суб’єк-
тів законодавчої ініціативи, їх співпраці у законодавчому процесі, планування 
законодавчого процесу, дотримання процедур розгляду законопроєктів, роль 
комітетів, контролю, моніторингу, оцінки та перегляду ухвалених рішень, 
необхідних змін для удосконалення законодавчого процесу. Проводиться 
також оцінка реалізації внутрішньої реформи та підвищення інституційної 
спроможності Верховної Ради України11. Ці напрацювання слід використовува-
ти щодо розвитку та вдосконалення законотворення у сфері законодавчого 
забезпечення трансформації територіального врядування.

Верховна Рада України є основним суб’єктом законодавчого забезпечен-
ня врядування, зокрема територіального. Законодавче забезпечення в діяль-
ності парламенту планується. Так, у 2015 р. була ухвалена Постанова 
Верховної Ради України «Про План законодавчого забезпечення реформ в 
Україні»12. У І розділі плану «Конституційна реформа та верховенство права» 
був передбачений третій підрозділ «Регіональна політика та децентраліза-
ція», який включав підпідрозділи: 3.1. Адміністративно-територіальний 
устрій; 3.2. Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування; 
3.3. Реформування служби в органах місцевого самоврядування. Такий поря-
док законодавчої діяльності відповідав загальній логіці трансформації тери-
торіального врядування. 

У лютому 2021 р. була ухвалена Постанова Верховної Ради України «Про 
План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік»13. 
У цьому документі питанням врядування присвячені розділи 4. «Урядова 
машина»: 4.1. Ефективне врядування; 4.2. Професійна державна служба; 
4.3. Антикорупційна політика та 8. «Регіональна політика»: 8.1. Регіональний 
розвиток; 8.2. Місцеве самоврядування, територіальна організація влади та 
адміністративно-територіальний устрій; 8.3. Містобудування, нормування та 
технічне регулювання у будівництві; 8.4. Житлова політика і благоустрій; 
8.5. Житлово-комунальне господарство; 8.6. Енергоефективність житлових і 
громадських будівель. 

У Верховній Раді Україні головним у законодавчому забезпеченні політи-
ки децентралізації є Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, який супрово-
джує всі законопроєкти у сфері територіального врядування14. 

Найбільш актуальні  для місцевого самоврядування законопроєкти, які 
розглядалися та ухвалювались у парламенті у 2021 р., стосувалися таких 
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сфер, як: земельна децентралізація, нові функції місцевих державних адміні-
страцій, спрощення електронних закупівель для громад, вдосконалення 
інституту старост, створення центрів надання культурних послуг15. 
Важливим у реформуванні територіального врядування, адміністративно-те-
риторіального устрою є Закон «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місце-
вого самоврядування і районних державних адміністрацій»16, що дасть змогу 
врегулювати питання правонаступництва комунального і державного майна, 
а також бюджетних ресурсів, прав та обов’язків районних рад ліквідованих 
постановою Верховної Ради «Про утворення та ліквідацію районів»17. 
Надважливим для правового забезпечення територіального врядування є 
ухвалення закону про порядок вирішення питань адміністративно-територі-
ального устрою України18.

1 грудня 2021 р. Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування схвалив пропо-
зиції до проєкту Плану законопроєктної роботи Верховної Ради України на 
2022 р.19 Вони стосуються сфери реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади. Як повідомив міністр розвитку громад та 
територій Олексій Чернишов, за пропозицією Мінрегіону додатково до 
проєк ту Плану включать розробку трьох нових проєктів законів: «Про вне-
сення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 
сприяння залученню жителів до вирішення питань місцевого значення, роз-
витку форм місцевої демократії; проєкт Закону щодо розмежування повнова-
жень органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій 
та інших органів виконавчої влади у зв’язку з прийняттям нової редакції 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; «Про внесення змін до 
Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» щодо повноважень 
військово-цивільних адміністрацій. Серед пропозицій відомства проєкт 
Закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» щодо комунальної власності. 

Процеси трансформації територіального врядування, територіальної 
організації влади, адміністративно-територіального устрою (АТУ) потре-
бують своєчасного конституційного забезпечення. В умовах воєнного стану 
воно стає проблематичним, у формальному сенсі – неможливим. Проте після 
його закінчення – потребує завершення.

Фахівці аналізують останні напрацювання щодо конституційного визна-
чення системи АТУ, особливостей впровадження нової координаційної, конт-
рольно-наглядової інституції виконавчої влади, специфіки регіонального і 
субрегіонального врядування та організації місцевого самоврядування, при-
пинення повноважень органів місцевого самоврядування тощо. Наприкінці 
2021 року було опубліковано так званий Фінальний звіт за результатами 
інклюзивних позапарламентських публічних консультацій «Зміни до 
Конституції України у частині децентралізації через консенсус» – проєкт 
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текс ту змін до Конституції України в частині децентралізації влади від 
29.11.2021 р.20 У Фінальному звіті до питань для вирішення політиками було 
віднесено за згодою сторін консультацій, на вирішення народним депутатам 
питання щодо: назв адміністративно-територіальних одиниць та нових назв 
областей: райони – повіти; селища – містечка; Дніпропетровська область – 
Дніпровська область; Кіровоградська область – Кропивницька область; наяв-
ності районних / повітових рад (у випадку вибору політиками системи місце-
вого самоврядування з наявністю районних / повітових рад у тексті має бути 
реалізована модель міст з правами повітів); порядку призначення та підпо-
рядкування префекта.

Керівництво Мінрегіону на 6-му форумі «Ефективне місцеве самовряду-
вання як запорука демократичної та правової держави», який проходив 
11–12 листопада 2021 р., слушно зауважує, що змінити систему влади на 
районному та регіональному рівнях можна лише змінами до Конституції 
України. «Ці зміни не такі великі і, по суті, мають закріпити те, що вже зро-
блено, або назріло: зафіксувати нову систему територіального устрою, зокре-
ма, громади, а також удосконалити систему влади на районному і обласному 
рівнях, яка вже стала неефективною»21.

Висновки. Інституційне забезпечення полягає у створенні організаційних 
основ процесу трансформації, розбудові його організаційної структури і 
включає органи, що безпосередньо спрямовують, координують хід реформу-
вання. За допомогою законодавчого забезпечення формується правовий 
механізм трансформації територіального врядування. Законодавче забезпе-
чення покликане сприяти правовому регулюванню відносин у сфері тран-
сформації територіального врядування: реформуванню територіальної орга-
нізації публічної влади, адміністративно-територіального устрою країни. 
Воно здійснюється різними суб’єктами законотворчого процесу. 

Доцільно задуматись не лише про «муніципальне» законодавче забезпе-
чення, тобто забезпечення місцевого самоврядування, а про законодавче 
забезпечення всієї системи територіального врядування. 

Формування адекватного правового, а також законодавчого забезпечення 
територіального врядування залежить передусім від ефективної діяльності 
парламенту як провідника конституційно-правового регулювання відносин 
врядування та територіального врядування, інвентаризації сучасних проблем 
конституційно-правового регулювання здійснення публічної влади та окрес-
лення пріоритетів трансформації конституційно-правового регулювання вря-
дування в Україні. 

Напрацювання щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної 
спроможності Верховної Ради України слід використовувати і стосовно роз-
витку та вдосконалення законотворчості у сфері законодавчого забезпечення 
трансформації територіального врядування.

Оновлення територіального врядування останнім часом стикається з 
цілим рядом проблем. Варто дослухатись до застережень, які висловлюють 
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експерти щодо сучасних проблем реалізації децентралізації, пов’язаних із 
субрегіональним рівнем територіального врядування, відсутністю представ-
ництва в органах самоврядування сільських територій внаслідок політизації 
виборчої системи і знецінення інституту старост, а також зі спробами запро-
вадження нової системи законодавчого забезпечення місцевого само-
врядування у вигляді проєкту нової редакції закону про місцеве самовряду-
вання, що може зруйнувати компетенційну сферу власних і делегованих 
повноважень органів місцевого самоврядування та усю систему врядування 
в державі22. 

Подальший розвиток законодавчого забезпечення територіального вряду-
вання пов’язаний також з ухваленням і реалізацією Закону «Про правотворчу 
діяльність»23, закладених у ньому принципів доцільності та обґрунтованос-
ті; системності та комплексності; наукового забезпечення – коли результати 
правотворчої діяльності мають враховувати досягнення науки у сфері, в якій 
здійснюється правове регулювання, у тому числі за рахунок залучення до 
правотворчої діяльності представників наукових установ та визнаних фахів-
ців у відповідних галузях науки. 

У цьому сенсі доцільно переглянути традиційні підходи до правового 
забезпечення муніципальної сфери, виходити із постулатів належного вряду-
вання, продумати концептуальні підходи до розробки новітнього законо-
давства щодо засад територіального врядування України за умов переходу 
системи врядування від воєнного стану24 щодо функціонування державної 
служби та місцевого самоврядування до мирного часу. 
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ки яких комітет визначено головним. Станом на 15.11.2021. URL: http://w1.c1.rada.gov.
ua/pls/zweb2/webproc6_current_main?id=&pid069=240. 15. 7 законопроектів, важливих 
для децентралізації та розвитку громад (інфографіка). URL: https://decentralization.gov.
ua/news/14241. 16. Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 
окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і район-
них державних адміністрацій: Закон України від 17 листопада 2020 року № 1009-ІХ. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-20#Text. 17. Про утворення та ліквіда-
цію районів: Постанова Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text. 18. Проєкт Закону про порядок 
вирішення питань адміністративно-територіального устрою України. URL: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70936. 19. План законопроектної 
роботи ВРУ на 2022 рік: які законопроекти з пакета децентралізації включать до доку-
мента. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14313. 20. Зміни до Конституції 
України в частині децентралізації влади. Фінальний звіт за результатами інклюзивних 
позапарламентських публічних консультацій «Зміни до Конституції України у частині 
децентралізації через консенсус». Проєкт тексту змін до Конституції України в части-
ні децентралізації влади. 29.11.2021. URL: http://komsamovr.rada.gov.ua/uploads/
documents/42960.pdf. 21. Не треба думати однаково, треба думати разом – основні 
цитати 6-го Форуму «Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної 
та правової держави». URL: https://decentralization.gov.ua/news/14227. 22. Анатолій 
Ткачук. Чорна кішка децентралізації. Дзеркало тижня. 09 березня 2021. URL: https://
zn.ua/ukr/internal/chorna-kishka-detsentralizatsiji.html. 23. Про правотворчу діяльність: 
Проєкт Закону України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=72355. 24. Про внесення змін до деяких законів України щодо 
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функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного 
стану: Закон України від 12 травня 2022 року № 2259-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2259-IX#Text.

References
1. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta 

terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy 
vid 1 kvitnia 2014 roku № 333-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-
%D1%80 [ukr]. 2. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Konhres mistsevykh ta rehionalnykh vlad 
pry Prezydentovi Ukrainy» vid 25 liutoho 2021 roku №73/2021. – URL: https://www.
president.gov.ua/documents/732021-36833[ukr]. 3. Rozpochala robotu persha ustanovcha 
sesiia Konhresu mistsevykh ta rehionalnykh vlad Ukrainy. URL: https://www.ukrinform.ua/
rubric-polytics/109393-rozpochala_robotu_persha_sesya_kongresu_mstsevih_ta_
regonalnih_vlad_ukrani_83959.html [ukr]. 4. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro zatverdzhennia 
Polozhennia pro Konhres mistsevykh ta rehionalnykh vlad pry Prezydentovi Ukrainy» vid 
4 bereznia 2021 roku № 89/2021. – URL: https://www.president.gov.ua/
documents/892021-37105 [ukr]. 5. Zelenskyi anonsuvav stvorennia «Konhresu mistsevykh 
vlad pry prezydentovi»: shcho tse za orhan. URL: https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-
anonsuvav-stvorennja-kongresu-miscevih-vlad-pri-prezidentovi/ [ukr]. 6. Proekt Kodeksu 
zakoniv Ukrainy «Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini» (Munitsypalnyi kodeks 
Ukrainy). Nomer, data reiestratsii: 6287 vid 13.12.2000. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=9491 [ukr]. 7. Kontseptsiia zmin do zakonodavchykh aktiv 
Ukrainy shchodo pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia Verkhovnoi Rady Ukrainy 
(«Bila knyha» ukrainskoho parlamentaryzmu). Pidvyshchennia efektyvnosti ukrainskoho 
parlamentaryzmu. Spilnyi proekt Laboratorii zakonodavchyi initsiatyv ta Vestminsterskri 
Fundatsii za Demokratiiu. Kyiv, 2010. URL: https://parlament.org.ua/upload/docs/White_
Book_ed.pdf [ukr]. 8. Yevropeiskyi parlament. Dopovid ta dorozhnia karta shchodo 
vnutrishnoi reformy ta pidvyshchennia instytutsiinoi spromozhnosti Verkhovnoi Rady 
Ukrainy. Pidhotovlena Misiieiu Yevropeiskoho parlamentu z otsinky potreb pid 
holovuvanniam Peta Koksa, Prezydenta Yevropeiskoho parlamentu 2002-2004. Veresen 
2015 – Liutyi 2016. URL: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/201603
01RES16508/20160301RES16508.pdf [ukr]. 9. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro 
zakhody z realizatsii rekomendatsii shchodo vnutrishnoi reformy ta pidvyshchennia 
instytutsiinoi spromozhnosti Verkhovnoi Rady Ukrainy» vid 17 bereznia 2016 roku 
№ 1035-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2016, № 14, st.149. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1035-19#Text [ukr]. 10. Oleksandr Zaslavskyi, Oleksandr 
Khoruzhenko. Kontseptsiia zakonodavchoho protsesu «vid pochatku do kintsia». Kyiv: 
Laboratoriia zakonodavchykh initsiatyv, 2017. URL: https://parlament.org.ua/wp-content/
uploads/2017/10/Policy-Paper_End-to-end.pdf [ukr]. 11. Otsinka realizatsii vnutrishnoi 
reformy ta pidvyshchennia instytutsiinoi spromozhnosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: 
https://parlament.org.ua/2019/03/13/otsinka-realizatsiyi-vnutrishnoyi-reformy-ta-
pidvyshhennya-instytutsijnoyi-spromozhnosti-verhovnoyi-rady-ukrayiny/ [ukr]. 
12. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro Plan zakonodavchoho zabezpechennia 
reform v Ukraini» vid 4 chervnia 2015 roku № 509-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady 
(VVR), 2015, № 31, st.297. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-19#Text [ukr]. 
13. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro Plan zakonoproektnoi roboty Verkhovnoi 
Rady Ukrainy na 2021 rik» vid 2 liutoho 2021 roku № 1165-IX. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1165-20#Text [ukr]. 14. Zakonotvorcha diialnist v komitetakh Verkhovnoi 



312 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

Rady Ukrainy. Komitet z pytan orhanizatsii derzhavnoi vlady, mistsevoho samovriaduvannia, 
rehionalnoi rozvytku ta mistobuduvannia. Zakonoproekty, z pidhotovky yakykh komitet 
vyznacheno holovnym. Stanom na 15.11.2021. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc6_current_main?id=&pid069=240 [ukr]. 15. 7 zakonoproektiv, vazhlyvykh dlia 
detsentralizatsii ta rozvytku hromad (infohrafika). URL: https://decentralization.gov.ua/
news/14241 [ukr]. 16. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy 
shchodo vporiadkuvannia okremykh pytan orhanizatsii ta diialnosti orhaniv mistsevoho 
samovriaduvannia i raionnykh derzhavnykh administratsii» vid 17 lystopada 2020 roku 
№ 1009-IKh. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-20#Text [ukr]. 17. Postanova 
Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv» vid 17 lypnia 2020 roku 
№ 807-IKh. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text [ukr]. 18. Proiekt 
Zakonu pro poriadok vyrishennia pytan administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy. 
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70936 [ukr]. 19. Plan 
zakonoproektnoi roboty VRU na 2022 rik: yaki zakonoproekty z paketu detsentralizatsii 
vkliuchat do dokumentu. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14313. 20. Zminy do 
Konstytutsii Ukrainy v chastyni detsentralizatsii vlady. Finalnyi zvit za rezultatamy 
inkliuzyvnykh pozaparlamentskykh publichnykh konsultatsii «Zminy do Konstytutsii 
Ukrainy u chastyni detsentralizatsii cherez konsensus». Proiekt tekstu zmin do Konstytutsii 
Ukrainy v chastyni detsentralizatsii vlady. 29.11.2021. URL: http://komsamovr.rada.gov.ua/
uploads/documents/42960.pdf [ukr]. 21. Ne treba dumaty odnakovo, treba dumaty razom – 
osnovni tsytaty 6-ho Forumu «Efektyvne mistseve samovriaduvannia yak zaporuka 
demokratychnoi ta pravovoi derzhavy». URL: https://decentralization.gov.ua/
news/14227[ukr]. 22. Anatolii Tkachuk. Chorna kishka detsentralizatsii. Dzerkalo tyzhnia. 
09 bereznia 2021. URL: https://zn.ua/ukr/internal/chorna-kishka-detsentralizatsiji.html 
[ukr]. 23. Proiekt Zakonu Ukrainy «Pro pravotvorchu diialnist». URL: http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72355 [ukr]. 24. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia 
zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo funktsionuvannia derzhavnoi sluzhby ta 
mistsevoho samovriaduvannia u period dii voiennoho stanu» vid 12 travnia 2022 roku 
№ 2259-IKh. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-IX#Text.

Pukhtinsky Mykola. Constitutional and legal aspects of institutional and 
legislatives upport for territorial governance reform

The current stage of transformation of the territorial organization of power, 
territorial governance requires a study of constitutional and legal issues of institutional 
and legislative support for structural and functional changes in the system of local 
public authority. In view of this, it is important to study the processes of renewal, 
innovative mechanisms of legal resource provision of reform, to identify problematic 
aspects of the legislative and executive bodies, ways to improve institutional and 
legislative support for territorial governance.

Institutional and legislative support of the territorial organization of public 
authority, territorial governance are essential elements of the implementation of good 
governance in the country. Therefore, their study in the constitutional and legal 
discourse is of great doctrinal interest.

The purpose and objectives of the study are constitutional and legal intelligence of 
the formation of effective mechanisms for institutional and legislative support of 
territorial governance. 

Institutional support consists in creating the organizational basis of the 
transformation process, building its organizational structure and includes bodies that 
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directly direct and coordinate the reform process. With the help of legislative support, 
a legal mechanism for the transformation of territorial governance is being formed. 
Legislative support is designed to legally regulate relations in the field of transformation 
of territorial governance: reforming the territorial organization of public authority, the 
administrative-territorial structure of the country. It is carried out by various actors in 
the legislative process.

It is expedient to think not only about the «municipal» legislative provision, ie the 
provision of local self-government, but also about the legislative support of the entire 
system of territorial government.

The formation of adequate legal and legislative support for territorial governance 
depends primarily on the effective work of parliament as a leader in constitutional and 
legal regulation of governance and territorial governance, inventory of current 
problems of constitutional and legal regulation of public authority and outlining the 
transformation of constitutional and legal regulation. in Ukraine.

The work on internal reform and increasing the institutional capacity of the 
Verkhovna Rada of Ukraine should be used in relation to the development and 
improvement of lawmaking in the field of legislative support for the transformation of 
territorial governance. 

Renewal of territorial governance has recently faced a number of challenges. It is 
worth listening to the warnings of experts on current problems of decentralization 
related to the subregional level of territorial government, lack of representation in 
rural self-government bodies due to politicization of the electoral system and 
devaluation of the old age, and attempts to introduce a new system of local government 
legislation. in the form of a draft of a new version of the law on local self-government, 
which may destroy the competence of the own and delegated powers of local self-
government bodies and the entire system of government in the state. 

Further development legislative support of territorial governance is also associated 
with the adoption and implementation of the Law «On Lawmaking», enshrined in the 
principles of expediency and reasonableness; systematicity and complexity; scientific 
support – when the results of law-making activities should take into account the 
achievements of science in the field in which legal regulation is carried out, including 
by involving representatives of scientific institutions and recognized specialists in 
relevant fields of science.

In this sense, it is advisable to review traditional approaches to the legal provision 
of the municipal sphere, based on the postulates of good governance, to consider 
conceptual approaches to the development of new legislation on the principles of 
territorial governance of Ukraine.

Key words: constitution, institutional, legislative support of territorial governance, 
public authorities.
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ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ:  
СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ1

Стаття присвячена окремим аспектам концептуально визначеної в Україні 
декілька років тому стратегії розвитку електронної демократії, реалізація якої 
передбачена на загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях. 
Звертається увага на відповідність теорії і практиці е-демократії розроблених 
напрямів, поставлених завдань. Впровадження е-парламентаризму – серед 
головних складових процесу її розвитку. Підкреслено, що діяльність е-парламен-
ту відповідно до стратегічних завдань фактично була розпочата до повномасш-
табної російської війни проти України. Вирізняються окремі напрями, механізми 
удосконалення форм організації, функціонування Верховної Ради як е-парламен-
ту, його особливості в умовах воєнного стану.

Ключові слова: е-демократія, Стратегія електронного парламентаризму, 
е-парламент, інформаційно-комунікаційні технології, комунікаційна стратегія 
Верховної Ради.

Kostetska Tetiana. On electronic parliamentarism in Ukraine: implementation 
strategy and development factors

The article is devoted to certain aspects of the strategy of e-democracy development 
conceptually defined in Ukraine a few years ago, the implementation of which are 
envisaged at the national, regional and local levels. In the article pays attention to the 
correspondence of the developed directions and tasks to the theory and practice of 
e-democracy. Introduction of e-parliamentarism is one of the main components of its 
development process. It is emphasizes, that the activities of the e-parliament in 
accordance with the strategic objectives were actually started before the full-scale 
Russian war against Ukraine. The author distinguishes separate areas, mechanisms for 
improving the forms of organization, functioning of the Verkhovna Rada of Ukraine as 
an e-parliament, its features in martial law.

Key words: e-democracy, e-parliamentarism, e-parliament, information and 
communication technologies.

Постановка проблеми. У довоєнний період, зважаючи на виклики глоба-
лізаційних інформаційних процесів та пов’язані з цим явищем проблеми 
трансформації політичної влади, визначення зовнішньополітичного вектора 
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розвитку нашої держави у напрямі європейської та євроатлантичної інтегра-
ції, потребу пошуку якісних сучасних ефективних механізмів у вирішенні 
завдань, що постали перед органами публічної влади, впровадження інститу-
цій демократичної участі громадян у прийнятті рішень, що зачіпають їх інте-
реси, Україна визначила стратегічний розвиток електронної демократії. 

За найпоширенішою концепцією, одним із найважливіших важелів е-де-
мократії є розширення можливості прямої участі громадян («демократії 
учас ті») у здійсненні публічної влади на всіх її рівнях і протягом усіх стадій 
підготовки та прийняття соціально важливих рішень за допомогою новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій (надалі – ІКТ). Характерними тен-
денціями світової теоретичної думки і демократичної практики є зведення 
процесів е-демократії до упровадження відкритості та підзвітності діяльно-
сті органів публічної влади, прозорості процесу прийняття рішень суб’єкта-
ми владних повноважень на засадах використання сучасних ІКТ. Йдеться про 
застосування певних технологій стосовно існуючого феномена, яким є демо-
кратія.

Сьогодні функціонування владних структур, у тому числі й вітчизняних, 
об’єктивно вже не мислиться без інтенсивного використання новітніх ІКТ, 
електронних комунікацій в усіх сферах суспільної діяльності, в процесі 
функціонування органів державної та місцевої влади, що змушує їх бути 
більш відкритими, забезпечувати створення загальнодоступних електронних 
інформаційних ресурсів тощо.

Попри широкий інтерес науковців (насамперед західних авторів, зокрема 
таких, як: Р. Алкок, В. Барбер, М. Кастельс, С. Кліфт, П. Норіс Т. і К. Райлі) 
щодо неоднозначного явища, яким є е-демократія, залишається потреба у 
дослідженнях нової політичної реальності, у тому числі й вітчизняними нау-
ковцями. 

Говорячи про закладені доктринальні основи, що розвиваються сучасни-
ми як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями, не можна не торкнутися 
ще однієї актуальної теми для сучасної вітчизняної конституціоналістики, а 
саме – проблематики парламентаризму та його розвитку в Україні, насампе-
ред у контексті закріпленого конституційно представницького характеру 
діяльності Верховної Ради України та наукового дискурсу щодо обґрунтова-
ної ідеї (І. Масуда, Б. Барбер, Л. Гроссман ін.) про еволюцію представницької 
демократії в сучасному інформаційному суспільстві, скасування представни-
цтва тощо.

До слова, через відсутність єдиного підходу до тлумачення концепту 
е-демокра тії, низку перешкод, що стоять на шляху впровадження прямої 
е-участі громадян у суспільних і політичних процесах, нині у науковій літе-
ратурі, суспільно-політичній практиці багатьох держав домінуючою стала 
насамперед концепція е-уряду (е-управління) як основи проведення відпо-
відних реформ у сфері державного управління, підвищення якості адміні-
стративних послуг, задоволення потреб населення тощо із використанням 
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сучасних е-комунікацій. Має місце і так званий парадокс посередника, коли 
політики, у тому числі парламентарі, опозиційно налаштовані до впрова-
дження е-демократії, незалежно від будь-якої існуючої моделі, з побоювання 
знівелювання їх значення як посередників між громадянами та державними 
органами за домінуючої нині в світі представницької демократії1.

У сучасному науковому дискурсі полеміка привела до нових інтерпрета-
цій не тільки таких понять, як «демократія», її різновиди, виокремивши кон-
цепт «електронної демократії», «парламентаризм», поняття якого, відповід-
но, пов’язується із ідеєю впровадження «електронного парламентаризму», 
функціонуванням «електронного парламенту».

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про існування загаль-
ної тенденції підвищення уваги дослідників як зарубіжних, так і вітчизня-
них, до різноманітної проблематики е-демократії, е-парламентаризму, е-пар-
ламенту, е-уряду, викладеної у фундаментальних і прикладних працях, нау-
кових статтях, обговорюваної на наукових та науково-практичних конферен-
ціях. 

Прийняття в Україні стратегічних документів щодо, зокрема, розвитку 
е-демократії, упровадження е-парламенту як однієї з її основних частин, 
цифрової трансформації державного і суспільного розвитку, підживили нау-
ковий інтерес до окресленої тематики. Питанням упровадження е-демокра-
тії, її правової природи, е-парламенту в Україні, вивченню зарубіжного дос-
віду у своїх дослідженнях приділили увагу такі вітчизняні автори, як: 
А. Береза, С. Бойчун, Н. Грицяк, С. Дорогих, В. Дрешпак І. Корж, В. Лихоступ, 
С. Лихоступ, С. Чукут. 

Окремої уваги заслуговують, зокрема, монографічні роботи: «Становлення 
електронного парламенту в контексті євроінтеграції України» (автори: 
І. Корж, С. Лихоступ, В. Лихоступ, С. Дорогих. Київ, 2015. 172 с.) та 
«Електронний парламент України: досвід створення. Наукове видання» (за 
заг. ред. С. О. Довгого. Київ: Логос, 2015. 452 с.) колективу авторів україн-
ських вчених у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, кібернетики, 
математики, системного аналізу та інших напрямів, який узагальнив багато-
річний досвід організації державного управління на основі створеної вітчиз-
няної Інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Електронний парла-
мент» (ІІАСЕП) з використанням глобальної інформаційної мережі. 

Теоретико-методологічною основою цієї статті стали доктринальні 
доробки щодо сутності доволі складного конституційного і політико-право-
вого явища, яким є парламентаризм (зокрема, Ю. Барабаша, В. Погорілка, 
О. Скрипнюка, В. Федоренка, В. Шаповала, Ю. Шемшученка та ін.), теоре-
тичні напрацювання вітчизняних дослідників питань функціонування інфор-
маційної сфери суспільства, процесів інформатизації та їх правового регулю-
вання, доктринальних положень державної інформаційної політики, концеп-
ції е-урядування, цифрової трансформації держави тощо (О. Баранова, 
К. Белякова, В. Горбуліна, Г. Почепцова, І. Сопілко та ін.). 
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Однак проблеми е-парламентаризму в Україні і дотична проблематика 
функціонування українського парламенту, його генезису, потенціалу у сучас-
ний період поставлених завдань впровадження засобів е-демократії, цифро-
вої трансформації державної і суспільної життєдіяльності потребує більш 
поглибленого комплексного конституційно-правового аналізу. Це зумов-
люєть ся ще й об’єктивними сьогоденними реаліями вітчизняного парламен-
таризму в умовах здійснення ускладнених завдань, у тому числі парламент-
ської діяльності, викликаних діями російської держави-агресора проти нашої 
держави і суспільства.

Метою статті є висвітлення окремих конституційно-правових аспектів 
стратегії становлення в Україні е-демократії, формування теорії е-парламен-
таризму, виявлення шляхів єфективного функціонування Верховної Ради як 
е-парламенту.

Основні результати дослідження. Концепція розвитку е-демократії в 
Україні та план заходів щодо її реалізації, схвалена Кабінетом Міністрів 
України від 8.11.2017 р. № 797-р.2, визначає е-демократію як форму суспіль-
них відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотво-
рення та державного управління, а також до місцевого самоврядування шля-
хом широкого застосування ІКТ у демократичних процесах, що дає змогу: 
посилити участь, ініціативність і залучення громадян на загальнодержавно-
му, регіональному та місцевому рівні до публічного життя; поліпшити прозо-
рість процесу прийняття рішень, а також підзвітність демократичних інсти-
тутів; поліпшити зворотну реакцію суб’єктів владних повноважень на звер-
нення громадян; сприяти публічним дискусіям та привертати увагу громадян 
до процесу прийняття рішень. Тобто ідея розбудови держави і громадянсько-
го суспільства, трансформації політичної системи за допомогою технологій 
електронних комунікацій сприйнята.

Було задумано здійснити формування політичних, організаційних, техно-
логічних та ідеологічних умов розвитку е-демократії в нашій державі з 
метою зростання широкого долучення громадян до комунікації, співпраці з 
органами державної влади, контролю за ними, участі у виробленні політики, 
розвитку самоорганізації та самоврядування, а також підвищити рівень дові-
ри до суб’єктів владних повноважень; узгодити стандарти державної політи-
ки зазначеної сфери з міжнародними, зокрема європейськими, стандартами 
тощо.

Водночас справедливо зазначити, що формування нормативно-правової 
основи для функціонування електронної демократії в Україні розпочалося 
значно раніше з початком правового забезпечення процесів інформатизації. 
Слід лише назвати прийняті закони України: «Про Національну програму 
інформатизації» (від 4.02.1998 р.), «Про електронні документи та електро-
нний документообіг» (від 22.05.2003 р.), «Про електронний цифровий під-
пис» (від 22.05.2003 р.), «Про Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007–2015 роки» (від 09.01.2007 р.), численні підза-
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конні нормативно-правові акти, спрямовані на виконання законодавчих поло-
жень у цій сфері суспільних відносин. 

Не слід відкидати й вітчизняні реалії, які є усталеними протягом тривало-
го періоду, підтверджені вітчизняними аналітиками, результатами спеціаль-
них парламентських слухань3. 

Незважаючи на наявність значного потенціалу щодо впровадження сучас-
них ІКТ в усі сфери життєдіяльності держави і суспільства (закріплення 
основних принципів, завдань, стратегічних напрямів державної політики на 
законодавчому рівні, формування інституцій відповідної компетенції, ухва-
лення концепцій, програм, планів дій тощо), суспільний запит на таке впро-
вадження, стан розбудови інформаційного суспільства та сфери ІКТ в 
Україні порівняно зі світовими тенденціями визнавалось недостатнім і 
таким, що не відповідає стратегічним цілям розвитку України. 

У передвоєнні роки на урядовому рівні, як відомо, стратегічними плана-
ми було визначено т. зв. цифровізацію, цифрову трансформацію (діджиталі-
зацію) усіх сфер суспільних відносин, що стала, за висловом, «технологіч-
ним трендом», який зумовив активність процесів, про які йдеться.

Не вдаючись до детального правового аналізу задекларованих на концепту-
альному рівні цілей, завдань, на доцільність якого звертається увага науков ців4, 
зауважимо, що Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства на 
2018–2020 рр., схваленою розпорядженням КМУ від 17.01.2018 р. № 67-р., 
було передбачено, зокрема, переведення до цифрового формату традиційних 
(офлайн) демократичних процесів в Україні, а до головних складових розвитку 
е-демократії разом із іншими (е-голосування, е-правосуддя, е-референдуми, 
е-консультації, е-петиції) віднесено е-парламент5.

Впровадження ідей е-демократії, перспективи розвитку демократичних 
інститутів на основі використання ІКТ, можливі загрози їх застосування у 
відповідних процесах – такими, далеко невичерпними стали чинники 
актуа лізації наукового дискурсу щодо проблематики, зокрема, оновлення 
вітчизняної теорії парламентаризму, формування концепції е-парламента-
ризму в Україні, дослідження засад, потенціалу функціонування парламен-
ту України як представницького органу в умовах цифрової держави на 
засадах, безумовно, поєднання традиційних та електронних форм здійснен-
ня парламентської діяльності, вдосконалення чинного законодавства, пра-
возастосовної практики. 

Теоретико-методологічної інтерпретації потребує насамперед понятійний 
апарат основних категорій, інститутів в окресленій сфері. Першочергово це 
стосується понять «е-парламентаризм» та пов’язаного з ним – «е-парла-
мент». Так, оглядовий аналіз спеціальної літератури свідчить, що, як прави-
ло, автори, висвітлюючи визначену ними проблематику е-парламентаризму, 
часто його використовуючи, не вдаються до розкриття його поняття на рівні 
дефініції, обмежуючись здебільшого переліком його основних ознак чи зміс-
товою характеристикою. Показово, такими називають, зокрема, зв’язок із 
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упровадженням законотворчої діяльності та законопроектної роботи на осно-
ві системи електронного документообігу6.

Не розпочинаючи ґрунтовного дискурсу, оскільки це тема самостійного 
дослідження, зауважимо, що при визначенні сутності, змісту, формулювання 
поняття такого явища, як «е-парламентаризм», зрозуміло, слід спиратись на 
характеристики ключової понятійної категорії – парламентаризм. Водночас у 
даному випадку йдеться про політико-правову категорію і доволі складне, 
багатовимірне явище, щодо якого у юридичній науці, як визнають, все ще не 
досягнуто загальноприйнятого розуміння його сутності. 

Так, у теорії вітчизняного конституціоналізму енциклопедично закладена 
концепція парламентаризму як системи організації державної влади, для якої 
характерним є визнання провідної або суттєвої ролі парламенту у її здійснен-
ні7. Навчальною літературою, наприклад, парламентаризм визначається як 
особливий конституційно-правовий режим, який забезпечується високим авто-
ритетом парламенту в країні та виявляється в його спроможності ефективно 
забезпечувати народне представництво, своєчасно і якісно здійснювати зако-
нодавче регулювання всіх сфер життя в суспільстві й державі, утверджувати та 
гарантувати права і свободи людини і сприяти консолідації нації довкола ідеа-
лів демократії та верховенства права8. Водночас необхідними є оновлені науко-
ві узагальнення концепції функціонування парламентаризму в Україні.

Науково-теоретичною основою сучасних досліджень у цій царині науко-
вих знань можуть слугувати також концептуальні, методологічні, прикладні 
підходи до проблем цифрової трансформації держави, значення, ролі в цих 
процесах ІКТ.

Загальновизнано, що парламентська діяльність є відображенням проце-
сів, що відбуваються в суспільстві, державі, показником рівня демокра-
тичності держави і розвитку громадянського суспільства, невід’ємною скла-
довою його взаємодії із структурами публічної влади, чинником стабільності 
суспільного розвитку. Тому пошук механізмів удосконалення форм організа-
ції, функціонування Верховної Ради з метою підвищення ефективності її 
діяльності, відкритого і прозорого її характеру як представницького органу, 
єдиного органу законодавчої державної влади здійснювався і в період до пов-
номасштабної російської війни проти України. На певному етапі, на думку 
багатьох фахівців, сталася деградація окремих вихідних засад конституціо-
налізму, параліч публічних правових механізмів, колапс у діяльності окремих 
конституційних інституцій, у тому числі криза парламентаризму. 

Очевидно, діяльність Верховної Ради України в нових реаліях функціону-
вання, рівень якості законодавчого процесу, виконання інших конституцій-
них парламентських функцій і повноважень зазнав і тепер зазнає впливу як 
позитивних, так і негативних явищ нинішнього досить складного періоду 
державотворення, становлення громадянського суспільства. Сучасні тенден-
ції усвідомлення потреби модернізації процесів формування та реалізації 
національної інформаційної політики, зумовленої багатьма чинниками: 
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викликами гібридної війни, глобалізаційних процесів, потребою реалізації 
поставлених стратегічних завдань, зокрема, цифровізації розвитку суспіль-
них відносин та перебудови всієї системи комунікацій, виникненням нових 
каналів обміну інформацією, а ще впливом соціальних мереж на діяльність 
органів публічної влади у контексті їх комунікативної взаємодії з громадян-
ським суспільством тощо, зумовили, в тому числі, електронну трансформа-
цію українського парламентаризму. 

У парламентській діяльності вже тривалий період активно впроваджува-
лися та використовувались сучасні форми її інформаційного супровіду: роз-
міщення на офіційному вебсайті Верховної Ради, вебсайтах парламентських 
комітетів у мережі Інтернет, застосування електронної пошти, діяльність 
парламентських теле- та радіомовлення, вебтрансляції парламентських сесій 
і засідань комітетів інших ЗМІ, онлайн опитування тощо. Однак, як обґрун-
товується фахівцями, для розвитку українського е-парламенту характерно 
домінування односторонніх інформаційних сервісів: зокрема, відсутні такі 
поширені в європейській практиці інструменти, як доступ усіх зацікавлених 
осіб до пов’язаної із законодавчим процесом документації, можливість 
висловитися щодо того чи іншого законопроєкту тощо. 

Успішне впровадження накреслених намірів значною мірою залежить від 
наявної політичної волі самої державної влади та належне фінансування нею 
відповідних механізмів їх реалізації. 

Зокрема, на комплексне вирішення існуючих проблемних питань, у тому 
числі у сфері забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, забезпе-
чення відкритості, прозорості та підзвітності виборцям, права громадян 
коментувати зареєстровані у Верховній Раді та є предметом громадського 
обговорення законопроєкти, підвищення ефективності парламентських про-
цесів, і була спрямована Стратегія електронного парламентаризму на 2018–
2020 рр., розроблена і затверджена згідно з рекомендаціями Міжпар-
ламентського союзу ЄС9 щодо функціонування сучасних національних 
парла ментів на базі застосування ІКТ для забезпечення ефективної роботи 
парламенту, прозорості, відкритості та підзвітності перед виборцями, нала-
годження діалогу між парламентом і громадянами, забезпечення повного їх 
доступу до інформації про його діяльність тощо. Комплексне, системне вико-
ристання ІКТ полегшує процеси законотворчості, здійснення представни-
цтва та нагляду за напрямом підвищення ефективності, імплементацію ідеї 
публічної участі та покращення іміджу політиків загалом і парламенту зокре-
ма. Наголошувалось, що парламент має унікальне становище у використанні 
нових технологій для демонстрування відкритості та прозорості в управлін-
ні, а також впливу на розвиток цифрової економіки і суспільства, оскільки 
він є єдиним органом законодавчої влади в Україні. 

Акцент був поставлений, що саме з урахуванням реалізації заявлених 
положень електронний (цифровий) парламентаризм є однією з найбільш 
важливих та перспективних складових е-демократії. 
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Існує об’єктивна необхідність щодо аналізу ефективності результатів 
виконання визначених стратегічних планів, позитивних зрушень, а також 
недоліків передбаченої моделі, її відповідності вирішенню поточних завдань 
та визначенню оптимальних напрямів подальшого розвитку вищеназваних 
явищ, процесів. Мабуть, за сприятливіших умов можливо провести спеціаль-
ні парламентські слухання, практика проведення з предметом обговорення 
різноманітних питань функціонування інформаційної сфери яких у минуло-
му була доволі регулярною і результативною.

Практичним позитивним кроком до розбудови е-демократії, втілення 
стратегії електронного парламентаризму в Україні став, зокрема, Закон «Про 
внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення 
електронної форми документообігу у Верховній Раді України» від 
16.01.2020 р., № 469-IX10. 

Хоча названий попередньо стратегічний документ переважним сенсом 
діяльності Верховної Ради з реалізації планів щодо розвитку е-парламента-
ризму назвав поліпшення якості законотворчого процесу та ефективної взає-
модії всіх суб’єктів цього процесу, даний законодавчий акт, встановлюючи 
електронну форму парламентського документообігу як основну (за деякими 
винятками), його положення спрямовані насамперед на удосконалення всіх 
парламентських процедур, законодавчої діяльності, забезпечення вільного та 
безоплатного доступу до бази даних нормативно-правової інформації на офі-
ційному вебсайті. 

Так, найбільш структурований, нормативно впорядкований напрям здійс-
нення інформаційного забезпечення законотворчого процесу вже тривалий 
період формується у самостійний вид парламентської діяльності – інформа-
ційний, окрему важливу функцію із забезпечення громадян публічною 
інформацією та їх залучення до цього процесу, що здійснюється завдяки 
широкому застосуванню ІКТ11 чи, додамо, комунікативну функцію Верховної 
Ради. Особливо, якщо враховувати, як обґрунтовується фахівцями, у більшо-
сті сучасних концептів парламентаризму увага приділяється феномену дові-
ри до політичної системи в цілому та представницьких органів зокрема.

Підсумовуючи рівень розвитку е-парламенту в Україні, фахівці також 
обґрунтовують, що він відповідає сучасним міжнародним тенденціям і вимо-
гам. Цей висновок підтверджується і сьогодні, коли Верховна Рада в умовах 
воєнного стану здійснює свої функції і повноваження, в тому числі й законо-
давчі, використовуючи попередні напрацювання у сфері застосування ІКТ у 
парламентській роботі. 

Нещодавно Голова Верховної Ради України Р. Стефанчук озвучив своє 
бачення того, як зміниться діяльність парламенту після війни12. Зокрема, він 
сказав, що (тезово): діджиталізація є тим, що задає ритм парламентській 
діяльності; формат пленарних засідань має бути готовим до віддаленої робо-
ти: система дистанційного голосування дасть змогу зберегти працездатність 
Верховної Ради у разі будь-якої надзвичайної ситуації, для чого потрібні й 
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законодавчі зміни, і належне технічне забезпечення. А ще наголосив: «Війна, 
як хвороба, вказує на слабкі місця, на які варто звернути увагу. Передусім 
треба посилити безпеку у кібер- та інформаційному просторі, забезпечуючи 
кожного громадянина та міжнародних партнерів доступом до українського 
законодавства, безперебійність оновлення даних на офіційному вебсайті».

Такими, безумовно, не вичерпними можна назвати чинники, що підвищу-
ють значущість і практичну доцільність теоретико-прикладних досліджень 
окресленої різновекторної проблематики.

Висновки. На майбутнє одним із провідних факторів ефективності функ-
ціонування парламентаризму, його складової представницької демократії, 
очевидно, є підтвердження важливої ролі парламенту у вирішенні проблем, 
викликів, що постають перед суспільством, державою, запровадження дієвих 
інституційних механізмів, які б відповідали аналогічним міжнародно-право-
вим механізмам провадження відкритості й прозорості діяльності державних 
органів, парламентської діяльності. Серед шляхів досягнення стратегічних 
намірів – подальша розбудова е-парламентаризму в Україні, удосконалення 
інформаційно-комунікаційної діяльності Верховної Ради, зокрема, на пред-
мет доступу до публічної інформації, залучення громадян до законотворчого 
процесу у форматі е-парламенту.

Нарешті, доктринально і методологічно заявлена проблематика потребує 
подальшого поглибленого осмислення, вироблення відповідних науко-
во-практичних рекомендацій.
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Kostetska Tetiana. On electronic parliamentarism in ukraine: implementation 
strategy and development factors

The article is devoted to certain aspects of the strategy of e-democracy development 
conceptually defined in Ukraine a few years ago, the implementation of which are 
envisaged at the national, regional and local levels. The article deals with the 
characteristic trends of world theoretical thought and democratic practice, some 
doctrinal bases for the implementation of e-democracy processes. The main ones are: 
openness and accountability of public authorities at all its levels, transparency of the 
decision-making process, ensuring the participation of citizens on the basis of the use 
of modern communication technologies (ІСТ). The author points out that despite the 
increasing attention of researchers, both foreign and domestic, to the various issues of 
e-democracy, e-parliamentarism, e-parliament, e-government, set out in fundamental 
and applied works, scientific articles, etc., the need for new interpretations these 
phenomena remain. In the article pays attention to the correspondence of the developed 
directions and tasks to the theory and practice of e-democrac in strategic documents 
developed and adopted at the secondary level (The concept of e-democracy development 
in Ukraine and the action plan for its implementation, approved by the Cabinet of 
Ministers of Ukraine from 8.11.2017, № 797-р.). Introduction of e-parliamentarism is 
one of the main components of its development process.

In today’s realities, the issue of parliamentarism, understanding the role and 
purpose in a democratic state, its development in Ukraine, can be called one of the 
most relevant areas of research for modern domestic constitutionalism. Updated 
scientific generalizations of the concept of the functioning of parliamentarism in 
Ukraine are needed. At the same time, in this case we are talking about a political and 
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legal category and a rather complex, multidimensional phenomenon, which in 
jurisprudence, as they admit, has not yet reached a common understanding of its 
essence. Based on international legal documents, in particular, on the functioning of 
modern national parliaments based on the use of ICT to ensure their effective 
functioning of parliament, transparency, openness, etc., one of the most important and 
promising components of e-democracy in Ukraine is electronic (digital) parliamentarism. 
At the same time, the need to analyze the effectiveness of the results of the 
implementation of certain strategic plans, positive developments, as well as possible 
shortcomings of the envisaged domestic model. 

It is emphasized that parliamentary activity is a reflection of the processes taking 
place in society, the state, is an indicator of the level of democracy of the state, the 
maturity of civil society, a factor of stability of social development, etc. The future 
improvement of the Ukrainian parliament is connected with the development of the 
e-parliament. It is emphasizes, that the activities of the e-parliament in accordance 
with the strategic objectives were actually started before the full-scale Russian war 
against Ukraine. The author distinguishes separate areas, mechanisms for improving 
the forms of organization, functioning of the Verkhovna Rada of Ukraine as an 
e-parliament, its features in martial law.

Key words: e-democracy, e-parliamentarism, e-parliament, information and 
communication technologies.
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ПРАВОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ:  
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ1

У статті розглядаються стратегічні напрями здійснення правової реформи, 
а також стан політичного забезпечення відповідних процесів. Підкреслюється 
необхідність ґрунтовного наукового пізнання процесу здійснення правової рефор-
ми в умовах російсько-української війни та післявоєнної відбудови суспільства 
та держави. Акцентується увага на необхідності внесення системних змін до 
законодавства України щодо прав людини, місцевого самоврядування, адміні-
стративно-територіального устрою, народовладдя, парламентаризму, право-
суддя, національної безпеки та оборони. 

Ключові слова: правова реформа, стратегія, Конституція, закон, політична 
система, правова система, верховенство права.

Batanova Nataliia. Legal reform in Ukraine: conceptual problems and 
strategic directions of its provision 

The article considers the strategic directions of legal reform, as well as the state of 
political support of the relevant processes. The need for thorough scientific knowledge 
of the process of legal reform in the Russian-Ukrainian war and postwar reconstruction 
of society and the state is emphasized. Emphasis is placed on the need to make systemic 
changes to the legislation of Ukraine on human rights, local self-government, 
administrative and territorial organization, democracy, parliamentarism, justice, 
national security and defense.

Key words: legal reform, strategy, Constitution, law, political system, legal system, 
rule of law.

Вступ. Потреба у здійсненні глибоких реформаційних перетворень у пра-
вовій системі, її удосконалення на основі фундаментальних принципів кон-
ституціоналізму та верховенства права, зміцнення на основі Конституції 
України демократичної державності та правових засад українського суспіль-
ства, забезпечення системності, плановості та скоординованості законотвор-
чого процесу, впровадження інноваційних технологій електронної демокра-
тії, державного врядування та місцевого самоврядування змушують карди-
нально переглянути традиційні підходи не лише до теоретико-методологіч-
ного, а і політичного забезпечення правової реформи в Україні, розробка 
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сучасної стратегії якої сьогодні є ключовим завданням, що в підсумку визна-
чає успішність побудови України як правової та соціаль ної держави.

Огляд літератури. Наявні в Україні дослідження проблем здійснення 
правової реформи, представлені у працях В. П. Горбатенка, І. О. Кресіної, 
О. В. Кукуруз, Б. В. Малишева, Н. М. Пархоменко, Т. С. Подорожної, 
Н. М. Оніщенко, О. В. Скрипнюка, Ю. С. Шемшученка, О. І. Ющика та ін.

Постановка проблеми дослідження. Відсутність системного аналізу 
сутності, змісту, принципів правової реформи та стратегічних напрямів її 
здійснення в умовах викликів сьогодення, зумовлює необхідність концепту-
ального аналізу відповідної проблематики.

Метою та завданням дослідження є концептуальний аналіз стратегіч-
них напрямів здійснення правової реформи в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Політика відіграє надзвичайно важливу 
роль у суспільному житті в цілому та, зокрема, забезпеченні правової рефор-
ми в Україні. Саме вона має на меті своєчасно виявляти назрілі проблеми 
політико-правового розвитку суспільства, аналізувати їх, установлювати 
причини виникнення, складність, суперечливість правових проблем та колі-
зій, знаходити способи розв’язання правових конфліктів та визначати магі-
стральні шляхи розвитку правової системи.

Саме у сфері правової політики приймаються відповідні державні рішен-
ня, спрямовані на розв’язання нагальних проблем розвитку правової систе-
ми, розробляються відповідні стратегії, програми та інструменти їх реаліза-
ції. Так, виключно парламент визначає засади внутрішньої і зовнішньої 
політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного 
членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлан-
тичного договору, а уряд забезпечує реалізацію як цих магістральних напря-
мів парламентської діяльності, так і в цілому державний суверенітет та еко-
номічну самостійність України, виконання Конституції і законів України, 
актів Президента України, вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина тощо.

У цьому аспекті правова політика та політичні механізми здійснення пра-
вової реформи виступають важливим компонентом життєдіяльності держави 
та суспільства, маючи велику кількість вимірів і характеристик, формуючи 
відповідну систему та механізми демократичної організації публічної полі-
тичної влади. У зв’язку з цим актуалізується необхідність удосконалення 
процесу формування та здійснення завдань політичної забезпечення правової 
реформи, посилення її впливу на розвиток найважливіших галузей та інсти-
тутів правової системи. Такі завдання вимагають подальшої наукової розроб-
ки концептуальних засад правової реформи, поглибленого теоретико-методо-
логічного аналізу процесу її формування, експертного супроводу та політич-
ного забезпечення реалізації.

Сьогодні, коли тривають конституційна, адміністративна та судова 
реформи, активізувалась та набула реальних контурів реформа адміністра-
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тивно-територіального устрою, відбувається другий етап реформи децентра-
лізації та місцевого самоврядування, відчувається гострий дефіцит дослі-
джень щодо концептуалізації сутності, змісту, магістральних напрямів право-
вої реформи та механізмів її політичного забезпечення.

Важливість і необхідність ґрунтовного наукового пізнання процесу здійс-
нення правової реформи та її політичного забезпечення зумовлена ще й тим, 
що вона й дотепер не знайшла свого адекватного висвітлення у вітчизняній 
науковій літературі, не стала об’єктом фундаментального наукового аналізу 
українських учених. У вітчизняній науці здійснювався політологічний та 
філософський аналіз щодо державної економічної1, соціальної2, інформацій-
ної3, воєнної4, міграційної5 чи молодіжної6 політики, політики здоров’язбере-
ження7, політики держави у сфері захисту прав людини8 тощо. Однак, за 
винятком окремих публікацій9, комплексних досліджень правової реформи, 
процесів становлення, розвитку та здійснення державної правової політики 
та її політичного забезпечення фактично немає.

Між тим не викликає сумніву те, що повільні темпи й труднощі правової 
реформи на принципах свободи, верховенства права і демократії багато в чому 
пов’язані з відсутністю політичного забезпечення правової реформи в Україні. 
Наслідком цього, зокрема, є те, що такі найважливіші проблеми демократич-
ного суспільства як децентралізація, місцеве самоврядування, адміністратив-
но-територіальний устрій, мовні, етнонаціональні та міжконфесійні відноси-
ни, наука та освіта, охорона здоров’я, інформаційна свобода, національна без-
пека і оборона визнаються і стають предметом теоретичного дослідження й 
практичного розв’язання постфактум, вже після того, як вони загострилися. 
Парадоксальною, але поширеною є практика законодавчих ініціатив та реформ 
у тих чи інших напрямах державно-політичного розвитку, а вже потім фор-
мальні спроби їх концептуалізації та стратегування на державному рівні.

Стратегічною ідеєю та магістральним напрямом правової реформи є 
забезпечення верховенства права, яке є основою демократичного суспільства 
та сучасного конституціоналізму. Верховенство права є одним із трьох – 
поряд із демократією та людськими правами – стрижневих принципів Ради 
Європи, що переплітаються та у системній єдності визначають сенс, зміст і 
спрямованість внутрішньої та зовнішньої політики держав – її членів. 
Верховенство права, людські права та демократія є невід’ємним елементом 
спільної спадщини та основоположним принципом усіх європейських демо-
кратій, фундаментом європейської ідентичності.

Головна концептуальна ідея, яка має бути покладена в основу стратегії 
правової реформи, це ставлення до «людини», визнання її найвищою цінніс-
тю та джерелом усіх суспільних благ, а благополуччя людини, утвердження 
та захист її суб’єктивних прав – метою функціонування держави. Втілення у 
практиці праводержавотворення відповідного стратегічного завдання перед-
бачає принципову відмову від домінуючої в сучасному конституційному 
законодавстві, насамперед у тексті Конституції України, радянської моделі 
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визначення та структуризації прав людини, забезпечення їх реалізації та 
гарантування.

На зміну радянському за своєю філософією «предметному» підходу до 
систематики прав людини, в основі якого – орієнтація на сфери суспільного 
життя (політичну, економічну, соціальну, культурну тощо) та здебільшого 
популістська складова, насамперед у частині так званих соціально-економіч-
них прав, за відсутності ефективних гарантій реалізації та захисту цих прав, 
має прийти сучасна модель конституційних прав людини, в основі якої, з 
одного боку, виділення суб’єктивних природних прав (фундаментальні, 
насамперед громадянські, права) людини та, з другого – позитивних зобов’я-
зань держави (насамперед так звані соціальні права), через принципово різні 
механізми їх гарантування – судові та позасудові. В основі такої градації прав 
має бути закладено ціннісний підхід (гідність, свобода, соціальність, спра-
ведливість, громадянськість тощо) та реальна здатність їх захисту певною 
системою гарантій, основною з яких є суд.

Створення відповідного нормативно-правового та інституційного меха-
нізму набуває особливого значення в умовах повномасштабної збройної 
агресії Російської Федерації, російсько-української війни та, з часом, після-
воєнного відновлення суспільства та держави. Саме права людини на гід-
ність, свободу, життя, здоров’я зазнали масштабних порушень.

Щодо прав, які традиційно сприймаються нами як «соціальні» (соціаль-
ний захист, пенсійне забезпечення, належний життєвий рівень, медичне 
обслуговування), вони переважно мають бути у функціональному полі діяль-
ності держави, насамперед уряду, який не дає ці права, не дарує їх, а зобов’я-
заний усебічно забезпечувати. Таким чином, зникає популістська складова, 
мінімізуються упереджені та, як правило, завищені соціальні очікування 
людини у зв’язку з цим. Водночас системні порушення прав людини у сфері 
соціального захисту, освіти, охорони здоров’я в умовах повномасштабної 
збройної агресії рф та російсько-української війни потребуватимуть особли-
вої уваги держави під час деокупації та післявоєнного відновлення.

Реалізація такого стратегічного завдання передбачає не лише внесення 
системних змін до Конституції України (в ідеальному варіанті – прийняття 
нової Конституції), формування нової системи законодавства, побудованої на 
відповідних принципах (наприклад, прийняття нового Трудового кодексу, 
можливо – Соціального кодексу), а й створення інституційного механізму, 
здатного забезпечувати реалізацію та захист відповідних прав (реформа у 
сфері правосуддя, створення мережі омбудсманів тощо).

Наступним стратегічним напрямом правової реформи, який набуває осо-
бливої актуальності та значення в умовах повномасштабної збройної агресії 
Російської Федерації, російсько-української війни та, з часом, післявоєнного 
відновлення суспільства та держави, є децентралізація та функціонування 
реального місцевого самоврядування. Останні роки муніципального будів-
ництва ознаменували собою не лише докорінну відмову від концептуально 
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еклектичних та здебільшого радянських за своєю суттю принципів форму-
вання, організації та, особливо, функціонування місцевого самоврядування, 
а й перехід до європейських засад місцевої демократії, субсидіарності, само-
організації та територіального врядування. 

Однак залишаються системні проблеми в організації та діяльності місцево-
го самоврядування, які потребують свого вирішення та законодавчого забезпе-
чення. Серед першочергових завдань слід звернути увагу на необхідність 
забезпечення територіальної громади усією необхідною сукупністю функцій 
та правомочностей як первинного суб’єкта місцевого самоврядування. 
Насамперед територіальна громада має наділятися статусом юридичної особи. 
Важливим є і питання компетенції місцевого самоврядування: територіальні 
громади вільні вирішувати будь-які питання, крім тих, які має забезпечувати і 
регулювати держава. Невирішеним залишається питання щодо утворення на 
регіональному та субрегіональному рівні місцевого самоврядування власних 
виконавчих органів – муніципальних служб з метою ефективності регіональ-
ного та субрегіонального представництва (на рівні областей та районів).

З метою реалізації цих та інших стратегічних завдань необхідно завершити 
другий етап реформи децентралізації та внести відповідні зміни до Конституції 
України. Також необхідно прийняти низку нових законів: «Про загальні засади 
місцевого самоврядування» (нова редакція профільного Закону «Про місцеве 
самоврядування в Україні»), «Про самоврядування територіальних громад», 
«Про самоврядування на районному рівні», «Про самоврядування на обласно-
му рівні» тощо. Важливе значення в умовах післявоєнної відбудови набувати-
муть різноманітні форми асоціацій у місцевому самоврядуванні, об’єднання 
територіальних громад та міжмуніципального співробітництва, що, своєю 
чергою, потребуватиме змін до законодавства, насамперед законів «Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад», «Про співробітництво територі-
альних громад», «Про асоціації органів місцевого самоврядування» тощо.

Зміни філософії організації та функціонування місцевого самоврядуван-
ня, продовження курсу на децентралізацію влади, потребуватимуть карди-
нальних змін у системі територіальної організації держави, головними важе-
лем якої має стати максимальна доступність для людини публічних послуг. 
Громада має стати первинною одиницею у системі територіального устрою. 
Район (можливо, враховуючи історичний досвід України, повіт) – це серед-
нього рівня одиниця у системі територіального устрою, до складу якої вхо-
дять декілька громад. Область (можливо, враховуючи історичний досвід 
України, край) – одиницею вищого рівня, до складу якої входять райони 
(повіти). Територіальні зміни повинні мати як адміністративно-інституцій-
ний, географічний, економічний, так і номінаційний та топонімічний харак-
тер. При цьому усі назви територіальних одиниць мають бути частиною 
української історії і традицій Українського народу.

Проте головне – це визначення території як фундаментальної основи 
Української держави, символу єдності та інструменту консолідації україн-
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ської нації. Територія має бути просторовим вираженням історичних, мов-
них, етнічних і культурних традицій Українського народу, а унітаризм – засо-
бом їх забезпечення. Умови сучасної російсько-української війни, адекватне 
розуміння її причин та оцінка наслідків, перспективи післявоєнного віднов-
лення суспільства та держави мають розглядатися у фокусі принципів уніта-
ризму, територіальної цілісності та непорушності кордонів Української дер-
жави, її республіканського устрою, які у системній єдності визначають спря-
мування національної безпеки.

У зв’язку з цим актуальним є питання внесення системних змін до 
Конституції України у частині щодо територіального устрою та прийняття 
спеціального законодавства, насамперед Закону «Про порядок вирішення 
питань адміністративно-територіального устрою».

Особливе значення в умовах подолання катастрофічних наслідків повно-
масштабної збройної агресії Російської Федерації, російсько-української 
війни та післявоєнного відновлення суспільства, держави, економіки, соці-
альної та інших сфер суспільного життя, матиме формування ефективних і 
дієвих правових та інституційних механізмів забезпечення та гарантування 
визначальної ролі Українського народу в конституюванні та функціонуванні 
усіх форм публічної влади. Насамперед йдеться про запровадження принци-
пово нових форм безпосереднього впливу громадян на публічну владу 
(народні ініціативи, опитування, електронні голосування тощо). Водночас 
мають запроваджуватися сучасні правила та форми голосування, які б не 
лише сприяли запобіганню абсентеїзму, а й ставали ефективною та справед-
ливою формою відповіді на складні політико-правові виклики, зумовлені 
проблемами сепаратизму, колабораціонізму з рашистськими окупантами. Це 
сприяло б політичній реструктуризації соціуму в умовах післявоєнного від-
новлення суспільства та держави.

В основі інституційної основи політичної системи суспільства має бути 
втілена модель парламентоцентризму, яка засновуватиметься на фундамен-
тальних принципах представницької демократії. Має бути посилена роль 
парламенту як суверенного, легітимного, репрезентативного, колегіального, 
політично спроможного органу законодавчої влади. Вважаємо, що замість 
доволі популістських пропозицій інституційних змін у системі сучасного 
парламентаризму на кшталт зменшення кількості членів парламенту або 
запровадження бікамералізму, доцільно змінити акценти на механізми фор-
мування кількісного та якісного складу парламенту, підвищення якості зако-
нодавчого процесу, втілення інноваційних технологій цифрової демократії, 
створення інших інституційних, політичних та нормативних умов для солі-
даризації громадянського суспільства та подальшого втілення політичної 
волі громадян у процесі ефективного й прозорого врядування. Підвищенню 
ефективності парламентської демократії сприяло б посилення функціональ-
ної ролі уряду в законодавчому процесі як суб’єкта законодавчої ініціативи 
та його професіоналізація.
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Потрібна нова для правової системи України ієрархія законів як актів 
вищої юридичної сили: спеціальні, як такі, що вносять зміни до Конституції, 
конституційні – для регулювання найбільш важливих суспільних відносин, 
передбачених Конституцією, та ординарні. У цьому контексті варто було б 
повернутися до ідеї розробки та прийняття спеціального Закону «Про закони 
та законодавчу діяльність».

З метою забезпечення наступності та безперервності функціонування 
парламенту конституційної та детальної законодавчої регламентації потребує 
діяльність опозиції. Це вимагає прийняття Закону «Про опозицію». 

В умовах складних викликів сьогодення, особливо воєнного стану, та з 
часом післявоєнного відновлення суспільства та держави підвищується роль 
і місце судової влади в забезпеченні функціонування держави та громадян-
ського суспільства. Зокрема, реальністю має стати інститут мирових суддів, 
яких обирають жителі – члени територіальних громад на відповідний строк. 
Гарантування прав людини має забезпечуватися незалежним судом присяж-
них. Має з’явитися новий порядок формування корпусу професіональних 
суддів на конкурсних засадах із залученням системи кваліфікаційних комі-
сій. Прокуратура як невід’ємний складник інституту судівництва має здійс-
нювати основну функцію – представляти публічні інтереси в суді. Суттєвих 
функціональних та інституційних змін має зазнати й конституційна юстиція. 
Конституційний Суд має стати повноцінним органом контрольної влади.

Наріжним каменем правової реформи, фокусом, через призму якого пере-
ломлюються основні вектори внутрішньої та зовнішньої політики Української 
держави в умовах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, 
російсько-української війни та, з часом, післявоєнного відновлення суспіль-
ства та держави, є питання національної безпеки та оборони. Національна 
безпека та оборона – це комплексний елемент функціонування Української 
держави в нових історичних, геополітичних та воєнних умовах. Захист суве-
ренітету та територіальної цілісності України, забезпечення національної 
безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського 
народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

У зв’язку з цим питанням особливої ваги та державного значення стає 
гарантування та створення належних умов функціонування Збройних Сил 
України; обов’язкове державне фінансування заходів, пов’язаних з націо-
нальною безпекою та обороною України, для забезпечення розвитку її обо-
роноздатності та адекватності викликам сьогодення; створення можливостей 
для реалізації громадянами участі в обороні держави; встановлення виключ-
них повноважень вищих органів держави в координації та організації захо-
дів, пов’язаних з національною безпекою та обороною. Це вимагатиме вне-
сення системних змін до Конституції України та удосконалення чинного 
законодавства у відповідній сфері.

Висновки. Загалом стратегія правової реформи має бути спрямована на 
консолідацію суспільства з питань щодо розуміння фундаментальних кон-
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ституційних цінностей: гідність, свобода, справедливість, верховенство 
права, демократія, рівність, солідарність, що забезпечуються та захищаються 
в усіх передбачених Конституцією України формах.

Стратегія правової реформи має бути зосереджена на розв’язанні основних 
системних політичних та тісно пов’язаних із ними (економічних, соціальних, 
культурних, інформаційних, націобезпекових тощо) проблем у сфері забезпе-
чення, реалізації та захисту принципів людської гідності, свободи, справедли-
вості, верховенства права, забезпечення прав людини, соціальної, правової та 
демократичної державності та поділу державної влади в умовах викликів сьо-
годення, але не вичерпує повністю проблематики у зазначеній сфері.

У цьому контексті стратегія правової реформи визначає не лише її мету 
та принципи, а й тактику перетворень у правовій системі, вектори руху, пер-
шочергові пріоритети та індикатори належних організаційних, політико-пра-
вових, наукових, інформаційних та інших умов модернізації правової систе-
ми України.
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Batanova Nataliia. Legal reform in Ukraine: conceptual problems and 
strategic directions of its provision 

The article considers the strategic directions of legal reform, as well as the state of 
political support of the relevant processes. The need for thorough scientific knowledge 
of the process of legal reform in the Russian-Ukrainian war and postwar reconstruction 
of society and the state is emphasized.

It turns out that the main conceptual idea that should be the basis of the strategy 
of legal reform is the attitude to the “human”, the recognition of his highest value. It 
is noted that the strategic idea and the main direction of legal reform is to ensure the 
rule of law, which is the basis of a democratic society and modern constitutionalism. 
In this context, emphasis is placed on the need for systemic changes in the legislation 
of Ukraine on human rights, local self-government, administrative and territorial 
organization, democracy, parliamentarism, justice, national security and defense. 
Recommendations are made and relevant legislative proposals are substantiated.

It is argued that the strategy of legal reform should focus on solving major systemic 
political and closely related (economic, social, cultural, informational, national 
security, etc.) issues in ensuring, implementing and protecting the principles of human 
dignity, freedom, justice, the rule of law, ensuring human rights, social, legal and 
democratic statehood and the separation of powers in the face of today’s challenges.

It is argued that the strategy of legal reform should determine not only its purpose 
and principles, but also tactics of transformation in the legal system, vectors of 
movement, priorities and indicators of appropriate organizational, political, legal, 
scientific, informational and other conditions for modernizing legal system of Ukraine.

Key words: legal reform, strategy, Constitution, law, political system, legal system, 
rule of law.
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У статті досліджуються проблеми структури системи екологічного права. 
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The article examines the problems of the environmental law structural system. The 
positions of supporters of the separation of the natural resource block from 
environmental law and the formation on this basis of an independent branch of law are 
analyzed. Attention is focused on the significant disagreements of researchers in 
understanding the subject and system of the proposed new branch of law. The 
relationship between the system of law and the system of legislation is studied in the 
context of preparation for the systematization of environmental legislation. The 
conclusion is made about the need to preserve the unity of the branch of law that 
regulates relations in the system «man – nature».

Key words: environmental law, natural resource law, branch of law, system of law, 
system of legislation, systematization of environmental legislation.

У 2007 р. ми спільно з В. П. Непийводою опублікували в журналі 
«Государство и право» статтю, в якій виклали власний погляд на структуру 
масиву правових норм, що регулюють суспільні відносини в системі «люди-
на – природа»1. Здійснивши певний екскурс в історію розвитку наукових 
поглядів на відповідну проблему, а також відображення цього розвитку в 
законодавстві України та інших пострадянських держав, ми дійшли висновку 
щодо необхідності збереження структурної єдності в межах системи право-
вих норм, які регулюють відносини щодо охорони навколишнього середови-
ща та використання природних ресурсів, обґрунтовуючи свою позицію домі-
нуванням у відповідній сфері принципу холізму в підходах до взаємовідно-
син живих організмів і природного середовища та їх відображенням у право-
вій системі суспільства, зокрема в правотворчості та правореалізації. 

Переглянувши згадану статтю, я й сьогодні готова підписатись під усіма 
викладеними в ній позиціями та аргументами на підтримку галузевої ціліс-
ності екологічного права. Водночас неможливо не помітити, що в сучасних 
умовах, після перебігу багатьох років, проблема продовжує привертати увагу 
правознавців. Це пов’язано, з одного боку, з невщухаючою актуальністю 
загальнотеоретичних проблем формування структури системи права для 
вітчизняного правознавства в цілому, з другого – з особливою актуальністю 
відповідної проблематики для галузі екологічного права. Перший зріз пов’я-
заний з тим, що для загальної теорії права це питання є стрижневим і вихід-
ним для розуміння характеру зв’язків між елементами відповідної системи 
(підгалузями, правовими інститутами, правовими нормами), їх ієрархії в 
межах певної цілісності, формальної сталості, співвідношення з іншими 
категоріями правової системи: правовою ідеологією, правовою свідомістю, 
правовою культурою тощо2. Належне структурування правової системи 
суспільства значною мірою впливає як на правотворчість, так і на правореа-
лізацію, і як результат – сприяє утвердженню законності та правопорядку в 
державі. А особлива актуальність питань, пов’язаних із конструюванням 
галузі екологічного права, і місцем у ній (чи поза нею) земельного, водного, 
лісового, надрового, фауністичного, флористичного права традиційно випли-
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ває з характеру різнорідних і дуже розгалужених взаємозв’язків людини і 
природи та пошуком оптимальних шляхів їх регулювання в сучасних умовах. 

Нагадаємо, що ще з радянських часів, а саме приблизно з 60-х років 
ХХ ст., до дослідження різних аспектів відповідної проблематики під різни-
ми кутами зору звертались провідні правознавці, причому деякі з них стояли 
на позиції існування природоресурсного права як галузі (за радянської 
доби – це насамперед М. Д. Казанцев3, дещо пізніше – представники 
Харківської школи правознавства – Ю. О. Вовк4, В. К. Попов5 та деякі інші).

Аналізуючи ці перші дослідження природоресурсних відносин і екстра-
полюючи їх на тодішній стан правового регулювання у системі «людина – 
природа», варто усвідомлювати, що підходи до вітчизняного регулювання 
природоохоронних відносин у 1960–1980-ті роках минулого століття майже 
повністю зводились до охорони та використання природних ресурсів як 
загальнонародного надбання. Саме на це орієнтувало й законодавство, зокре-
ма Закон УРСР «Про охорону природи Української РСР»6. Екологічні інтере-
си окремих індивідів, осіб, громадян практично не брались до уваги право-
вим регулюванням. І відносини в системі «людина – природа» дійсно зводи-
лись до природоресурсних. А суто «природоохоронне» регулювання зводи-
лось до регламентації відносин щодо збереження окремих цінних чи унікаль-
них природних об’єктів і комплексів.

Суттєві зміни відбулися з прийняттям 30 років тому Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища»7, акта, що базувався на 
єдності трьох елементів у системі відносин людини і природи: 1) охорона 
природного середовища, що оточує людину, від забруднення та іншої дегра-
дації; 2) раціональне використання природних ресурсів; 3) збереження при-
роди, її унікальних чи типових об’єктів і комплексів. Базуючись на відповід-
ному рамковому законі й з дотриманням вказаної трьохелементної структу-
ри, в Україні протягом 30 років розвивалось екологічне законодавство, тобто 
джерельна база відповідної галузі. 

При цьому природоресурсний блок відповідного законодавства набув 
найбільш поширеного і структурованого характеру; з кожного природного 
ресурсу: щодо землі, її надр, води, лісів, атмосферного повітря, тваринного і 
рослинного світу було прийнято самостійні законодавчі акти (кодекси чи 
закони), навколо яких вибудовувалось подальше диференційоване поресурс-
не регулювання відповідних відносин.

Водночас не можна недооцінювати значення і регулівний вплив інтегрова-
ного законодавства у відповідній сфері, яке паралельно складалося, базуючись 
на єдності природи та процесів, що в ній відбуваються, їх взаємозалежності та 
неможливості неврахування в праві цієї єдності. Саме тому і в Законі 1991 р., 
і в низці прийнятих на його основі актів інтегрованого природоресурсного 
регулювання ця вихідна ідея була активно проведена як системоутворююча.

Незважаючи на це, нова хвиля теоретичних спроб відмежувати природо-
ресурсне право від екологічного, вивести ресурсний блок з-під даху екологіч-
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ного права знову розпочалася вже на початку ХХІ ст. Інтерес до проблемати-
ки співвідношення правового регулювання в системі екологічних відносин 
зазнав нового втілення насамперед у зв’язку з дослідженнями І. І. Каракаша, 
який послідовно виборював і концептуально обґрунтовував самостійність 
природоресурсного права в системі права України8, 9.

При домінуванні в доктринальній правознавчій літературі підходу до 
єдності галузі екологічного права, охоплення нею всього комплексу відно-
син у системі «людина – природа», «суспільство – навколишнє середови-
ще»10, 11, 12, 13, 14, і сьогодні деякі науковці продовжують виборювати ідею 
незалежності природоресурсного права, його відмежування від права еко-
логічного. Особливо пожвавилось обговорення цих проблем в останні 
роки, поштовх якому надала монографічна та дисертаційна роботи 
М. А. Дейнеги15, 16, 17.

Вважаю поновлення дискусії щодо структури галузі екологічного права у 
сьогоднішніх умовах справою не безпідставною і не суто теоретичною, а 
такою, що має цілком реальний практичний зміст. Адже ми стоїмо на порозі 
нового етапу вдосконалення екологічного законодавства. У науці вже не про-
сто говорять, а «волають», що це законодавство стало неосяжним, перестало 
бути структурованим, його системність постійно порушується, зникає від-
чуття вирішального впливу науки на його розвиток18. Треба переходити до 
етапу систематизації екологічного законодавства. Але цей загальний напрям 
має отримати конкретизацію, яка, на мій погляд, неможлива без досягнення 
єдності правознавців відповідного профілю стосовно структури цієї галузі 
права. Тому одним із спонукальних чинників мого повернення до відповідної 
проблематики якраз і є відсутність спільної позиції правознавців, з одного 
боку, в питанні єдності системи екологічного права, а з другого – в підходах 
тих, хто виборює право природних ресурсів на самостійне правове поле: що 
саме вони хочуть «відтяти» від екологічного права, яким чином, в якому 
обсязі та в якій формі. Тут позиції науковців суттєво різняться.

Якщо виділити головні камені спотикання, що формують розбіжності 
позицій науковців, то можна означити кілька аспектів: чи варто «заводити» 
правове регулювання щодо природних ресурсів «під дах» екологічного 
права, чи нехай ідуть у самостійне плавання? Якщо в самостійне, то наскіль-
ки самостійне? Чи варто окремим природним ресурсам об’єднуватись один з 
одним у виокремленні масиву своїх правових норм і при формуванні системи 
законодавства? Чи самостійності та уособленості прагне лише земельне 
право, чи такої ж автономності варті водне, гірниче (надрове), лісове, фауніс-
тичне, флористичне та інші поресурсні галузі? Адже якщо бути до кінця 
послідовними в незалежній від екологічного права природоресурсній кон-
цепції, то «прагнути незалежності» в регулюванні може кожен природний 
ресурс. Є й інші аспекти, щодо яких адепти відокремлення природоресурс-
ного права від екологічного мають суттєві розбіжності. 



338 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

Найбільш амбітне становище у відповідному контексті, звісно, посідає 
земельне право. І сучасне земельне законодавство цьому сприяє. Адже воно 
значно більше за обсягом, ніж законодавство щодо інших природних ресур-
сів; воно має значні історичні витоки в нашій державі. До землі значною 
мірою «прив’язане» регулювання й щодо інших природних ресурсів. Досить 
пригадати ст. 3 ЗКУ, яка говорить, що відносини, які виникають при регулю-
ванні водних, лісових та інших природних ресурсів, регулюються ЗКУ та 
іншими актами законодавства, якщо вони не суперечать цьому кодексу (виді-
лено мною. – Н. М.). Дещо забігаючи вперед, зазначу, що ця норма ЗКУ як 
головного акта земельного законодавства певним чином «перетягла на себе 
ковдру», яка раніше створювалась інтегрованим екологічним законодав-
ством, а саме ст. 2 первісної редакції Закону України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища», необґрунтовано вилученої з цього 
Закону в 2012 р. Нею декларувалось, що відносини у галузі охорони навко-
лишнього природного середовища регулюються цим Законом, а також розро-
блюваними відповідно до нього земельним, водним, лісовим законодавством, 
законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону і 
використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним законо-
давством.

На обґрунтування позиції розділення екологічного та природоресурсного 
права дослідники інколи посилаються на самостійність принципів і цілей 
природоресурсного права. Так, обґрунтовуючи необхідність виділення само-
стійної галузі природоресурсного права, М. А. Дейнега оперує принципами, 
притаманними природоресурсному праву: забезпечення сталого розвитку, 
екосистемного підходу, ландшафтного підходу, раціоналізації природокорис-
тування та ін.19 Не важко помітити, що всі ці принципи притаманні екологіч-
ному праву в цілому.

А П. Ф. Кулинич, досліджуючи проблему цілей земельного права, зокре-
ма, зазначає, що «основою ціллю правового регулювання суспільних відно-
син нормами земельного права є охорона і забезпечення раціонального вико-
ристання земель»20. Займаючи беззаперечну позицію щодо самостійності 
галузі земельного права, науковець, зокрема, зазначає, що земельне право 
покликане забезпечити три основні результати, які характеризують стан 
об’єкта земельних відносин: збереження земель; відновлення властивостей 
землі, які були втрачені у процесі її використання; поліпшення земель, тобто 
надання землі нових чи більшої кількості корисних для природи і людини 
властивостей. Цілком погоджуючись з такою позицією, вважаю, що відповід-
ні цілі впевнено можна екстраполювати на всі природні ресурси, так само як 
і на природне середовище в цілому, тобто на відносини, що в комплексі охо-
плюються екологічним правом, до цілей якого належить і збереження, і від-
новлення, і раціональне використання не лише земель, а й усіх природних 
ресурсів, перебіг природних процесів у яких відбувається у тісному зв’язку 
як між собою, так і у відносинах з людиною. І якщо слідувати цій логіці, то, 
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можливо, не доведеться вести мову про те, що предмет правового регулюван-
ня, як стверджує П. Ф. Кулинич, не в усіх випадках є ідентифікатором галузі 
права, оскільки в правовій системі України «сформувалася низка галузей 
права, предмети правового регулювання в яких частково збігаються»21. 
А земельне право автор якраз і відносить саме до таких галузей, предмет 
якого переплітається з цивільним, екологічним, лісовим правом тощо. 
Вважаю таку позицію небезпечною, оскільки при цьому зникає єдина ознака 
галузі права, що є безспірною – її предмет*22.1 Якщо поставити під сумнів 
роль предмета правового регулювання у формуванні галузей права, то буде 
зруйнована вся концептуальна модель побудови системи права. 

Вважаю, що в такій постановці йдеться про змішування понять структури 
системи права і системи законодавства. Звісно, система права є первинною 
по відношенню до системи законодавства та основою для побудови остан-
ньої. Водночас система законодавства як сукупність нормативно-правових 
актів, у яких об’єктивуються внутрішні змістовні та структурні характери-
стики права23, за обсягом може бути значно ширшою за систему права. 
Система законодавства, крім того, є більш мобільною, більш пов’язаною з 
суб’єктивними чинниками зручності поєднання форми правового регулю-
вання з особливостями правореалізації і ніколи повною мірою не відповідає 
галузевій належності всієї сукупності правових норм тієї чи іншої галузі, що 
поєднуються в певних нормативно-правових актах. На відміну від цього, 
структура системи права має об’єктивний характер. У її формуванні предмет 
правового регулювання є основною системоутворювальною ознакою, яка, 
поєднуючись із методом (методами) правового регулювання, його цілями, 
сформованою джерельною базою, забезпечує його стабільність і місце в 
загальній системі права.

Що ж є цементуючими ознаками системи екологічного права? Спробую 
проаналізувати їх, опонуючи прибічникам відокремлення природоресурсно-
го права від екологічного.

Насамперед звернемо увагу на витоки назви галузі «екологічне право», 
що походить від терміна «екологія», тобто наука про взаємовідносини живих 
організмів і їх природного середовища. Звідси екологічне право – це правова 
структура, яка регулює суспільні відносини саме в цих межах. Зазначимо, що 
відносини щодо природокористування є однією з найважливіших і хроноло-
гічно первісною формою розвитку відповідних відносин, звичайно, поряд з 
охоронними. 

Ця позиція заперечується деякими авторами. Так, М. А. Дейнега, розгля-
даючи природоресурсне право як самостійну галузь, головну лінію розмеж-
ування галузей бачить у такому: «предметом природоресурсного права є 

*1 У науці вже майже аксіоматично визнано, що метод правового регулювання не 
може визнаватись самостійним ідентифікатором галузі права, адже практично всі 
галузі в різному співвідношенні базуються на поєднанні двох основних методів пра-
вового регулювання – імперативному та диспозитивному.
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природоресурсні відносини, тобто суспільні відносини щодо використання і 
відтворення природних ресурсів або їх властивостей, предметом екологічно-
го (природоохоронного) права – природоохоронні відносини як суспільні 
відносини щодо охорони природних об’єктів і навколишнього природного 
середовища та відновлення природних ресурсів»24. Зазначимо, що авторка 
ототожнює екологічні відносини з суто природоохоронними. М. В. Шульга 
та Л. В. Лейба також убачають предмет природоресурсного права у спільних 
відносинах, які стосуються забезпечення раціонального використання і своє-
часного відтворення природних об’єктів та їх ресурсів25. Однак, якщо пере-
вести це твердження в практичну площину, стає зрозумілим, що в більшості 
випадків ці відносини дуже важко (практично неможливо) від’єднати від 
природоохоронних, оскільки вони являють собою дві органічно пов’язані 
сторони відносин у системі «людина – природа». А головною ознакою галузі 
права, згідно з загальнотеоретичними постулатами, є відносна самостійність 
відповідних суспільних відносин, їх стійкість і можливість автономного 
функціонування. У такій постановці виділення природоресурсного права з 
екологічного закономірно мало б своїм результатом штучне «розщеплення» 
правових масивів не лише інтегрованого, а й диференційованого (поресурс-
ного) регулювання. Вважаю, що відокремлення відносин щодо використання 
від відносин щодо охорони і розмежування на цій основі природоресурсного 
права з екологічним буде співрозмірним виокремленню певних життєво важ-
ливих органів з цілісного людського організму і пошук можливості їх авто-
номного функціонування. Риторично запитаємо: «Задля яких цілей?».

Важливим чинником, що характеризує галузь права, крім відокремленого 
предмета і своєрідного методу (методів) правового регулювання, визнається 
й самостійно сформована джерельна база. Сьогодні природоресурсні відно-
сини мають лише поресурсну джерельну базу. Це не випадково: відповідна 
джерельна база сформована для органічно єдиної правової спільності – еко-
логічного права, джерельна база якої поєднує як інтегроване регулювання 
(з рамковим Законом про охорону навколишнього природного середовища на 
вершині законодавчої ієрархії), так і регулювання поресурсно диференційо-
ване. Підкреслимо, що в межах диференційованого (поресурсного) регулю-
вання регламентації підлягають не лише відносини щодо використання та 
відтворення землі, вод, надр, лісів, тваринного та рослинного світу, а й від-
носини щодо їх охорони, збереження та відтворення, які органічно перепле-
тені між собою.

Зважаючи на наявність інтегрованого і поресурсно диференційованого 
законодавства у регулюванні відносин «людина – навколишнє середовище», 
оригінальну, відмінну від попередньо наведеної, концепцію висуває 
П. Ф. Кулинич, стверджуючи, що відносини щодо використання і охорони 
довкілля в цілому та його окремих природних комплексів мають регулювати-
ся екологічним правом, а відносини щодо використання та охорони окремих 
природних ресурсів – земель, лісів, вод, надр тощо – відповідними поресур-
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сними галузями права – земельним, лісовим, водним, гірничим тощо26. 
Вважаємо, що ця авторська позиція базується на визнанні похідного характе-
ру системи права від системи законодавства (джерельної бази). Наявність 
поряд з загальним регулюванням відносин щодо охорони та використання 
всього природного середовища також актів поресурсного регулювання щодо 
землі, води, надр тощо не заперечує єдність галузі екологічного права. А фор-
мування в його межах джерел як інтегрованого, так і диференційованого 
регулювання свідчить лише про розгалуженість норм відповідної галузі та їх 
компонування в законодавстві за відповідними блоками для зручності право-
застосування. Вважаю, що саме такий підхід до формування екологічного 
законодавства має бути збережений і в ході майбутньої систематизації відпо-
відної галузі.

Врешті, еколого-правові відносини за своїм характером структуруються 
не лише на національному, а й на міжнародному рівні. Тому національ-
но-правове регулювання відповідних відносин має значною мірою орієнтува-
тись на міжнародно-правовий рівень регулювання, де традиційно існує єдине 
право навколишнього середовища («environmental law» – англ, «droit de 
l’environnement» – франц.), у межах якого регулюються міжнародні відноси-
ни як щодо охорони довкілля, окремих видів живих організмів чи біорізно-
маніття в цілому, так і відносини щодо раціонального використання природ-
них ресурсів, природних об’єктів і комплексів, які мають міжнародне значен-
ня. Те саме стосується й європейського права навколишнього середовища, до 
якого Україна зобов’язалась наблизити своє законодавство згідно з Угодою 
про асоціацію Україна – ЄС.

Розмірковуючи в контексті майбутньої систематизації екологічного зако-
нодавства, не варто вважати, що цей процес може обмежитись розробленням 
і прийняттям лише Екологічного кодексу, хоча такий кодекс як новий рамко-
вий акт відповідної галузі безумовно потрібен27. Саме в ньому повинно бути 
визначено базову термінологію галузі, окреслено коло регульованих еколо-
гічним правом відносин щодо забезпечення екологічної безпеки, раціональ-
ного використання природних ресурсів, збереження природи, її об’єктів і 
комплексів, враховано нові виклики, які сьогодні виникли перед екологічним 
правом у зв’язку зі зміною клімату, активним освоєнням ресурсів космосу, 
глобалізаційними процесами тощо. Саме в цьому Кодексі має бути врегульо-
вано інтегровані природоресурсні відносини. А специфіка охорони та вико-
ристання окремих природних ресурсів має регулюватись поресурсними акта-
ми, в яких для зручності правореалізації можуть бути вміщені й норми інших 
галузей права, зокрема, адміністративного, цивільного, які регулюють спо-
ріднені земельні, водні, гірничі та деякі інші відносини. 

Підбиваючи підсумки, звернемо увагу на кілька ключових аспектів.
Екологічне право є цілісною структурою з усіма ознаками, властивими 

галузі права, насамперед самостійним предметом і специфічним поєднанням 
методів правового регулювання, розвинутою джерельною базою.
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Система екологічного законодавства як сукупність нормативно-правових 
актів, у яких об’єктивуються внутрішні змістові та структурні характеристи-
ки системи права, перебуває на порозі нового етапу вдосконалення – його 
систематизації. Відповідний процес має спиратись на чіткий науковий фун-
дамент, при формуванні якого науковці відповідного профілю мають дійти 
консенсусу щодо вихідних позицій систематизації. Структура галузі права з 
її підгалузями та правовими інститутами, що протягом останніх 30 років 
виправдала випробування часом, має залишатись в основі побудови системи 
законодавства. 

Ставлячи питання про виділення з екологічного права його важливої 
органічної частини – природоресурсного права і формування в системі права 
нової галузі, слід насамперед відповісти на питання: з якою метою вибудову-
ються відповідні теоретичні конструкції, адже система права, на відміну від 
системи законодавства, є об’єктивною категорією. 

Аргументами на користь непродуктивності «розлучення» можуть слугу-
вати насамперед суттєві розбіжності в ключових засадах побудови нової 
галузі права (чи то роз’єднання використання, з одного боку, та охорони – з 
другого; чи то виділення в окремі галузі диференційованого регулювання 
відносин щодо використання та охорони окремих природних ресурсів при 
залишенні в теренах екологічного права інтегрованих екологічних відносин; 
чи то інші підходи, які час від часу лунають і ніколи повністю не збігаються 
один з одним навіть серед прибічників незалежності природоресурсного 
права).

Головне питання, на яке ніхто з «незалежників» не дає відповіді: для чого 
вибудовуються відповідні теоретичні конструкції, який практичний позитив-
ний вплив це може справити на розвиток екологічного законодавства, у т. ч. 
його органічної природоресурсної частини?

Систематизація екологічного законодавства не матиме успіху допоки 
прибічники виділення з його складу природоресурсної частини принаймні не 
дійдуть узгодженої позиції щодо засад побудови нової галузі права, водночас 
не забуваючи про визначення долі частини екологічного права, що залишить-
ся після «розлучення». 

Однак навряд чи в близькому майбутньому можемо сподіватися, що 
основні засади формування нової галузі поряд з вже існуючою отримають 
зрозуміле консенсусне рішення, особливо на стадії переведення теоретичних 
схем у площину формування двох оновлених галузей законодавства. Тому 
запрошую фахівців до предметної дискусії.
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Malysheva Nataliia. Environmental law and natural resource law: if “divorce” 
is relevante? 

The article examines the problems of the environmental law structural system. The 
urgency of this issue has increased significantly due to the repeated attempts of some 
researchers to justify the need to separate from the environmental law of its natural 
resource unit and create a new branch of law, along with environmental law, the 
subject and scope of which will be significantly narrowed. A brief historical digression 
into the study of the relevant issue in Ukrainian science over the past 60 years was 
made. The connection between the evolution of legal thought and the development of 
environmental legislation at different stages is substantiated. The views of modern 
supporters of such a question are analyzed. Attention is focused on the significant 
disagreements of researchers in understanding the subject and system of the proposed 
new branch of law: some of them suggest a separation of utilization, on the one hand, 
and protection, on the other; others are talking about the allocation in some areas of 
differentiated regulation of relations for the utilization and protection of certain 
natural resources while leaving in the field of environmental law regulation of 
integrated environmental relations; from time to time there are other approaches that 
never completely coincide with each other, even among supporters of the independence 
of natural resource law. It is emphasized that such inconsistency of researchers’ 
opinion only delays the process of systematization of environmental legislation, which 
is long overdue, especially from the standpoint of law enforcement. The relationship 
between the system of law and the system of legislation is studied in the context of 
preparation for the systematization of environmental legislation. The conclusion is 
made about the need to preserve the unity of the branch of law that regulates relations 
in the system «man - nature».

Key words: environmental law; natural resource law; branch of law; system of 
law; system of legislation; systematization of environmental legislation.
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Вступ. Ідея введення у правознавство категорії інтересу належить видат-
ному німецькому правознавцю Рудольфу фон Ієрингу. Досліджуючи напри-
кінці ХІХ століття закономірності права як регулятора суспільних відносин, 
він звернув увагу на помітний вплив суспільних інтересів на його розвиток. 
Зокрема, Рудольф фон Ієринг виявив, що зі зміною інтересів суспільства змі-
нюється і його право1. Адже, як зазначається у літературі, жодний «похід-
ний» від права засіб не перебуває так «близько» до потреб суб’єктів соціаль-
них відносин як законний інтерес, що відіграє роль діалектично необхідної 
ланки, зумовленої межею переходу від соціального управління до більш 
специфічної системи правового регулювання2.

Ідея Рудольфа фон Ієринга про роль суспільних інтересів у формуванні 
правового забезпечення суспільних відносин була досліджена і концептуалі-
зована у працях наступних поколінь вчених-правознавців. Так, на важливу 
рису правової природи законних інтересів вказує В. В. Субочев. На його 
думку, природа законних інтересів багато в чому пояснюється тим, що нор-
мативність права, будучи значною мірою відображеною в суб’єктивних пра-
вах та обов’язках, не втілює в собі вичерпним чином регулятивний потенціал 
права і не повною мірою здатна пояснити його властивості як системи, що 
саморозвивається. Завжди є те, що лежить за рамками нормованого правила 
поведінки, поза межами суб’єктивних прав та обов’язків. Це, вважає вчений, 
і є тим, що можна визначити як законні інтереси3. Більше того, в літературі 
зазначається, що механізм взаємодії суб’єктивних прав та юридичних 
обов’язків з необхідністю підтримує імпульс до існування законних інтере-
сів, які є своєрідним «перехідником» між дозволеним та незабороненим у 
праві4. Навіть стверджується, що інтерес є своєрідним «умикачем» процесу 
реалізації суб’єктивного права5 та породжує правовідносини між суб’єктами, 
визначаючи характер взаємодії їх учасників6.

Постановка проблеми. Цифровізація земельних відносин істотно змі-
нює сферу дії земельного права, обумовлюючи його подальший розвиток 
через створення нових потреб суспільства у використанні земельних ресур-
сів, які породжують нові земельні інтереси у його членів. Будучи дотичними 
до права в цілому та земельного права зокрема, такі земельні інтереси «тяжі-
ють» до отримання правового середовища для свого існування та досить 
часто трансформуються у законні земельні інтереси.

Метою дослідження є формулювання теоретичних засад і перспектив 
функціонування законних земельних інтересів в умовах цифровізації земель-
них відносин в Україні.

Виклад основного матеріалу. Сучасна правова доктрина виходить з 
того, що реалізація права здійснюється як через суб’єктивні права учасників 
правовідносин, так і через їх законні інтереси, які не є елементами правовід-
носин. Тому цілком закономірним стало намагання практики використати 
теоретичні напрацювання щодо правової природи законних інтересів як еле-
менту правового становища учасників суспільних відносин для задоволення 
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їх потреб. Через неоднозначні тлумачення змісту цієї категорії у процесі пра-
вореалізації за вирішення даної проблеми на початку ХХІ століття взявся 
Конституційний Суд України, більшість членів якого були відомими вітчиз-
няними правознавцями. 

Розглянувши конституційне подання групи народних депутатів щодо тлу-
мачення змісту терміна «охоронюваний законом інтерес», Конституційний 
Суд України Рішенням від 1 грудня 2004 року № 18-рп/2004 по справі 
№ 1-10/2004 (справа про охоронюваний законом інтерес)7 надав розгорнуте 
визначення поняття та змісту цього терміна. Зокрема, Суд надав інтерпрета-
цію поняття «інтерес» у вузькому розумінні цього слова як інтересу, який 
перебуває виключно у логічно-смисловому зв’язку із суб’єктивними права-
ми, але прямо ними не опосередковується, тобто виходить за межі останніх. 
Тому охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки зако-
ну, а й об’єктивного права у цілому, що панує у суспільстві, зокрема, спра-
ведливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним 
змістом такого права і є його складовою. Більше того, види і зміст охороню-
ваних законом інтересів, що перебувають у логічно-смисловому зв’язку з 
поняттям «права», як правило, не визначаються у статтях закону, а тому фак-
тично є правоохоронюваними. 

Суд також підкреслив, що інтерес може бути як охоронюваним законом, 
правоохоронюваним, законним, так і незаконним. Відповідно заінтересована 
особа вправі звертатись до суду за захистом не будь-якого, а виключно охо-
ронюваного законом інтересу, законного інтересу.

У рішенні Суду також зазначено, що «інтерес» (у вузькому розумінні) і 
«суб’єктивне право» об’єднує те, що вони опосередковуються об’єктивним 
правом, гарантуються й охороняються державою тощо. Водночас інтерес, 
навіть перебуваючи під охороною закону чи права, на відміну від суб’єктив-
ного права, не має такої правової можливості як останнє, оскільки не забез-
печується юридичним обов’язком іншої сторони. Законний інтерес відбиває 
лише легітимне прагнення свого носія до того, що не заборонено законом, 
тобто тільки його бажання, мрію, потяг до нього, а отже, й не юридичну, а 
фактичну (соціальну) можливість. Тому охоронюваний законом інтерес регу-
лює ту сферу відносин, заглиблення в яку для суб’єктивного права законода-
вець вважає неможливим або недоцільним.

Узагальнюючи, Конституційний Суд України постановив, що поняття 
«охоронюваний законом інтерес» слід розуміти як прагнення до користуван-
ня конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений 
загальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у суб’єктивно-
му праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового 
захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуаль-
них і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, 
суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим 
загальноправовим засадам.
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Нарешті, системний аналіз, який провів Конституційний Суд України, 
свідчить, що поняття «охоронюваний законом інтерес» у всіх випадках вжи-
вання його у законах України у логічно-смисловому зв’язку з поняттям 
«права» має один і той же зміст. Отже, саме у такому значенні слід вживати 
дане поняття і у земельних правовідносинах.

Як зазначається у літературі, всі форми та методи правового регулювання 
породжують законні інтереси як відповідні праву прагнення. Такі прагнення 
дають змогу доповнити те, що право намітило, закріпило, тим самим знахо-
дячи нові, в тому числі й непередбачувані способи співіснування особистого, 
громадського та державного8.

Отже, законні земельні інтереси як правове явище виникають не на «голо-
му» місці, а у сфері суспільних земельних, екологічних та деяких інших відно-
син, які регулюються правом. Лише після поширення дії правових норм на 
певне коло земельних або пов’язаних з ними інших суспільних відносин, у 
особи як учасника таких відносин можуть виникати законні земельні інтереси. 

Доволі часто земельні інтереси формуються там, де відповідно до законо-
давства у суб’єктів правових відносин виникають суб’єктивні права щодо 
землі, територій, земельних ділянок та інших об’єктів земельних правовідно-
син. Як зазначається у літературі, оскільки власність виступає мірою саморе-
алізації та розвитку людини, розвиток відносин власності неминуче зумов-
лює появу її різноманітних законних інтересів9. У таких випадках їх законні 
інтереси є доповненням наявних у таких суб’єктів земельних прав.

Водночас слід відмітити, що законні інтереси бувають двох видів: об’єк-
тивовані (виражені) у суб’єктивному праві особи та поглинуті ним, тобто 
такі, що існують і реалізуються шляхом набуття та реалізації суб’єктивних 
прав, та законні інтереси, які не мають вираження у суб’єктивному праві та 
не є самостійними правовими категоріями. Враховуючи поглинання закон-
них інтересів першого виду суб’єктивними правами, у теорії права та законо-
давстві фактично виділяються та захищаються самостійні законні інтереси.

Відповідно, реагуючи на потреби в захисті таких земельних інтересів, 
законодавець ввів поняття «законний інтерес». Здебільшого цей термін 
пов’язаний з земельними інтересами, що охоплюються відповідними суб’єк-
тивними правами на землю. Наприклад, у такому значенні вжитий термін 
«заінтересований» у ч. 1 ст. 118 Земельного кодексу України, де зазначається, 
що громадянин, заінтересований у приватизації земельної ділянки у межах 
норм безоплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, подає кло-
потання до відповідного органу. Однак практика землекористування надає 
все більше підстав для постановки питання для забезпечення захисту закон-
них інтересів, які не охоплюються відповідними суб’єктивними права на 
землю.

На нашу думку, важливим юридичним джерелом появи у особи законних 
інтересів у сфері земельних відносин є отримання нею права власності та 
інших прав на землю, а також екологічних прав (на сприятливе довкілля 
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тощо), які зумовлюють появу у свідомої, соціально активної особи законних 
земельних інтересів (наприклад, інтерес на утримання сусідніх ділянок у 
належному агротехнічному, естетичному стані тощо). Адже землекористу-
вання, в тому числі й сільськогосподарське, все більшою мірою виходить за 
межі забезпечення інтересів суб’єкта права власності чи права користування 
відповідною земельною ділянкою і втручається в ті сфери суспільних відно-
син, які зачіпають інтереси інших приватних осіб, а також суспільства в 
особі держави та територіальних громад. Тому важливим етапом у розвитку 
законних земельних інтересів стала земельна реформа, яка здійснюється в 
Україні з початку 90-х років ХХ століття. Одним з ключових її напрямів 
стало формування системи прав на землю, в основі якої лежить основне 
речове право – право власності. Водночас на відміну від радянського земель-
ного законодавства, яке базувалося на виключній власності одного суб’єкта – 
держави – на землю, земельна реформа забезпечила формування системи 
права власності ринкового спрямування, яка базується на плюралізмі форм 
права власності на землю. Відповідно, в земельне законодавство України 
запроваджені дві форми права власності на землю, право публічної (держав-
ної і комунальної) власності на землю та право приватної (фізичних і юри-
дичних осіб) власності на земельні ділянки.

Плюралізація системи права власності на землю спричинила ще один 
важливий процес у системі прав на землю – формування системи похідних 
від права власності речових земельних прав – права оренди, права емфітевзи-
су, права суперфіцію, права земельного сервітуту.

Своєю чергою формування в Україні плюралістичної системи права влас-
ності на землю з відповідним збільшенням суб’єктів права власності на 
землю (держава, територіальні громади, юридичні і фізичні особи) та систе-
ми похідних від права власності земельних прав, які спрямовані на задово-
лення різних за своїм соціально-економічним значенням земельних потреб, 
істотно зросла кількість носіїв законних земельних інтересів. Адже інтерес 
традиційно розглядається як рушійна сила, яка спонукає людину вступати у 
суспільні відносини, змінювати та припиняти їх з метою задоволення влас-
них потреб10.

Таким чином, визнання земельним законодавством України законних 
земельних інтересів стало важливою складовою правового механізму регу-
лювання земельних відносин. Адже, як слушно зазначає І. Венедіктова, 
«властива охоронюваному законом інтересу регулятивна функція реалізуєть-
ся шляхом надання законної (легітимної) охорони інтересам, які відпові-
дають основоположним критеріям розвитку соціуму, держави»11. 

Маємо зазначити, що у земельних правовідносинах законні інтереси їх 
учасників у багатьох випадках не збігаються і дуже часто є конкуруючими. 
Як зазначає Г. В. Мороз, якщо має місце збіжність усіх груп інтересів, можна 
говорити про досягнення оптимального результату втілення всіх елементів 
змісту екологічної функції держави12. Проте, на нашу думку, в земельному 
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праві важко досягти збіжності інтересів учасників земельних відносин. Так, 
наприклад, у орендодавця і орендаря земельної ділянки такі інтереси прин-
ципово різняться: перший хоче отримати орендну плату більшого розміру, а 
другий – меншого. Вочевидь, варто домагатися не збіжності земельних інте-
ресів сторін, а їх певного балансу. Тому з метою балансу законних земельних 
інтересів необхідно, на нашу думку, створити належні правові умови для їх 
реалізації та захисту.

На жаль, у земельному законодавстві України ще не сформувався чіткий 
правовий механізм реалізації та захисту законних земельних інтересів. 
Особливо гостро його відсутність проявилася на завершальному етапі 
земельної реформи – при відкритті ринку сільськогосподарських земель, 
коли загострилася конкуренція земельних прав та законних земельних інте-
ресів різних суб’єктів земельних прав. У таких умовах адміністративно 
спроможні та економічно сильні суб’єкти земельних правовідносин, осо-
бливо великі агровиробники, намагаються забезпечити формування право-
вого середовища, в якому були б домінуючими саме їхні земельні інтереси. 
Так, у процесі підготовки до відкриття ринку сільськогосподарських 
земель у ряд законодавчих актів України були внесені зміни, які звужують 
сферу прояву і реалізації земельних інтересів 7 млн селян – власників 
земельних ділянок (паїв). Зокрема, у 2015 р. змінами до Земельного кодексу 
та Закону України «Про оренду землі» встановлений 7-річний мінімальний 
термін оренди землі, що унеможливлює задоволення інтересу селяни-
на-орендодавця землі передати ділянку в оренду на менший термін. 
У 2018 р. Земельний кодекс України був доповнений ст. 37-1, яка надає ряд 
нових переваг орендарям земельних ділянок у земельних масивах шляхом 
встановлення нових обмежень у реалізації селянами права власності на 
такі земельні ділянки. Нарешті, правовою моделлю запровадженого 1 липня 
2021 р. ринку сільськогосподарських земель орендарям таких земель нада-
не широке за своїм змістом переважне право на викуп орендованих діля-
нок, яке вони можуть реалізувати навіть за відсутності у юридичних осіб 
права набувати сільськогосподарські землі у власність. У результаті селя-
ни-орендодавці фактично позбавлені можливості реалізувати свій інтерес 
щодо пошуку найкращого за умовами викупу покупця належних їм земель-
них ділянок. 

Водночас ігнорування законних інтересів одних учасників земельних 
правовідносин – селян – не може бути основою формування відповідного 
законодавства, оскільки формування збалансованої правової системи в ціло-
му та ефективної галузі земельного права не може бути здійснене шляхом 
ігнорування законних інтересів, а тим більше прав однієї групи учасників 
правовідносин. На нашу думку, такі законодавчі заходи слід оцінювати як 
правовий регрес, а не правовий прогрес.

Одним із найбільш поширених у земельному праві України законних 
земельних інтересів є правомірне очікування на настання певного земель-
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но-правового результату (дії, рішення тощо). Як слушно зазначає 
Я. Білоголовий, «правомірне очікування виникає у тому випадку, коли внас-
лідок заяв чи обіцянок від імені органу публічної влади, або внаслідок уста-
леної практики в особи сформувалося розумне сподівання, що стосовно неї 
орган публічної влади буде діяти саме так, а не інакше». Більше того, на 
думку автора, дії або рішення органів публічної влади вважаються такими, 
що суперечать принципу верховенства права не тільки у випадках, коли ними 
порушуються суб’єктивні права та процесуальні гарантії, а й у тих випадках, 
коли такі дії не задовольняють правомірних очікувань осіб, стосовно яких 
вони вчиняються (ухвалюються)13. По суті, такої ж позиції дотримується і 
Т. О. Коваленко14. Таким чином, у літературі виникнення законних земельних 
інтересів у формі правомірного очікування пов’язується лише з відносинами 
власників і користувачів земельних ділянок з відповідними органами влади, 
які приймають управлінські рішення. 

На нашу думку, сфера функціонування законних очікувань у земельних 
правовідносинах є ширшою. В ряді випадків об’єктом законних очікувань 
власників і користувачів земельних ділянок може бути і законодавча діяль-
ність Верховної Ради України. Так, протягом 20 років дії земельного морато-
рію – тимчасової заборони на відчуження сільськогосподарських земель, 
який спочатку був встановлений терміном на 3 роки і потім 10 разів був про-
довжений, селяни-власники земельних ділянок (паїв) мали правомірне очіку-
вання на скасування земельного мораторію, що відкривало шлях для реаліза-
ції ними прав власності на відповідні земельні ділянки. Такий висновок 
випливає з рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 22 травня 
2018 р. у справі «Зеленчук і Цицюра проти України». У заявах до ЄСПЛ гро-
мадяни України С. С. Зеленчук та В. А. Цицюра стверджували, що запрова-
джений законодавством України земельний мораторій порушує їх право 
власності на сільськогосподарські земельні ділянки (паї), оскільки позбавляє 
можливості розпорядитися землею в обсязі, визначеному Європейською кон-
венцією з прав людини та гарантованому Конституцією України. У рішенні 
по даній справі ЄСПЛ дійшов висновку, що Україна як держава-відповідач 
вийшла за межі широкої свободи розсуду (дискреції) у цій сфері та не забез-
печила справедливого балансу між загальним інтересом суспільства та май-
новими правами заявників, у результаті чого вона допустила порушення 
статті 1 Протоколу 1 до Конвенції (§149)15. По суті, держава Україна, 10 разів 
продовживши дію земельного мораторію, стільки ж разів не задовольняла 
правомірні очікування принаймні 7 млн громадян-власників земельних діля-
нок (паїв) на запровадження ринкового відчуження сільськогосподарських 
земель.

Водночас маємо зазначити, що органи виконавчої влади та органи місце-
вого самоврядування можуть бути учасниками земельних правовідносин у 
двох статусах – як суб’єкти державного і самоврядного управління та як 
представники відповідно держави і територіальних громад як власників 
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земель. На нашу думку, правомірні очікування у громадян та юридичних осіб 
можуть виникати лише в рамках їх земельних правовідносин з органами 
влади як суб’єктами публічного управління. Водночас коли такі органи влади 
здійснюють повноваження держави чи територіальних громад як власників 
земель, то вони проявляють себе як носії суб’єктивного права власності дер-
жави чи територіальної громади на землю. У таких правовідносинах земель-
ному інтересу громадян і юридичних осіб протистоїть суб’єктивне право 
власності відповідних суб’єктів на землю. Тому в разі такого протистояння 
суб’єктивне право власності чи інше титульне право на землю мають вищий 
ступінь легітимності, ніж земельні інтереси відповідних громадян та юри-
дичних осіб, тому останні не набувають правового значення охоронюваних 
законом земельних інтересів.

Як зазначалося, сфера виникнення та реалізації законних земельних інте-
ресів значною мірою визначається сферою виникнення та реалізації земель-
них прав. Водночас, вважаємо, не тільки розширення сфери виникнення та 
реалізації земельних прав, а й поглиблення правового регулювання земель-
них відносин також спричиняє розширення сфери виникнення та реалізації 
законних земельних інтересів. Одним із напрямів поглиблення правового 
регулювання у земельному праві є збільшення юридично чутливих ознак 
земель як об’єкта земельних правовідносин. Саме таке збільшення цих ознак 
має місце в умовах цифровізації земельних відносин, коли за допомогою 
сучасних цифрових технологій нові якості земель ідентифікуються і фік-
суються як юридично важливі факти в електронних базах даних, що оброб-
ляються (узагальнюються, об’єднуються, виділяються тощо) за допомогою 
сучасних цифрових сервісів (програмного забезпечення) включно зі штуч-
ним інтелектом. 

Як відомо, у ХХ столітті у доктрині земельного права та земельному зако-
нодавстві України сформувалося доволі цілісне уявлення щодо суті такої 
ключової категорії правового регулювання земельних відносин, як право 
фізичних і юридичних осіб на землю. Тривалий час зміст цієї категорії 
земельного права зводився до права фізичних і юридичних осіб на індивіду-
альне та загальне користування землею. Право на індивідуальне користуван-
ня землею набувалося і здійснювалося у випадках, коли земельні ділянки 
надавалися цим суб’єктам у власність та користування, в результаті чого 
фізичні та юридичні особи отримували монопольне право на використання 
корисних властивостей відповідних земельних ділянок як об’єктів нерухомо-
го майна, засобів виробництва, операційного базису та природного ресурсу. 
Водночас право фізичних та юридичних осіб на загальне користування зем-
лею реалізується шляхом використання ними земель загального користуван-
ня – доріг, вулиць, площ, об’єктів рекреації тощо, які виділяються для задо-
волення певних земельних потреб (прохід, проїзд, відпочинок тощо) неви-
значеним колом осіб без закріплення відповідних земель у будь-чиє 
індивідуаль не користування.
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Право на землю у вищезазначеному розумінні зумовило формування 
земельних інтересів фізичних та юридичних осіб, які практично повністю 
задовольнялися реалізацією ними права на індивідуальне та загальне корис-
тування землею. Водночас поступ науково-технічного, соціально-економіч-
ного та духовного прогресу у життєдіяльності суспільства на рубежі ХХ і 
ХХІ століть зумовив появу у учасників земельних відносин нових земельних 
інтересів, які базуються на розширеному об’єктному складі права на землю. 
Відповідно прийнятим 25 жовтня 2001 р. Земельним кодексом України було 
введене право фізичних та юридичних осіб на суміжні (сусідні) земельні 
ділянки, яке реалізується у формах земельного сервітуту та добросусідства.

Глобалізація, яка підвищила рівень взаємозалежності суспільств та 
рівень уразливості людини від контроверсійної діяльності інших членів 
суспільства, та поява сучасних цифрових технологій, які створили для люд-
ства нові, дуже ефективні комунікативні можливості, спричинили сильну 
потребу сучасної людини у отримані максимально повної інформації у мак-
симально короткі строки про навколишній світ, в тому числі й про земельні 
ресурси як важливу умову існування сучасної цивілізації. Все це спричинило 
формування у сучасної людини більш широкого спектра земельних інтересів, 
об’єктом яких стали не тільки землі, пов’язані з безпосереднім місцем про-
живання, трудової діяльності та відпочинку людини, а й земельні ресурси 
країни в цілому. Відповідно саме процесами глобалізації та цифровізації 
зумовлене настання нового етапу у розвитку прав фізичних та юридичних 
осіб на землю. Об’єктом таких прав стали як землі, пов’язані з безпосереднім 
місцем проживання, трудової діяльності та відпочинку людини, так і земель-
ні ресурси країни в цілому. При цьому істотно змінився контент юридично 
важливої інформації про земельні ресурси: для нього стали характерними не 
тільки їх кількість (площа земельних ділянок, розподіл земель за видами 
використання тощо), а й більш повний якісний стан земельних ресурсів.

Законодавчу основу реалізації права фізичних і юридичних осіб на землю 
на етапі цифровізації заклав Закон України від 13 січня 2011 р. «Про доступ 
до публічної інформації». Однак до прийняття 21 жовтня 2015 р. Кабінетом 
Міністрів України постанови № 835 «Про затвердження Положення про 
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» цей 
Закон був важко реалізовуваним. Водночас і Закон, і постанова відкривали 
лише доступ до певної інформації про земельні ділянки та права на них, яка 
містилася у Державному земельному кадастрі, Державному реєстрі речових 
прав та деяких інших базах даних, що є розрізненими та функціонують за 
власними правилами. Отже, з метою отримання інформації про землю фізич-
ні та юридичні особи повинні вести її пошук у багатьох розрізнених базах 
даних. 

Ситуація з реалізацією права фізичних і юридичних осіб на землю істот-
но поліпшилася з прийняттям 13 квітня 2020 р. Закону України «Про націо-
нальну інфраструктуру геопросторових даних», введеного у дію 1 січня 
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2021 р. Закон відносить до геопросторових даних сукупність даних про 
геопросторові об’єкти, до яких належать об’єкти, що характеризуються пев-
ним місцезнаходженням на Землі і визначеними у встановленій системі про-
сторово-часовими координатами. Фактично геопросторовими об’єктами є 
земля та інші об’єкти, які розташовані на ній та тісно з нею пов’язані при-
родними зв’язками або штучними конструкціями. 

Згідно зі ст. 5 Закону геопросторові дані поділяються на базові та тема-
тичні. До базових геопросторових даних відносять, зокрема, такі дані про 
земельні ресурси, як: межі адміністративно-територіальних; межі територі-
альних громад; земний покрив та ґрунти; земельні ділянки; цифрова модель 
рельєфу; ортофотоплани. А до тематичних геопросторових даних належать 
усі види геопросторових даних, що створюються на основі базових геопро-
сторових даних або як самостійні набори даних.

Слід особливо підкреслити, що Закон «Про національну інфраструктуру 
геопросторових даних» не тільки проголошує, а й реально забезпечує 
доступність широкого спектра геопросторових даних, у тому числі й даних 
про земельні ресурси, для всіх користувачів, якими є будь-які фізичні або 
юридичні особи, що використовують геопросторові дані. Їх доступність 
забезпечується, по-перше, через запровадження офіційного вебсайту націо-
нальної інфраструктури геопросторових даних та через геопортали держате-
лів даних – відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування та юридичних осіб, що формують геопросторові дані. По-друге, 
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані 
оприлюднювати, а фізичні та юридичні особи мають право оприлюднювати 
за допомогою сервісів національного геопорталу геопросторові, які є у їх 
володінні, крім даних, віднесених до інформації з обмеженим доступом. 
По-третє, доступ до геопросторових даних та метаданих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування забезпечується безоплатно для 
всіх користувачів, якщо інше не встановлено законом. По-четверте, у разі 
якщо орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не має 
власного геопорталу, він має право звернутися до будь-якого іншого держа-
теля геопорталу відповідно до його галузевого або територіального охоплен-
ня для оприлюднення таких геопросторових даних, метаданих та, у разі 
домовленості, для виконання інших дій із ними. По-п’яте, зменшення обсягу 
та/або зниження якості наявних у органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування геопросторових даних та метаданих для їх оприлюд-
нення у мережі Інтернет не допускається.

Важлива роль у забезпеченні доступу до відомостей про землю Закон 
відводить тематичним геопросторовим даним у силу їх спеціалізації. До 
тематичних геопросторових даних насамперед слід віднести дані, що міс-
тяться на Публічній кадастровій карті, розміщеній на офіційному вебсайті 
Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. Водночас, на 
нашу думку, правові засади ведення Публічної кадастрової карти потребують 
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вдосконалення. По-перше, склад відомостей, що містяться на Публічній 
кадастровій карті, доцільно розширити та привести у відповідність з перелі-
ком базових геопросторових даних, який встановлений Законом «Про націо-
нальну інфраструктуру геопросторових даних». По-друге, законодавцеві слід 
звернути увагу на надання відомостям Публічної кадастрової карти офіцій-
ного статусу, що дозволило б їх використання у якості офіційних документів 
органів влади, які визнаються судовими та правоохоронними органами тощо. 
Очевидно, що такі відомості Державного земельного кадастру, як картогра-
фічна основа, індексні кадастрові карти (плани) тощо, мають стати доступ-
ними для користувачів через Публічну кадастрову карту. Нарешті, геопросто-
рові дані про землю мають бути доступними не тільки у статичному (станом 
на певну дату), а й у динамічному вигляді, відображаючи зміни у стані 
земельних ресурсів під впливом природних та антропогенних факторів.

Таким чином, розширення переліку та забезпечення доступу необмеже-
ного кола осіб до юридично значущої інформації про стан та динаміку земель 
створює умови для появи нових земельних інтересів, спрямованих не тільки 
на реалізацію прав щодо індивідуального володіння землею, а й на утриман-
ня земельних ресурсів країни в належному стані. Зокрема, розширення 
сфери виникнення законних земельних інтересів зумовлюється виходом за 
межі сусідства, коли об’єктом таких інтересів особи є тільки суміжні (сусід-
ні) земельні ділянки, та набуття ними характеру «цифрової» екстериторіаль-
ності. Наприклад, житель міста Києва зможе вимагати припинення забудови 
землі в межах Карпатського національного природного парку, якщо на пор-
талі геопросторових даних чи у іншій офіційній базі даних з’явилися відомо-
сті про таку забудову та її можливий негативний вплив на довкілля. Або ж 
якщо отримані геопросторові дані свідчитимуть, що орендар сільськогоспо-
дарських угідь використовує їх на основі технологій, які спричиняють збіль-
шення викидів ґрунтового вуглецю у атмосферу, що призводить до заго-
стрення проблеми кліматичних змін, то будь-яка особа зможе заявити про 
порушення орендарем її законних земельних інтересів та кліматично безпеч-
не використання земель.

Маємо зазначити, що розширення сфери реалізації та захисту законних 
земельних інтересів може мати і певні негативні наслідки, такі як конфлікт 
інтересів або «війна» інтересів. Тому з метою запобігання таких крайнощів 
уявляється доцільним встановити правові запобіжники від зловживання 
законними земельними інтересами. Одним з них може бути встановлення 
колективного захисту таких інтересів групою осіб або їх об’єднанням у гро-
мадську організацію. 

Загалом викладене дає підстави для висновку про те, що цифровізація 
земельних відносин породжує нові виклики та відкриває нові можливості у 
забезпеченні реалізації потенціалу земельного права шляхом використання 
механізму захисту законних земельних інтересів. Тому суспільство має під-
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вищити свою правову «готовність» до викликів і можливостей епохи цифро-
візації земельних відносин. 
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Kulynych Pavlo. Legitimate land interests and prospects of their implementation 
in the conditions of digitalization of land relations 

The article investigates the theoretical issues of implementation of legitimate land 
interests in the conditions of digitalization of land relations in Ukraine. The idea of 
introducing a category of interest in jurisprudence belongs to the prominent German 
lawyer Rudolf von Yering. Exploring the laws of law as a regulator of social relations 
in the late nineteenth century, he drew attention to the marked influence of public 
interests on its development. Rudolf von Yeering found that as society’s interests 
change, so does its rights.

Modern legal doctrine is based on that implementation of the law is carried out 
both through the subjective rights of the parties to the relationship, and through their 
legitimate interests. Therefore, it has become quite natural to try to use theoretical 
developments on the legal nature of legitimate interests as an element of the legal 
status of participants in public relations to meet their needs.

The Constitutional Court of Ukraine has ruled that the notion of «interest protected 
by law» should be understood as the desire to use specific tangible and / or intangible 
goods, as conditioned by the general content of objective and not directly mediated in 
subjective law simple legitimate permission, which is independent of subject to judicial 
protection and other means of legal protection in order to meet individual and 
collective needs that do not contradict the Constitution and laws of Ukraine, public 
interests, justice, fairness, reasonableness and reasonableness and other common law 
principles.

So legitimate land interests as a legal phenomenon arise in the field of land, 
environmental and some other relations governed by law. Only after the extension of 
legal norms to a certain range of land or other related social relations, a person as a 
participant in such relations may have legitimate land interests.

In author’s opinion, an important legal source of a person’s legitimate interests in 
the field of land relations is the acquisition of property rights and other land rights, as 
well as environmental rights (favorable environment, etc.), which cause a conscious, 
socially active person legitimate land interest. (For example, interest in keeping 
neighboring areas in good agricultural, aesthetic condition, etc.). After all, land use, 
including agricultural, is increasingly beyond the interests of the subject of ownership 
or the right to use the land and interferes in those areas of public relations that affect 
the interests of other individuals and society in the face of the state and territorial 
communities. Therefore, an important stage in the development of legitimate land 
interests has been the land reform that has started in Ukraine since the early 1990s. 
One of its key consequences was the formation of a system of land rights, which is 
based on the basic property right - property rights.

Unfortunately, the land legislation of Ukraine has not yet formed a clear legal 
mechanism for the implementation and protection of legitimate land interests. Its 
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absence was especially acute at the final stage of land reform - the opening of the 
agricultural land market when competition between land rights and legitimate land 
interests of various subjects of land rights intensified. In such conditions, administratively 
capable and economically strong subjects of land legal relations, especially large 
agricultural producers, try to ensure the formation of a legal environment in which 
their land interests would be dominant.

At the same time, ignoring the legitimate interests of some participants in land 
relations – peasants – cannot be the basis for appropriate legislation, because the 
formation of a balanced legal system as a whole and effective land law cannot be done 
by ignoring the legitimate interests of any group of people. In our opinion, such 
legislative measures should be assessed as legal recourse, not legal progress.

One of the most common legitimate land interests in the land law of Ukraine is a 
legitimate expectation of a certain land law result (actions, decisions, etc.). A 
legitimate expectation arises when, as a result of statements or promises made on 
behalf of a public authority, or as a result of established practice, a person has a 
reasonable expectation that the public authority will act in this way and not otherwise. 
In some cases, the legislative activity of the Parliament of Ukraine may be the object 
of legitimate expectations of landowners and users.

Deepening the legal regulation of land relations in the context of their digitalization 
leads to the expansion of the sphere of origin and realization of legitimate land 
interests. One of the ways to deepen the legal regulation of land law is to increase the 
legally sensitive features of land as an object of land relations. This increase in these 
features takes place, when with the help of modern digital technologies new land 
qualities are identified and recorded as legally significant facts in electronic databases 
that are processed (summarized, combined, allocated, etc.) using modern digital 
services (software) including artificial intelligence.

Thus, expanding the list and ensuring unlimited access to legally relevant 
information on the state and dynamics of land creates conditions for the emergence of 
new land interests, aimed not only at exercising individual land tenure, but also at 
maintaining land resources in good condition. In particular, the expansion of the 
sphere of legitimate land interests is conditioned by going beyond the neighborhood, 
when the object of such interests of the person are only adjacent (neighboring) land 
plots, and their acquisition of «digital» extraterritoriality.

It should be noted that the expansion of the sphere of realization and protection of 
legitimate land interests may have certain negative consequences, such as conflict of 
interest or «war» of interests. Therefore, to prevent such extremes, it seems appropriate 
to establish legal safeguards against the abuse of legitimate land interests. One of them 
may be the establishment of collective protection of such interests by a group of persons 
or their association in a public organization.

Finally, it is concluded that the digitalization of land relations creates new 
challenges and opens new opportunities in ensuring the realization of the potential of 
land law through the mechanism of protection of legitimate land interests. Therefore, 
society must increase its legal «readiness» for the challenges and opportunities of the 
era of digitalization of land relations.
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ЩОДО НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН  
З ОПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ1

У статті йдеться про проблематику відносин з оплати адміністративних 
послуг як питання, що перебуває на стику адміністративного та фінансового 
права. В Україні гостро стоїть питання відповідного нормативного врегулюван-
ня для забезпечення раціональної компенсаційності розмірів плати за платні 
адміністративні послуги та забезпечення прозорості й законності у цій сфері. 
При цьому порівнюється природа податків / оподаткування та адміністратив-
них зборів, аналізуються пропоновані нині у парламенті підходи щодо можливого 
нормативного регулювання цих відносин, аргументується доцільність ухвалення 
закону «Про адміністративний збір».

Ключові слова: адміністративні послуги, плата за адміністративні послуги, 
адміністративний збір.

Tymoshchuk Viktor. Legal regulation of relations on payment for administrative 
services

The article deals with the issue of relations for the payment of administrative 
services as an institution at the intersection of administrative and financial law. In 
Ukraine, the issue of appropriate regulatory support to ensure rational compensation 
of the amount of payment for paid administrative services and ensure transparency and 
legality in this area is acute. At the same time, the nature of taxes / taxation and 
administrative fees is compared, the approaches proposed in the parliament concerning 
possible normative regulation of these relations are analyzed, and the expediency of 
passing the law “On administrative fees” is argued.

Key words: administrative services, fee for administrative services, administrative fee.

Вступ. Розвиток системи надання адміністративних послуг є одним з 
успішних напрямів реформування сфери публічного адміністрування в 
Україні. Створення центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), 
делегування повноважень з надання адміністративних послуг органам місце-
вого самоврядування (далі – ОМС), цифровізація послуг дає свої позитивні 
результати громадянам, суб’єктам господарювання та самій публічній адміні-
страції. Водночас набуває актуальності питання про сталість цієї системи, 
адже після створення ЦНАП, впровадження нових технологій потрібні 
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ресурси на її підтримання та розвиток. Основним джерелом сталості мають 
бути компенсаційні надходження від плати за адміністративні послуги. 

З теоретичної точки зору відносини щодо оплати адміністративних 
послуг залишаються малодослідженими в науці. Адже й сам інститут адміні-
стративних послуг є ще порівняно новим, а питання плати за адмінпослуги 
перебуває на стику адміністративного та фінансового права. Ймовірно, в 
силу загалом невеликої частки плати від адміністративних послуг у загаль-
ному обсязі публічних доходів ця проблематика не сформувала достатнього 
інтересу у фахівців фінансового права. 

З практичної точки зору можна відзначити принаймні дві проблеми. 
По-перше, це хаотичність і невідповідність сучасним потребам законодав-
ства, яке регулює відносини щодо оплати адміністративних послуг. Адже 
досі вагому роль у цій сфері відіграє Декрет Кабінету Міністрів України 
«Про державне мито» 1993 р. [1], що в частині розмірів плати і підходів не 
переглядався майже 30 років. І, попри окремі засадничі норми щодо оплати 
адмінпослуг у Законі України «Про адміністративні послуги» від 2012 р., 
досі значна кількість практичних питань залишається без відповіді, у т. ч. 
критерії платності / безоплатності адмінпослуг, підходи до визначення розмі-
рів плати, і власне актуалізація цих розмірів принаймні за найзатребуваніші 
адміністративні послуги. Це все має наслідком недостатні компенсаційні 
надходження в місцеві бюджети, і відповідно створює ризики для сталого і 
якісного надання адміністративних послуг.

По-друге, в Україні досі зберігаються адміністративні послуги чи прирів-
няні до них дії, де стягуються сумнівні з точки зору законності платежі з 
громадян. Такий стан зумовлений також недоліками законодавства.

Є різні спроби і підходи від різних суб’єктів права законодавчої ініціа-
тиви до відповідного нормативного врегулювання. Ці ініціативи кардиналь-
но протилежні, зокрема від пропозиції єдиного закону про плату за всі 
адміністративні послуги, до ідеї надання відповідних повноважень щодо 
встановлення плати за адміністративні послуги Кабінету Міністрів України 
(далі – КМУ) або ж врегулювання цих питань у законі про державний 
бюджет та ін. 

Все викладене підтверджує актуальність наукового опрацювання та прак-
тичного вирішення проблематики плати за адміністративні послуги. 

Літературний огляд. Питання адміністративних послуг є порівняно 
новим для української юридичної науки. Суттєвий внесок у його розвиток 
зробили такі вчені, як В. Б. Аверꞌянов, О. Ф. Андрійко, І. Б. Коліушко та ін. 
І саме фахівці з адміністративного права почали опрацьовувати проблемати-
ку оплати адміністративних послуг. Зокрема, варто згадати розвідки, які про-
водилися представниками відділу проблем державного управління та адміні-
стративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України, та громадсько-експертні дослідження Центру політико-правових 
реформ [2].
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Також при порівнянні природи плати за адміністративні послуги і подат-
ків / оподаткування варто опиратися на ґрунтовні дослідження і їх висновки 
від провідних вітчизняних фахівців з фінансового права, зокрема Л. К. Воро-
нової, М. П. Кучерявенка, В. П. Нагребельного, Н. В. Воротіної, Н. К. Ісаєвої 
та ін.

Але треба визнати, що загалом праць з тематики оплати адміністративних 
послуг бракує. Фактично цей аспект є малодослідженим у науці. Однією з 
небагатьох згадок «адміністративного збору» є відповідна стаття у Великій 
українській юридичній енциклопедії авторства І. Л. Желтобрюх [3].

Постановка проблеми. В Україні активно розвивається сфера адміністра-
тивних послуг, що, зокрема, впроваджується через різні напрями, у тому числі: 
створення ЦНАП; децентралізацію, тобто делегування повноважень ОМС, 
цифровізацію. Ці новації потребують ресурсів. Це не лише одноразові інвести-
ції, хоча це теж доволі великі видатки. Зокрема, лише у 2021 та 2022 роках 
виділено по 231 млн грн державної субвенції на ЦНАП. Також у 2021 р. на 
ЦНАП витрачено близько 150 млн грн з ДФРР, і не менші видатки 2022 року. 
У 2016–2019 рр. ще була інфраструктурна субвенція для ОТГ, і там питання 
ЦНАП також були серед перших пріоритетів. До цього ж блоку можна додати 
раніше окремий напрям «Прозорих офісів» у Мінсоцполітики. Значні обсяги 
допомоги, у т. ч. матеріальної, надають різні проєкти міжнародної технічної 
допомоги. Кошти у проєкти ЦНАП вкладають самі ОМС з місцевих бюджетів. 
Загалом протягом останніх років це інвестиції, що обраховуються у мільярди 
гривень. Громадяни і бізнес отримують очевидний прояв приязної держави, 
близької та комфортної. І громадські дослідження 2015–2019 рр., і офіційні 
дослідження 2021 р. показують дуже позитивні оцінки послуг у ЦНАП, адже 
задоволеність споживачів послугами становить понад 90%. 

Якщо у 2012 р. держава встановила обов’язок створення ЦНАП лише 
частині ОМС (тоді – містам обласного значення), то з 2020 р. це вже обов’я-
зок усіх територіальних громад. Отже, він має бути забезпечений фінансово. 
При цьому саме створення ЦНАП – це лише початкові публічні видатки. 
Надалі потрібні видатки на стале підтримання системи. Це видатки на опла-
ту праці персоналу ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг, на 
комунальні послуги, техніку, її оновлення тощо. Цифровізація також потре-
бує значних ресурсів.

Варто зазначити, що держава через бюджетну децентралізацію, по суті, 
передала абсолютну більшість надходжень за адмінпослуги у місцеві бюдже-
ти. Проте і цих ресурсів недостатньо для підтримання сталої системи. До при-
кладу, в рамках моніторингу ЦНАП у 25 громадах – учасницях Програми 
«U-LEAD з Європою» (де середня кількість мешканців у громаді становила 13 
тис. осіб, а середня кількість персоналу ЦНАП – 7 працівників), 4 громади 
отримали у 2019 р. за адмінпослуги у місцевий бюджет від 100 до 200 тис. грн, 
а 7 громад – взагалі менше 100 тис. грн за рік. Водночас лише поточний фонд 
оплати праці на одного працівника становить від 70–100 тис. грн на рік. 
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Держава делегує ОМС все нові повноваження з надання адміністратив-
них послуг. Це позитивно для споживачів послуг. Але питання забезпечення 
ресурсами не вирішене. Зокрема, у 2015–2016 рр. ОМС були делеговані пов-
новаження з реєстрації місця проживання, нерухомості, бізнесу. З цих трьох 
сфер лише реєстрація нерухомості має адекватні компенсаційні надходження 
до місцевих бюджетів. Натомість реєстрація бізнесу є безкоштовною для 
суб’єктів звернення, і саме тому багато ОМС взагалі не беруть цих повнова-
жень до виконання. У 2021 р. держава також делегувала усім територіальним 
громадам три базові послуги РАЦС. Реєстрація народження і смерті виправ-
дано безоплатні, а при реєстрації шлюбу стягується державне мито у розмірі 
лише 0,85 грн. Тобто це також тягар на місцевий бюджет. Тому потрібні 
ресурси, які держава може забезпечити через раціональне правове врегулю-
вання відносин щодо оплати адмінпослуг.

Окремо треба згадати про проблематику сумнівних платежів у сфері 
адміністративних послуг. До прикладу, це і додаткова плата, яка стягується за 
паспортні послуги у ДП «Документ» у сфері управління ДМС, і окремі плат-
ні послуги у сфері РАЦС (у т. ч. у рамках експериментального проєкту 
«Шлюб за добу») та ін. Основною їх причиною є недоліки правового регулю-
вання, які уможливлюють зловживання. І ці причини теж потребують теоре-
тичного осмислення і практичного вирішення.

Загалом потрібно розв’язати принаймні дві проблеми:
1) для держави та суб’єктів надання адміністративних послуг, передовсім 

ОМС – забезпечити адекватну компенсаційність надходжень від плати за 
адміністративні послуги;

2) для громадян і бізнесу – забезпечити належну прозорість цих відносин, 
справедливість оплати і неможливість стягнення незаконних платежів.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є потреба з’ясувати 
та описати природу плати за адміністративні послуги, її основне призначен-
ня, визначити шляхи для оптимального нормативного врегулювання відпо-
відних відносин. Відповідно завданнями дослідження є: визначення природи 
плати за адміністративні послуги та її призначення; порівняння плати за 
адмінпослуги з податками / оподаткуванням; пошук критеріїв встановлення 
платності або безоплатності адміністративних послуг для суб’єктів звернен-
ня; вироблення підходів до визначення конкретних розмірів плати за адміні-
стративні послуги; напрацювання оптимальних варіантів для нормативного 
врегулювання відносин щодо оплати адміністративних послуг, виходячи із 
практичних потреб України, конституційних обмежень і вимог, релевантного 
зарубіжного досвіду. 

У контексті останнього завдання важливими є відповіді на питання: щодо 
рівня і виду нормативно-правового акта (актів), які потрібні для врегулюван-
ня відносин з оплати адмінпослуг; допустимості делегування відповідних 
повноважень з визначення розмірів адміністративних зборів КМУ та ін. 
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Виклад основного матеріалу. Плату за адміністративні послуги (адміні-
стративний збір) можна визначити як вид обов’язкового платежу, що спла-
чується суб’єктом звернення за розгляд справи про надання йому адміністра-
тивної послуги.

У адміністративного збору та податку є спільні ознаки і відмінності. І тут 
потрібно звернутися до базової категорії «оподаткування», насамперед до 
такого елементу оподаткування, як «об’єкт». Зокрема, як зазначає 
В. П. Нагребельний, це «вид і обсяг доходу, майно та його вартість, природні 
об’єкти, окремі види діяльності, грошова виручка та ін.» [4]. Звідси можна 
зробити висновок, що оподаткування стосується саме доходів та майна. 

На відміну від податків плата за адміністративні послуги сплачується не 
за доходи. Хоча в окремих випадках особа, отримуючи адміністративні 
послуги, отримує в результаті і майно чи кошти (наприклад, при отриманні 
комунального майна в оренду чи земельної ділянки у власність або користу-
вання; житлової субсидії тощо). Проте основним результатом адміністратив-
ної послуги є адміністративний акт (дозвіл, ліцензія, паспорт, реєстрація 
тощо). 

Адміністративний збір має іншу природу, аніж податки. Він сплачується 
навіть незалежно від результату вирішення справи, який може бути і негатив-
ним для суб’єкта звернення (як-от, відмова у реєстрації, у видачі дозволу, 
паспорта тощо). Тобто, по суті, він сплачується не за отримання вигоди, а за 
розгляд справи, як часткова чи повна компенсація витрат держави на цей 
розгляд. 

Хоча елемент «прив’язки» до блага / вигоди теж присутній. Саме він 
визначає, що сплачує адміністративний збір той, хто замовляє послугу. Адже 
було б несправедливо оплачувати отримання закордонного паспорта, реє-
страцію приватного автомобіля, отримання дозволу на полювання коштом 
усіх платників податків. Податки йдуть на загальні потреби держави (націо-
нальна безпека та оборона, громадська безпека тощо), і їх «споживачами» є 
усе суспільство. 

Індивідуальна вигода є причиною, чому конкретна особа має сплачувати 
адміністративний збір. Адже саме замовник послуги / суб’єкт звернення 
отримує цю адміністративну послугу. Навіть попри те, що часто йдеться про 
виконання обов’язків (як-от, отримання паспорта чи реєстрація місця прожи-
вання).

Адміністративний збір подібний до судового збору, «що справляється… 
за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі 
ухвалення окремих судових рішень…» [5].

Поняття «збору» у Податковому кодексі [6] також заслуговує уваги. 
Зокрема, у п. 6.2 ст. 6 визначено, що «збором (платою, внеском) є обов’язко-
вий платіж до відповідного бюджету…, що справляється з платників зборів, 
з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчи-
нення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого 
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самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично 
важливих дій (виділення – В. Т.)». Отже, вчинення юридично важливих дій 
цілком описує і відносини з надання адміністративних послуг. І хоча резуль-
тат розгляду справи може бути й негативним, проте адміністративний збір 
все одно сплачується. 

Варто зауважити, що ст. 9 Податкового кодексу визначає загальнодержав-
ні податки та збори, ст. 10 – місцеві податки. І серед них немає ні судового 
збору, ні адміністративного. Звідси можна зробити висновок, що ці збори не 
входять до системи оподаткування України.

Також треба наголосити, що надання адміністративних послуг не може 
розглядатися як господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку. 
Адже це є виконання повноважень органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування, які вже фінансуються з податків. Тільки справед-
ливо, щоб конкретний отримувач адміністративної послуги компенсував 
частину видатків на її надання, аби не покривати всі видатки коштом усіх 
платників податків. 

Таким чином, головний висновок у цій частині полягає у тому, що адмі-
ністративний збір – це, по суті, компенсаційна плата для відшкодування 
витрат органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (чи 
інших уповноважених суб’єктів) на надання адміністративної послуги.

Відносини у сфері плати за надання адміністративних послуг потребують 
впорядкування для підтримання сталого та якісного надання адміністратив-
них послуг за рахунок раціональних обґрунтованих розмірів адміністратив-
ного збору, а також для забезпечення прозорості та законності.

Основна проблема для держави і ОМС сьогодні полягає у тому, що за 
більшість адміністративних послуг передбачені недостатньо компенсаційні, 
часом мізерні платежі (за реєстрацію шлюбу – держмито 85 копійок), або ж 
вони взагалі є безоплатними для суб’єкта звернення (реєстрація бізнесу, 
землі тощо).

Особливо ця проблема для ОМС загострилася у контексті адміністратив-
но-територіальної реформи і обов’язкового створення ЦНАП. 

Як зазначалося, для громадян проблема полягає у тому, що іноді плата 
за надання адмінпослуг є непрозорою, що уможливлює зловживання. 
В одних випадках ця плата визначається у законах (Закон «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та ін.). Таких 
законів більше сотні, і вони досі по-різному називають ці платежі («дер-
жавне мито», «ліцензійний збір», «плата» тощо), а також по-різному визна-
чають і самі розміри плати (у прожиткових мінімумах, у неоподатковува-
них мінімумах; у мінімальних заробітних платах тощо). Акт рівня закону – 
Декрет КМУ «Про державне мито» не переглядався з 1993 р. І також треба 
звернути увагу, що:

1) сама назва «державне мито» є недостатньо коректною. Адже «мито» 
мало б сплачуватися за митні операції. Натомість категорія «адміністратив-
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ний збір» вказує і на суть плати (збір), і на його «адміністративний» харак-
тер – за адміністративну послугу, за діяльність адміністрації;

2) ідея єдиного нормативного акта (Декрету КМУ), у якому визначені 
розміри плати за найбільш затребувану адміністративну діяльність, є слуш-
ною, адже додає зручності користувачам, прозорості, співмірності у розмірах 
плати;

3) водночас обране у 1993 р. мірило (неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян) без його перегляду, призвело до того, що плата у багатьох випад-
ках, по суті, втратила сенс. Тому треба обирати адекватне мірило та/або пері-
одично проводити актуалізацію розмірів плати. 

Іноді плата за одну адміністративну послугу складається з кількох еле-
ментів, які визначені у різних нормативних актах (як-от, у паспортній сфері), 
і тут особливо бракує визначеності та прозорості. Наприклад, у Законі 
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр…» вживаються такі 
конструкції, як «вартість адміністративної послуги», «гранична вартість 
адміністративної послуги». У результаті такої законодавчої складності із гро-
мадян у цій сфері стягуються сумнівні платежі. Зокрема, у ДП «Документ» 
за паспортні послуги стягують по 400 грн з особи, і лише за 2018 р. «дохід» 
цього ДП становив 542 млн грн. Інший приклад, експериментальний проєкт 
«Шлюб за добу» дозволяє в Києві стягувати за цю адмінпослугу від 6 до 
16 тис. грн. При цьому у місцевий бюджет надходить лише 85 копійок дер-
жавного мита.

Також досі окремі платежі за надання адміністративних послуг закріплю-
ються на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Наприклад, визна-
чення розміру плати за оформлення і видачу погоджень і дозволів, надання 
послуг, пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, досі здійснює 
КМУ. У таких переліках зустрічаються послуги, за які законами заборонено 
стягувати плату. Наприклад, у Переліку платних послуг, які можуть надава-
тися відділами державної реєстрації актів цивільного стану (затверджено 
постановою КМУ від 22 грудня 2010 р. № 1168) є такі платні послуги, як 
«складення заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану», «надання 
консультацій». Хоча Закон «Про адміністративні послуги» забороняє відно-
сити ці дії до платних супутніх послуг.

Загалом, ухвалений у 2012 р. Закон «Про адміністративні послуги» визна-
чив деякі параметри державної політики у цій сфері. Зокрема, у ст. 11 Закону 
встановлено, що при наданні адміністративних послуг у випадках, передба-
чених законом, справляється плата (адміністративний збір). Надання адміні-
стративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян здійснюється 
на безоплатній основі. Розмір плати за надання адміністративної послуги 
(адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом з 
урахуванням її соціального та економічного значення. Плата за надання адмі-
ністративної послуги (адміністративний збір) зараховується до державного 
або відповідного місцевого бюджету. Плата за надання адміністративної 



367РОЗДІЛ V • Актуальні проблеми екологічного та земельного права…

послуги (адміністративний збір) вноситься суб’єктом звернення одноразово 
за весь комплекс дій і рішень суб’єкта надання адміністративних послуг, 
необхідних для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість 
бланків, експертиз, здійснюваних суб’єктом надання адміністративної послу-
ги, отримання витягів з реєстрів тощо). Стягнення за надання адміністратив-
них послуг будь-яких додаткових не передбачених законом платежів або 
вимагання сплати будь-яких додаткових коштів забороняється [7].

У результаті поступово уніфіковане найменування плати за адміністра-
тивні послуги – «адміністративний збір» – також набуває системного засто-
сування в законодавстві, і в окремих законах почали встановлюватися чіткі 
розміри адміністративних зборів. Однак загалом є проблеми і з виконанням 
цього Закону, і з недостатністю його положень. Адже у Законі відсутні кри-
терії платності / безоплатності адміністративних послуг. Безоплатними 
визначені лише адміністративні послуги соціального характеру. Відкритим є 
питання визначення конкретного розміру плати за платні адмінпослуги, її 
верхньої межі. 

Проблема з оплатою адмінпослуг визнається і на державному рівні. Про 
потреби удосконалення йшлося у Стратегії реформування державного управ-
ління України на період до 2021 р., затвердженій розпорядженням КМУ від 
24 червня 2016 р. № 474, якою було передбачено потребу «врегулювати на 
законодавчому рівні питання оплати адміністративних послуг». Це ж поло-
ження повторене у новій Стратегії реформування державного управління 
України на 2022–2025 рр. (схвалено розпорядженням КМУ від 21 липня 
2021 р. № 831-р), оскільки поки що саме завдання не вирішене. 

Наразі можна виділити кілька законодавчих ініціатив на цю тему. 
Ключовою залишається ініціатива Центру політико-правових реформ, зго-
дом доопрацьована проєктами МТД та асоціаціями ОМС – законопроєкт 
«Про адміністративний збір» (№ 4380, від 10.11.2020, зареєстрований гру-
пою народних депутатів України). Суть його основних ідей така.

По-перше, пропонується на законодавчому рівні визначити єдині засади і 
критерії платності та безоплатності адміністративних послуг, порядок визна-
чення конкретних розмірів адміністративного збору, процедуру його сплати.

По-друге, пропонується власне у цьому законі визначити конкретні роз-
міри адміністративного збору за так звані «базові» адміністративні послу-
ги, тобто найзатребуваніші послуги. До базових адмінпослуг відносять, 
зокрема, послуги у сфері РАЦС, реєстрації місця проживання, нерухомості, 
суб’єктів господарювання, землі, транспортних засобів, паспортні послуги 
тощо. Таким чином, одним рішенням парламенту можна навести порядок у 
наймасовіших групах послуг. За інші адмінпослуги розміри зборів можуть 
бути визначені в інших законах, а також за рішенням законодавця – 
Кабінетом Міністрів (хоча це питання ще потребує додаткового аналізу). 
Але сама платність адмінпослуги завжди встановлюється виключно зако-
ном. 
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Безоплатними визначені адміністративні послуги у сфері соціального 
захисту населення, пенсійні послуги, послуги для неповнолітніх осіб (у т. ч. 
перший паспорт громадянина України, реєстрація місця проживання) та осіб, 
які потребують особливого захисту. 

По-третє, загальним правилом є компенсаційний підхід при визначенні 
розміру адміністративного збору, з обмеженням на рівні «собівартості». 

Розмір адмінзбору пропонується визначати в абсолютних одиницях – у 
гривні. Це має підвищити рівень прозорості для громадян. Крім того, це 
рішення узгоджено з державною соціальною політикою, де пропонується 
відмовитися від використання в нецільових сферах таких соціальних мірил, 
як «мінімальна заробітна плата», «прожитковий мінімум» та ін.

Передбачено правило про перегляд конкретних розмірів адміністративно-
го збору кожні три роки. Це має сприяти підтриманню розмірів адмінзборів 
в актуальному стані. 

Законопроєкт повинен мати позитивний вплив на місцеві бюджети. 
Зокрема, за рахунок того, що вводиться плата за частину адмінпослуг, які 
наразі є безоплатними для суб’єктів звернення (як-от, у сфері реєстрації 
земельних ділянок, реєстрації ФОП та юридичних осіб тощо), а також за 
рахунок того, що для низки адмінпослуг підвищуються розміри адміністра-
тивного збору, які наразі були мізерними (РАЦС та ін.).

Усі розміри адміністративного збору є доволі помірними й обраховуються 
в діапазоні від кількох десятків гривень до 100–200 грн. При цьому даний 
підхід був визначений методом аналогії з послугами у сфері реєстрації неру-
хомості (виходячи з витрат часу персоналу, потреб роботи у реєстрах тощо), 
де вже проводилися відповідні розрахунки органами влади.

Щодо частини адмінпослуг (паспортні, реєстрація нерухомості, тран-
спортних засобів тощо) розміри практично не змінюються порівняно з чин-
ними. Але важливо, що ці розміри тепер подаються у прозорий для громадян 
спосіб, аби мінімізувати ризики відомчих зловживань.

Важливо наголосити, що у тій частині, де йдеться про безоплатні адмін-
послуги для споживачів, розрахунки витрат на їх надання також повинні 
проводитися. Це покликано впорядкувати відносини між державою та ОМС, 
зокрема, шляхом компенсації з державного бюджету витрат ОМС на надання 
таких адмінпослуг у частині делегованих державою повноважень. 

Асоціації органів місцевого самоврядування (Асоціація ОТГ, Асоціація 
міст України) підтримують законопроєкт № 4380 і залучалися до його роз-
робки.

Але існує принаймні три альтернативи до законопроєкту № 4380. 
Перша підтримується і початково просувалася Мінцифри – це пропозиція 

врегульовувати питання плати за адмінпослуги актами Кабінету Міністрів. 
Так було зафіксовано у законопроєкті № 3515 у першому читанні. Але до 
цього підходу є питання щодо (не)узгодженості з вимогою п. 1 ч. 2 ст. 92 
Конституції України, за яким «податки і збори встановлюються виключно 
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законами України». Ця позиція зафіксована у висновку на відповідність 
Конституції України Комітету Верховної Ради з питань правової політики (до 
законопроєкту № 2720 з аналогічними пропозиціями), де законопроєкт із 
зазначених підстав було визнано таким, що суперечить Конституції України. 
Лише Верховна Рада може встановити платність адмінпослуги та інші еле-
менти правового механізму регулювання зборів (обов’язкових платежів). 
Відповідно парламент, у ідеалі, має давати відповідь і на питання про кон-
кретний розмір збору за певну адмінпослугу, адже це не лише питання ком-
пенсаційності, а й збалансування публічних інтересів та врахування соціаль-
но-економічних чинників. Особливо це стосується «базових» адмінпослуг.

Хоча варто проводити додаткові дослідження на предмет допустимості 
розмежування понять «встановлення зборів» і «визначення розмірів зборів». 
Адже перше можна тлумачити як встановлення парламентом того, що певна 
послуга є платною, і навіть певних меж адміністративного збору (зокрема, 
максимального). А друге може означати, що конкретний розмір збору може 
визначатися й іншими суб’єктами, у т. ч. урядом, якщо так вирішить парла-
мент.

При цьому треба виходити з вітчизняних проблем, де саме актами КМУ 
породжені згадані вище окремі недоліки й сумнівні платежі. Тому треба зва-
жено підходити до ідей широкого делегування цих повноважень уряду. 

Отже, варіант надання повноважень встановлювати адміністративні 
збори КМУ початково був зафіксований у законопроєкті № 3515. Але в рам-
ках підготовки до другого читання робочої групи парламентского комітету і 
як результат оновлених пропозицій Мінцифри пропонується, щоб розміри 
адміністративного збору визначалися у законі про державний бюджет, на 
основі розрахунків по кожній послузі, що будуть проводитися відповідними 
центральними органами виконавчої влади. Мабуть, цей (другий) варіант 
можливий. Проте у нього також є кілька суттєвих недоліків і ризиків: 
1) насамперед є великі сумніви, чи відповідає самому призначенню закону 
про бюджету така ідея, адже закон про бюджет – це політико-правовий акт 
про розподіл державних доходів, а не про встановлення податків та зборів; 
2) для його реалізації потрібно внести зміни в бюджетне законодавство, що 
може бути довготривалою і непростою справою; 3) важко з практичної точки 
зору уявити такі статті закону про бюджет чи додаток до нього, де будуть 
встановлені адміністративні збори за сотні адміністративних послуг. Тому це 
варіант суттєво гірший, аніж ідея окремого Закону «Про адміністративний 
збір», для відносно сталого і прозорого регулювання. 

Ще одна альтернатива – встановлювати розміри адміністративного збору 
за адмінпослуги у спеціальних законах. Цей підхід дійсно є можливим і 
впроваджується, по суті, останні 9 років після ухвалення Закону «Про адмі-
ністративні послуги». Але застосування цього підходу показало, що в Україні 
залишається низка навіть базових груп послуг, які досі не впорядковані. Саме 
тому, зважаючи на всі ризики, запропонований законопроєктом № 4380 варі-



370 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

ант, коли в одному законі прозоро і чітко визначено розміри збору за найза-
требуваніші адмінпослуги дасть змогу системно вирішити наявні проблеми.

Важливо зауважити, що аналогічні закони, які прямо визначають розміри 
адміністративних зборів, діють у країнах, досвід яких найближче застосов-
ний до України з точки зору правової системи та ключових елементів дер-
жавного устрою, зокрема, у Польщі, Німеччині, Чехії. 

І варто ще раз наголосити, що законопроєкт № 4380 підготовлено насам-
перед на основі аналізу чинного законодавства і практики його застосування, 
виходячи з потреби захисту прав і законних інтересів громадян, а також 
потреб органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів надання адміні-
стративних послуг у ресурсах, необхідних для якісного надання таких 
послуг.

Висновки. Загалом можна зробити такі висновки. Проблематика оплати 
адміністративних послуг має актуальне теоретичне і практичне значення. Це 
питання важливе для фахівців адміністративного та фінансового права.  
І, виходячи з поточного стану його опрацювання, можна зазначити таке.

Плата за адміністративні послуги (адміністративний збір) має насампе-
ред компенсаційний характер для відшкодування принаймні частини втрат 
держави за розгляд і вирішення справи щодо надання адміністративної 
послуги. 

Частина адміністративних послуг мають залишатися безоплатними для 
суб’єктів звернення, зокрема соціального характеру, та у випадку, коли ця 
плата може стати «бар’єром» для суб’єкта звернення (неповнолітні особи, 
біженці тощо). Але за більшість адмінпослуг має стягуватися плата в раціо-
нальному розмірі. 

Верхньою межею адміністративного збору має бути середня собівар-
тість витрат на її надання. За загальним правилом, ця діяльність не повинна 
бути «прибутковою», оскільки органи влади вже утримуються за рахунок 
податків.

Для вирішення практичних проблем України доцільно ухвалити закон 
«Про адміністративний збір» (на основі проєкту № 4380), у якому треба 
визначити засади регулювання відносин щодо оплати адмінпослуг, критерії 
платності та безоплатності адміністративних послуг, підходи до визначення 
конкретних розмірів оплати адмінпослуг. Частиною цього закону має бути 
перелік з розмірами адміністративних зборів за найзатребуваніші адмінпо-
слуги. По суті, цей закон має бути ухвалений на заміну Декрету КМУ «Про 
державне мито» 1993 р. 

Розміри плати можна визначати або в абсолютних одиницях, або спеці-
альним мірилом. У будь-якому разі ці розміри треба періодично переглядати 
з метою актуалізації.

Водночас науковцям доцільно глибше досліджувати проблематику опла-
ти адмінпослуг, аби якомога чіткіше визначити і природу адміністративного 
збору і його спільні та відмінні ознаки від податків, оптимальні механізми 
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правового врегулювання на довгострокову перспективу, що забезпечать 
належну легітимність, раціональність, прозорість відповідних відносин.
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Tymoshchuk Viktor. Legal regulation of relations on payment for administrative 
services

Introduction. Relations on payment for administrative services need the attention 
of Ukrainian scholars, the government and lawmakers. Currently this area is not 
streamlined in Ukraine. Many administrative services are either unreasonably free or 
have meager fees. As a result, budgets of local self-government authorities, which 
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provide the bulk of administrative services, do not receive necessary compensation 
payments.

Aim of the article. The aim of the article is to draw the attention of scholars and 
practitioners to the problematic issues of payment for administrative services. This is 
relevant because the appropriate funds are an important condition for ensuring the 
sustainable functioning of the system of administrative services, including centers on 
administrative services provision, digital infrastructure and so on. At the same time, 
there is a lack of scientific developments and coherent practical approaches to the legal 
regulation of the relations on payment for administrative services.

Results. The article compares taxes / taxation with administrative fees to clarify the 
nature of administrative fees. This fee is primarily compensatory. As for services free 
of charge for consumers, appropriate calculations are needed to understand the 
amount of state compensation to local self-government authorities in the case of 
delegation of relevant powers. It is necessary to ensure in practice the adequacy of 
amounts of administrative fees, as well as the sustainability of the system and the 
timeliness of updating these amounts. In addition, it is necessary to eliminate the 
conditions that sometimes make it possible to collect dubious payments for administrative 
services in Ukraine. The article compares the relevant legislative initiatives that are 
being considered by the Parliament.

Conclusions. It is concluded that payments for administrative services are 
primarily compensatory in nature for consideration and resolution of certain case. The 
amount of the fee should not exceed the cost of providing administrative services, as 
authorities are already supported by taxes. The compensatory function of an 
administrative fee plays an important role in ensuring the sustainability of the system. 
For Ukraine, the experience of such countries as Poland, the Czech Republic and 
Germany in the legislative regulation of administrative fees is relevant, with the 
definition of specific amounts of administrative fees directly in one Law «On 
Administrative Fees». Therefore, we consider the draft law 4380 worthy of support. 
Finally, this issue for the future should be studied even more deeply by scholars-
administrators and specialists in financial law.

Key words: administrative services, payment for administrative services, 
administrative fee.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ЗМІН  
У СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ1

У статті розглядається оптимізація як одна з форм змін у системі цен-
тральних органів виконавчої влади. Проаналізовано співвідношення термінів 
«оптимізація» та «реформування». 

Поглиблено теоретичні засади процесів оптимізації системи центральних 
органів виконавчої влади, що відбувалися у 2010 р., 2014 р., та оптимізації сис-
теми центральних органів виконавчої влади, що триває з 2017 р. і дотепер. 
Здійснено порівняння їх мети, змісту та результатів.

Висновується, що змінам, які здійснювалися в організації та діяльності сис-
теми центральних органів виконавчої влади у 2010 р., та нинішнім змінам більше 
відповідає форма «реформування» системи центральних органів виконавчої 
влади, ніж «оптимізація».

Ключові слова: система центральних органів виконавчої влади, оптимізація, 
реформування, вдосконалення, ефективність, результативність.

Derets Viktotia. Optimization as one of the forms of changes in the system of 
central executive authorities

The article considers optimization as one of the forms of changes in the system of 
central executive authorities. The ratio of the terms «optimization» and «reform» is 
analyzed.

The theoretical foundations of the processes of optimization of the system of central 
executive authorities, which took place in 2010 and 2014, and optimization of the 
system of central executive authorities, which has been going on since 2017 until now, 
have been deepened. Their purpose, content and results are compared.

It is concluded that the changes in the organization and operation of the central 
executive system in 2010 and the current changes are more in line with the form of 
«reform» of the central executive system than «optimization».

Key words: system of central executive authorities, optimization, reforming, 
improvement, efficiency, effectiveness.

Вступ. У вітчизняному державному управлінні періодично здійснюється 
оптимізація системи центральних органів виконавчої влади. Оптимізація 
системи центральних органів виконавчої влади, строками реалізації якої 
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визначено 2018–2021 рр., була передбачена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення Концепції оптимізації системи централь-
них органів виконавчої влади» від 27 грудня 2017 р. № 1013-р1. Попередні 
процеси оптимізації системи центральних органів виконавчої влади відбува-
лися 2010 р. (Указ Президента України «Про оптимізацію системи централь-
них органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. № 1085/20102) та 2014 р. 
(постанова Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи централь-
них органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 р. № 4423).

Оптимізація – це одна із форм змін в організації та діяльності системи 
центральних органів виконавчої влади. Вона має відповідну мету, зміст та 
особливості і відрізняється від інших форм змін в організації та діяльності 
системи центральних органів виконавчої влади.

Науковці-адміністративісти та представники науки державного управлін-
ня, досліджуючи систему державного управління, торкаються співвідношен-
ня термінів «реформування», «оптимізація», «удосконалення», «модерніза-
ція» тощо як форм змін у системі центральних органів виконавчої влади. 
Наголошується, що ці терміни не варто ототожнювати. Однак таке ототож-
нення є непоодиноким як у науковій літературі, так і в правових актах і прак-
тиці державного управління. На практиці невідповідність обраної форми тим 
змінам, яких потребує система центральних органів виконавчої влади, при-
зводить до недосягнення або лише часткового досягнення мети, яка зумов-
лює потребу змін.

Отже, ця проблематика є актуальною як для науки адміністративного права, 
так і для практики державного управління, адже процеси оптимізації системи 
центральних органів виконавчої влади вже неодноразово здійснювалися, трива-
ють нині та в перспективі також будуть неодноразово здійснюватися.

Літературний огляд. Проблематика організації та діяльності системи 
органів виконавчої влади досліджується в роботах багатьох вітчизняних 
адміністративістів і представників науки державного управління. Увага при-
діляється сутності організації та діяльності системи органів виконавчої 
влади, виокремленню проблем і пропозиціям щодо їх вирішення. Проте не 
всі науковці розглядають цю проблематику саме через призму процесу опти-
мізації всієї системи органів виконавчої влади та системи центральних орга-
нів виконавчої влади як її частини.

Проблематика оптимізації та реформування органів виконавчої влади, 
зокрема центральних органів виконавчої влади, досліджується в роботах 
таких вітчизняних науковців, як О. М. Бандурка, Д. В. Бараненко, 
Я. Б. Глущенко, Д. В. Журавльов, В. Я. Малиновський, І. О. Кульчій, 
Ю. Є. Ковтун, М. С. Оганісян та ін. Зокрема, О. М. Бандурка та Я. Б. Глущенко 
досліджували адміністративно-правові засади реформування органів вико-
навчої влади, Д. В. Журавльов та Д. В. Бараненко – правові засади оптиміза-
ції системи та діяльності центральних органів виконавчої влади, 
В. Я. Малиновський та І. О. Кульчій – теоретико-методологічні засади опти-
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мізації функцій органів виконавчої влади. Також І. О. Кульчій, М. С. Оганісян 
та Ю. Є. Ковтун розглядали застосування понять «оптимізація» та «реформу-
вання» в системі виконавчої влади.

Постановка проблеми. Поряд з тим продовжує існувати проблема недо-
статності наукових досліджень оптимізації як форми змін в організації та 
діяльності системи центральних органів виконавчої влади, її мети та змісту. 
Мало уваги приділяється порівнянню сутності оптимізації системи цен-
тральних органів виконавчої влади в різні роки та їх результатів.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є поглиблення тео-
ретичних засад процесів оптимізації системи центральних органів виконав-
чої влади, що відбувалися 2010 р., 2014 р., та оптимізації системи централь-
них органів виконавчої влади, що триває з 2017 р. і дотепер. Завданнями 
дослідження є аналіз термінології та відповідних правових актів у частині 
змісту, мети та результатів оптимізації системи центральних органів виконав-
чої влади, а також їх порівняння.

Виклад основного матеріалу. Дослідження оптимізації як однієї з форм 
змін, що відбуваються в системі центральних органів виконавчої влади, 
варто розпочати з розгляду поняття оптимізації та співвідношення термінів 
«оптимізація» та «реформування».

У довідковій літературі сутність оптимізації будь-якого явища, предме-
та, сфери діяльності тощо полягає в тому, щоб надати їх найбільш опти-
мальні характеристики. У науковій літературі зазначається, що «коли 
йдеться про оптимізацію органів публічної влади, то передбачається не 
лише вибір відповідної моделі системи, а й набуття органами публічної 
влади найвигідніших характеристик для успішного виконання завдань, що 
постали перед державою»4.

Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади – це дове-
дення її до певного позитивного рівня свого функціонування. Під оптимі-
зацією розуміється не досягнення найвищого рівня розвитку системи, а 
досягнення максимально допустимого значення ефективності за умови 
стійкого і якісного режиму роботи системи. Також наголошується, що 
оптимізація можлива і в частині удосконалення структури, компоненту, 
елементів системи органів виконавчої влади, і в частині зміни діяльності, 
функцій, і в частині пошуку узгодженості між підсистемами, їх взаємодії та 
взаємовпливу5.

Д. В. Журавльов визначає оптимізацію центральних органів виконавчої 
влади як: 1) процес вибору найкращого варіанта структурної організації 
роботи системи органів виконавчої влади із множини можливих для забезпе-
чення належного рівня виконання передбачених законом функцій, завдань і 
повноважень з урахуванням об’єктивних вимог і обмежень матеріального, 
фінансового, кадрового, соціально-політичного та часового характеру під 
впливом внутрішніх і зовнішніх факторів впливу; 2) упорядковану комплек-
сну діяльність уповноважених органів, спрямовану на модернізацію існую-
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чих механізмів адміністративної діяльності та формування найкращих орга-
нізаційно-структурних умов функціонування системи центральних органів 
виконавчої влади (варіантів, методів, форм, принципів, програм), які харак-
теризуються доцільністю, раціональністю, ефективністю, альтернативністю 
та процесуальністю дій6.

Часто термін «оптимізація» розглядається у поєднанні з терміном 
«реформування». Наприклад, Я. Б. Глущенко зазначає, що адміністративна 
реформа в Україні – це комплекс організаційно-правових, наукових та еконо-
мічно обґрунтованих заходів реформування системи органів виконавчої 
влади всіх рівнів, з метою оптимізації структури органів виконавчої влади та 
створення ефективного апарату управління всіма сферами суспільного життя 
для забезпечення конституційно закріплених основних прав, свобод та закон-
них інтересів людини і громадянина7.

У науковій літературі терміни «оптимізація» та «реформування» вжива-
ються як синонімічні, як частина та ціле або навіть ототожнюються. Хоча 
кожен з них містить властивий саме йому зміст. Також термін «реформуван-
ня» не є тотожним термінам «удосконалення», «модернізація», «реорганіза-
ція» та іншим.

Реформування – цілісний процес, що охоплює програму дій для вирішен-
ня системних проблем з метою унеможливлення їхнього виникнення у май-
бутньому8. Не будь-яка зміна є реформою. Реформою є кардинальні перетво-
рення.

Варто наголосити, що зміни не можна вважати оптимізацією, якщо не 
визначено критеріїв оптимізації. Потрібно враховувати, що покращення 
лише одного з критеріїв і відсутність змін відповідно до інших критеріїв не 
розглядатиметься як оптимізація. Як і не буде оптимізацією покращення 
одних критеріїв за рахунок погіршення інших критеріїв.

А. Ф. Мельник зазначає, що для забезпечення оптимальності організа-
ційної структури їй повинен бути притаманний певний рівень гнучкості та 
адаптивності, який досягається шляхом постійного перегляду набору влад-
них структур, що функціонують на кожному з управлінських рівнів та 
оптимізацію різних видів зв’язків між ними, з урахуванням специфіки 
управлінських функцій і завдань, що реалізуються в контексті визначеної 
державної політики9. Позитивне підвищення рівня організації та діяльності 
системи центральних органів виконавчої влади, яке очікується в результаті 
оптимізації, повинно забезпечувати такий стан системи, який дає змогу 
більш ефективно та результативно здійснювати управління відповідними 
сферами / галузями.

Для визначення терміна «оптимізація» використовують терміни «ефек-
тивність» та «результативність». Оптимізація – це комплекс заходів із підви-
щення ефективності та результативності функціонування системи. При 
цьому «ефективність» може визначатися через «результативність», як це 
зроблено, наприклад, у Законі України «Про державну службу». Принцип 
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ефективності державної служби – раціональне і результативне використання 
ресурсів для досягнення цілей державної політики10.

Ефективність – показник, що характеризує співвідношення результатив-
ності діяльності та розміру ресурсів, витрачених для цього. Результативність 
характеризує діяльність з точки зору досягнення цілей, що були визначені.

Ефективність – це здатність успішно досягти або забезпечити досягнення 
поставленої мети. Результативність – ступінь відповідності досягнутих 
результатів поставленій меті11.

Зміст та напрями оптимізації системи центральних органів виконавчої 
влади в різні роки визначалися потребою покращення її здатності здійснюва-
ти державне управління та станом сфер / галузей, якими воно здійснюється. 
Кожен з процесів оптимізації системи центральних органів виконавчої влади 
був спрямований на вирішення тих проблем, які в певні періоди часу були 
актуальними для системи центральних органів виконавчої влади. Зупинимося 
на меті, особливостях та результатах оптимізації системи центральних орга-
нів виконавчої влади 2010, 2014, та 2017 років.

У 2010 р. зміна системи центральних органів виконавчої влади відбувала-
ся з метою «усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення 
чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищен-
ня ефективності державного управління». Зокрема, були утворені нові види 
центральних органів виконавчої влади (служби, агентства, інспекції) залеж-
но від функцій, які вони виконують. Відмовилися від такого виду централь-
них органів виконавчої влади, як державні комітети. Шляхом реорганізації 
низки центральних органів виконавчої влади були утворені нові міністер-
ства, низку центральних органів виконавчої влади було ліквідовано та пере-
йменовано.

З приводу оптимізації функцій органів виконавчої влади слушною є 
думка В. Я. Малиновського, що науково обґрунтованим підходом оптимізації 
функцій органів виконавчої влади є: а) визначення основних цілей (завдань) 
управління на основі пізнання життєво важливих потреб об’єкта управління; 
б) ґрунтуючись на цьому, визначення (встановлення) об’єктивно необхідних 
функцій управління; в) для їх реалізації формування адекватної організацій-
ної структури управління; г) здійснення раціонального наділення відповід-
ними функціями, що випливають з цілей управлінської діяльності, органів 
виконавчої влади, їх структурних підрозділів, посадових осіб, окремих служ-
бовців12. Ключовими результатами оптимізації 2010 р. були саме закріплення 
відповідних функцій за конкретними видами центральних органів виконав-
чої влади та зміна складових системи центральних органів виконавчої влади.

Ця оптимізація була передбачена Указом Президента України «Про опти-
мізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. 
№ 1085/2010. Виходячи зі змісту п. 7 зазначеного Указу Президента, відпо-
відно до якого Кабінету Міністрів України необхідно «до завершення рефор-
мування системи центральних органів виконавчої влади забезпечувати 
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належне виконання функцій центральних органів виконавчої влади, що лік-
відуються, реорганізовуються», можна зробити висновок, що в цьому Указі 
терміни «оптимізація» та «реформування» системи центральних органів 
виконавчої влади використовуються як синонімічні. Оцінюючи зміни, що 
відбулися тоді в системі центральних органів виконавчої влади, на нашу 
думку, їх можна розглядати як реформу системи центральних органів вико-
навчої влади. Тоді відбулася кардинальна зміна і складових системи цен-
тральних органів виконавчої влади, і функцій, діяльності цих складових. 
Водночас вчені неодноразово слушно звертали увагу на невідповідність 
функцій та виду багатьох утворених центральних органів виконавчої влади.

Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади 2014 р. фак-
тично зводилася до утворення, ліквідації та реорганізації низки центральних 
органів виконавчої влади, а також покладання додаткових функцій на певні 
міністерства. Цим змінам у системі центральних органів виконавчої влади, на 
нашу думку, відповідає саме така форма як «оптимізація». Ця оптимізація була 
передбачена постановою Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію систе-
ми центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 р. № 442.

У науковій літературі наголошується, що, як свідчить зарубіжний досвід, 
з точки зору оптимізації структури та системи організації та функціональної 
діяльності органів виконавчої влади для більшості країн світу є актуальним 
пошук «золотої середини» у співвідношенні «кількість – якість». При адмі-
ністративно-правовому регулюванні організації та функціонування органів 
виконавчої влади простежується тенденція до економічно обґрунтованої та 
структурно-функціональної оптимізації кількісного складу міністерств та 
інших органів виконавчої влади. У більшості випадків спостерігається кіль-
кісне зменшення цих органів завдяки раціональному, ефективному перероз-
поділу функціональних обов’язків органів виконавчої влади та їх керівників, 
з метою усунення дублювання повноважень цих органів13.

В обох випадках (2010 р. та 2014 р.) оптимізовані системи центральних 
органів виконавчої влади, своєю чергою, у подальшому зазнавали численних 
змін, що були спрямовані на їх удосконалення.

Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади, що триває з 
грудня 2017 р., здійснюється в межах реформи державного управління. 
Метою реформи державного управління визначено побудову сучасної, циф-
рової та сервісно-орієнтованої держави, в центрі якої людина. Реформа 
передбачає формування ефективної системи державного управління, що 
здатна розробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на 
потреби громадян, сталий суспільний розвиток та адекватне реагування на 
внутрішні і зовнішні виклики. Один із ключових етапів реформи – це підви-
щення спроможності міністерств до формування державної політики та під-
вищення ефективності діяльності уряду в цілому14.

Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади 2017 р. роз-
глядається як частина реформи державного управління. Зі змісту Концепції 
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оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, схваленої розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013-р., 
можна зробити висновок, що оптимізація системи центральних органів вико-
навчої влади та реформування системи центральних органів виконавчої 
влади розглядаються як синонімічні. За своєю сутністю зміни, що передбаче-
ні Концепцією оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, 
на нашу думку, можуть визначатися як реформа.

Метою Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої 
влади, як зазначається в самій Концепції, є розв’язання проблем, які усклад-
нюють процес реформування системи центральних органів виконавчої 
влади, спрямований на забезпечення підзвітності, підконтрольності та мак-
симальної результативності їх діяльності. У рамках загальної мети положен-
ня Концепції передусім стосуються реформування міністерств, оскільки цей 
процес на час схвалення Концепції уже розпочався. Мета реформування 
міністерств – посилення інституційної спроможності міністерств щодо фор-
мування державної політики у визначених Кабінетом Міністрів України сфе-
рах, реалізацію якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією 
та законами України, а також за потреби розмежування функцій з формуван-
ня та реалізації державної політики. Зазначене сприятиме підвищенню ефек-
тивності функціонування всієї системи центральних органів виконавчої 
влади. Проблеми передбачалося розв’язати шляхом: упорядкування системи 
центральних органів виконавчої влади; запровадження системного підходу 
до стратегічного планування та формування державної політики на основі її 
аналізу; оновлення організаційної структури апарату міністерств; оновлення 
кадрового складу; оптимізації структури та функцій інших (крім міністерств) 
центральних органів виконавчої влади.

Існуючі термінологічні невідповідності та довільне обрання форми для 
змін, яких потребує система центральних органів виконавчої влади, можуть 
бути серед причин недосягнення очікуваного результату таких змін. 
Правильне обрання форми змін є особливо важливим, якщо оптимізація або 
реформування є частиною більш об’ємного реформування (оптимізація сис-
теми центральних органів виконавчої влади є частиною реформи державного 
управління), адже всі компоненти такого реформування пов’язані між собою, 
повинні мати загальну стратегію та здійснюватися системно.

А також процесам оптимізації, реформування системи центральних орга-
нів виконавчої влади має передувати підготовка концептуального документа, 
який визначає їх мету, критерії, зміст, етапи та строки виконання. У 2010 р., 
через відсутність офіційно затвердженої загальної концепції реформування 
органів виконавчої влади та організаційних засад її реалізації, положення про 
центральні органи виконавчої влади містили різні важелі адміністративного 
впливу цих органів виконавчої влади15, чого можна було уникнути.

На жаль, оптимізація системи центральних органів виконавчої влади, що 
триває з 2017 р., відстає від запланованих строків виконання, в багатьох 
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міністерствах проводиться формально, або її проведення взагалі не відпові-
дає меті, на досягнення якої мають бути спрямовані відповідні зміни. Як 
результат цього під загрозою є підвищення ефективності та результативності 
організації та діяльності системи центральних органів виконавчої влади. 
Втілення в життя змін, які не передбачаються чинним концептуальним доку-
ментом, може навіть призвести до погіршення організації та діяльності цієї 
системи.

Погоджуємося з визначеними Д. В. Бараненком актуальними напрямами 
оптимізації системи та діяльності центральних органів виконавчої влади: 
своєчасне утворення комісій з реорганізації; виконання строків розробки 
планів заходів з реорганізації; своєчасне призначення керівників створених у 
рамках оптимізації центральних органів виконавчої влади нових централь-
них органів виконавчої влади, що стане підґрунтям для їх своєчасної держав-
ної реєстрації та початку функціонування; своєчасне надання окремими 
міністерствами суб’єктам здійснення оптимізації конкретних вказівок щодо 
здійснення заходів з оптимізації; дотримання строків прийняття положень, 
що регулюють діяльність новостворених центральних органів виконавчої 
влади16.

Зміни, які відбувалися в системі центральних органів виконавчої влади у 
2010 р., 2014 р. та тривають нині і для яких була не завжди правильно обрана 
така форма, як «оптимізація», були/є необхідними для покращення організа-
ції та діяльності цієї системи. Вони не є «змінами заради змін», а зумовлю-
валися / обумовлюються потребами, станом сфер та галузей, якими 
здійснюєть ся державне управління. На підставі показників стану цих сфер / 
галузей, отриманих недостатніх результатах у цих сферах / галузях, фахівці 
доходили висновку, що організація та/або діяльність системи центральних 
органів виконавчої влади не може повною мірою виконати своє завдання 
щодо здійснення державного управління та потребує змін. Враховуючи, що 
існуючі сфери / галузі державного управління перебувають у постійному 
розвитку, та те, що можуть виникати нові сфери / галузі чи питання, пробле-
ми, які потребуватимуть державного управління, у перспективі система цен-
тральних органів виконавчої влади також може потребувати оптимізації.

Центральний рівень виконавчої влади в системі органів виконавчої влади 
зазнає змін першим. Після цього має відбуватися оптимізація влади на місце-
вому рівні17.

Висновки. Таким чином, відповідно до мети та завдань дослідження про-
ведений аналіз термінології свідчить, що змінам, яких потребує система цен-
тральних органів виконавчої влади у відповідні періоди свого розвитку, має 
відповідати певна форма змін з характерними саме для неї особливостями 
(оптимізація, реформування, удосконалення, модернізація тощо). Змінам, що 
здійснювалися в організації та діяльності системи центральних органів вико-
навчої влади в 2010 р., та нинішнім змінам більше відповідає форма «рефор-
мування» системи центральних органів виконавчої влади, ніж «оптимізація».
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Аналіз мети, змісту та результатів змін організації та діяльності системи 
центральних органів виконавчої влади у 2010, 2014 роках і з 2017 р. по тепе-
рішній час, а також їх порівняння дають змогу зробити такі висновки. Мета 
цих процесів в різні роки збігалася та полягала в досягненні позитивних змін 
в організації та діяльності системи центральних органів виконавчої влади. 
Зміст змін та її обсяг були різними – комплексні зміни 2010 р. в організації 
системи центральних органів виконавчої влади та функціях, які виконують 
центральні органи виконавчої влади; менш масштабні зміни 2014 р.; поси-
лення ролі міністерств у формуванні державної політики та позбавлення їх 
невластивих повноважень з 2017 р. і дотепер. Результати змін в організації та 
діяльності системи центральних органів виконавчої влади 2010 р. у частині 
нової видової класифікації центральних органів виконавчої влади та їх функ-
цій виправдовують себе на практиці і можуть бути використані як базові дані 
для удосконалення системи центральних органів виконавчої влади в сучас-
ний період.

Подальші наукові дослідження цієї проблематики мають полягати в ана-
лізі взаємозв’язку процесу оптимізації системи центральних органів вико-
навчої влади з процесом оптимізації місцевих органів виконавчої влади. 
Адже державне управління не обмежується діяльністю лише центрального 
рівня виконавчої влади, процес оптимізації якого не повинен бути «відірва-
ним» від місцевого рівня виконавчої влади.

1. Про схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої 
влади: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013-р. 
Дата оновлення: 19.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2017-
%D1%80#Text (дата звернення: 10.01.2022). 2. Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010. 
Дата оновлення: 21.01.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010#Text 
(дата звернення: 10.01.2022). 3. Про оптимізацію системи центральних органів вико-
навчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442. 
Дата оновлення: 15.12.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-
%D0%BF#Text (дата звернення: 10.01.2022). 4. Оганісян М. С., Ковтун Ю. Є. Концепт 
«оптимізація» в політико-управлінському дискурсі. Теорія та практика державного 
управління. 2019. Вип. 3. С. 47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2019_3_7. 
5. Кульчій І. О. Сутність понять «реформування» і «оптимізація» та їх застосування в 
системі виконавчої влади України. URL: http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/
Gosupravlenie/42603.doc.htm; Кульчій І. О. Оптимізація функцій органів виконавчої 
влади в контексті реформування системи державного управління. Державне управлін-
ня: удосконалення та розвиток. 2012. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.
ua/?op=1&z=449. 6. Журавльов Д. В. Теоретико-правові засади оптимізації функціону-
вання центральних органів виконавчої влади України: автореф. дис.. … д-ра юрид. 
наук: 12.00.07. Київ, 2014. 32 с. 7. Глущенко Я. Б. Адміністративно-правові засади 
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Київ, 2011. С. 12. 8. Кульчій І. О. Сутність понять «реформування» і «оптимізація» та 
їх застосування в системі виконавчої влади України. URL: http://www.rusnauka.com/7_
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Derets Viktotia. Optimization as one of the forms of changes in the system of 
central executive authorities

Introduction. Optimization of the system of central executive authorities, the 
implementation dates of which are set for 2018-2021, was provided by the order of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the Concept of optimizing the system 
of central executive authorities» of December 27, 2017 № 1013-r. Previous processes 
of optimizing the system of central executive authorities took place in 2010 and 2014.

Optimization is one of the forms of changes in the organization and operation of 
the system of central executive authorities. It has a corresponding purpose, content and 
features and differs from other forms of change («reform», «optimization», 
«improvement», «modernization», etc.).

These terms should not be equated. However, such identification is not uncommon 
both in the scientific literature and in legal acts and practice of public administration.

The aim of the article. The aim of the article is to deepen the theoretical foundations 
of the processes of optimizing the system of central executive authorities that took place 
in 2010, 2014 and optimizing the system of central executive authorities, which has 
been going on since 2017 and until now.

Results. Optimizing the system of central executive authorities is bringing it to a 
certain positive level of its functioning. Optimization is the achievement of the 
maximum allowable value of efficiency under a stable and high-quality mode of 
operation of the system. Optimization is a set of measures to increase the efficiency and 
effectiveness of activities.

The terms «optimization» and «reform» are used interchangeably, as part and 
whole, or even identified. Although each of them contains its own content.

The key results of the 2010 optimization were the change of the components of the 
system of central executive authorities and the consolidation of relevant functions for 
specific types of central executive authorities. The optimization of the system of central 
executive authorities in 2014 was actually reduced to the formation, liquidation and 
reorganization of a number of central executive authorities, as well as the assignment 
of additional functions to certain ministries.

Unfortunately, the optimization of the central executive system, which has been 
going on since 2017, is lagging behind the planned deadlines, in many ministries it is 
being carried out formally, or it does not meet the goal to be changed. As a result, there 
is a threat to increase the efficiency and effectiveness of the organization and operation 
of the system of central executive authorities.
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Existing terminological inconsistencies and arbitrary choice of form for changes 
required by the central executive system may be among the reasons for not achieving 
the expected result of such changes.

As well as the processes of optimization, reform of the system of central executive 
authorities should be preceded by the preparation of a conceptual document that 
defines their purpose, criteria, content, stages and deadlines.

Conclusions. The changes required by the system of central executive authorities 
in the relevant periods of its development must correspond to a certain form of change 
with its own characteristics (optimization, reform, improvement, modernization, etc.). 
Changes in the organization and operation of the central executive system in 2010 and 
current changes are more in line with the form of «reform» of the central executive 
system than «optimization».

The purpose of these processes in different years coincided and was to achieve 
positive changes in the organization and operation of the system of central executive 
authorities. The content of the changes and its scope were different – comprehensive 
changes in 2010 in the organization of the system of central executive authorities and 
the functions performed by central executive authorities; smaller-scale changes in 
2014; strengthening the role of ministries in shaping public policy and depriving them 
of their inappropriate powers from 2017 to the present. The results of changes in the 
organization and operation of the central executive system in 2010 in terms of the new 
species classification of central executive authorities and their functions justify 
themselves in practice and can be used as basic data to improve the central executive 
system in modern times.

Key words: system of central executive authorities, optimization, reforming, 
improvement, efficiency, effectiveness.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПЛАТІЖНОГО РАХУНКА  
В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ1

У статті досліджується правова природа договору платіжного рахунка в 
цивільному законодавстві України, який розглядається як вид договору банків-
ського рахунка і визначається як договір про надання платіжних послуг та є 
консенсуальним, двостороннім, може бути оплатним або безоплатним. Такий 
договір слід віднести до каузальних правочинів, і залежно від умов він може бути 
безстроковим або строковим. Договір платіжного рахунка є близьким до публіч-
ного договору та на практиці буде укладатись переважно за моделлю договору 
приєднання. Аналізуються його особливості.

Ключові слова: платіжний рахунок, договір платіжного рахунка, договір 
банківського рахунка, платіжна установа, фінансова установа, банк, небанків-
ська фінансова установа, грошові зобов’язання, проценти.

Babaskin Anatoliy. Legal nature of the payment account agreement in the civil 
legislation of Ukraine

In the article the author investigates the legal nature of the payment account 
agreement in the civil legislation of Ukraine. The author considers the payment 
account agreement as a type of bank account agreement. This agreement is an 
agreement on the provision of payment services, which is characterized by the 
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following: it is consensual, bilateral, may be paid or free. Since, when concluding a 
bank account agreement, the parties pursue a certain goal (non-cash payments, cash 
transactions, etc.), the payment account agreement should be attributed to causal 
transactions. Depending on the terms of the contract, it can be indefinite or fixed-term. 
The payment account agreement is close to a public agreement, and in practice should 
be concluded mainly according to the model of the accession agreement. 

Key words: payment account, payment account agreement, bank account 
agreement, payment institution, financial institution, bank, non-bank financial 
institution, monetary obligations, interest.

Актуальність теми. Верховною Радою України прийнятий Закон України 
«Про платіжні послуги» від 30 червня 2021 р. № 1591-IX (надалі – Закон), 
який набрав чинності 1 липня 2021 р.1 Згідно з прикінцевими та перехідни-
ми положеннями Закон вводиться у дію з 1 серпня 2022 р., а відтак втратить 
чинність Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 
(2001 р.)2. Завдяки цьому відбудеться імплементація до законодавства 
України положень низки нормативно-правових актів ЄС, зокрема, Директиви 
(ЄС) 2015/2366 Європейського Парламенту та Ради від 25.11.2015 р. про пла-
тіжні послуги на внутрішньому ринку та про внесення змін до Директив 
2002/65/ЄС, 2009/110/ЄС і 2013/36/ЄС та Регламент (ЄС) № 1093/2010, яка 
скасовує Директиву 2007/64/ЄС3 (далі – Директива 2015/2366). Ця імплемен-
тація відбудеться на виконання Плану заходів з виконання Угоди про асоціа-
цію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сто-
рони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 
2017 р. № 11064, відповідно до Концепції реформування платіжного законо-
давства України від 23 липня 2019 р.5 

Із введенням Закону в дію в Україні відбудеться істотне розширення кола 
фінансових платіжних послуг та кола їх надавачів. При цьому згідно з пере-
хідними та прикінцевими положеннями Закону главу 72 ЦК України буде 
доповнено пар. 3 «Платіжний рахунок» (ст. 1076.9, 1076.10). З огляду на це 
набуває значення дослідження цивільного законодавства, яке буде введено у 
дію разом із введенням у дію Закону. 

Огляд літератури з теми дослідження. Питання правової природи бан-
ківських рахунків досліджувались у дисертаційних роботах: Є. М. Патрушева 
«Правові основи діяльності комерційних банків України по розрахунках»: 
автореф. канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 1995; І. М. Жукова «Договір на 
відкриття та обслуговування банківського рахунка»: автореф. дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.03. Донецьк, 1998; О. В. Васьковського «Правове регулю-
вання відносин за договором на розрахунково-касове обслуговування: авто-
реф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Львів, 2004; С. М. Половко «Правове 
регулювання банківських валютних операцій в Україні»: автореф. дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.07 Київ, 2004; І. А. Безклубого «Теоретичні проблеми бан-
ківських правочинів»: автореф. дис. докт. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006; 
Я. О. Хірс «Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин за зако-
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нодавством України»: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2011 
тощо. Аналізу цієї проблематики також були присвячені праці вітчизняних і 
зарубіжних цивілістів, зокрема: М. М. Агаркова, В. А. Бєлова, 
М. І. Брагінського, Ю. В. Ващенко, С. В. Глібко, Л. Г. Єфімова, О. С. Іоффе, 
А. Я. Курбатова, Л. А. Лунца, Л. А. Новосьолової, О. М. Олійника, 
О. П. Орлюк, О. П. Подцерковного, Н. Ю. Рассказової, С. В. Сарбаш, 
Е. А. Суханова, К. А. Флейшиц та ін. 

Постановка проблеми. Попри те, що питанням правового регулювання 
договору банківського рахунка присвячена значна кількість наукових публі-
кацій українських авторів, окремих досліджень правового регулювання дого-
вору платіжного рахунка в українській цивілістичній науці не проводилось 
через відсутність у цивільному законодавстві України такої договірної кон-
струкції. Зазначене з урахуванням імплементації до законодавства України 
норм Директиви 2015/2366 зумовлює потребу у проведенні таких наукових 
досліджень. 

Мета та завдання дослідження – на основі аналізу законодавства 
України, нормативно-правових актів ЄС, наукових досліджень у сфері 
цивільного права та банківського законодавства дослідити норми законодав-
ства України, що регулюють договір платіжного рахунка. Для досягнення 
мети поставлені такі завдання: провести аналіз правової природи договору 
платіжного рахунка; визначити співвідношення договору платіжного рахунка 
із договором банківського рахунка; визначити норми щодо договору банків-
ського рахунка, які субсидіарно застосовуються до договору платіжного 
рахунка.

Виклад основного матеріалу. Із введенням у дію Закону в ЦК України 
буде запроваджена конструкція договору платіжного рахунка (пар. 3 гл. 72 
ЦК України). Враховуючи розташування пар. 3 гл. 72 ЦК України у структу-
рі Кодексу та норми ч. 3 ст. 1076.9 ЦК України, які передбачають субсидіарне 
застосування до відносин сторін у зв’язку з відкриттям, обслуговуванням та 
закриттям платіжного рахунка, положень пар. 1 гл. 72 ЦК України «Загальні 
положення про банківський рахунок», можна дійти висновку, що договір пла-
тіжного рахунка є видом договору банківського рахунка, які співвідносяться 
як вид та рід. Цей договір є договором про надання платіжних послуг, який 
укладається між надавачем платіжних послуг та користувачем відповідно до 
вимог законодавства, на узгоджених сторонами умовах у письмовій формі 
(паперовій або електронній), у т. ч. шляхом приєднання користувача до дого-
вору, розміщеного у доступному для клієнта місці у надавача платіжних 
послуг та на його вебсайті в мережі Інтернет (ч. 2 cт. 29 Закону). Він є пра-
вовою підставою для відкриття небанківським надавачем платіжних послуг 
користувачу платіжних послуг платіжного рахунка, який використовується 
останнім виключно для цілей виконання платіжних операцій відповідно до 
умов договору та вимог законодавства. Зазначимо, що підхід національного 
законодавця в цьому питанні суттєво не відрізняється від легальної дефініції 
поняття «платіжний рахунок», що наведена у Директиві 2015/2366. Остання 
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визначає платіжний рахунок як «рахунок, що відкритий на ім’я одного або 
декількох користувачів платіжних послуг для виконання платіжних опера-
цій» (п. 12 ч. 1 ст. 4). Зазначимо, що на відміну від України вказані норми 
Директиви 2015/2366 були дослівно імплементовані у законодавство бага-
тьох країн ЄС (прикладом чого є арт. L314-1 Валютно-фінансового кодексу 
Франції6, п. 17 ч. 1 § 1 Закону Німеччини «Про пруденційний нагляд за пла-
тіжними послугами»7). І хоча у дефініції платіжного рахунка у п. 66 ч. 1 ст. 1 
Закону відсутнє посилання на те, що цей рахунок є іменним, таке посилання 
є в наявності у ч. 6 ст. 65 Закону. Своєю чергою відсутність у Законі посилань 
на можливість відкриття платіжного рахунка на ім’я декількох користувачів 
платіжних послуг пов’язане із тим, що, на відміну від цивільного законо-
давства країн – членів ЄС8, 9 та країн колишнього СРСР10, 11, у законодавстві 
України проблема щодо відкриття рахунка на ім’я декількох користувачів 
платіжних послуг не вирішена. 

Характеризуючи договір платіжного рахунка, слід зазначити, по-перше, 
що такий рахунок характеризується особливістю суб’єктного складу сторін. 
Якщо стороною договору банківського рахунка з боку надавача фінансових 
послуг є банк (ч. 1 ст. 1066 ЦК України), за договором платіжного рахунка 
такою стороною є виключно небанківський надавач платіжних послуг. 
Легальне визначення цього поняття наведено в Законі лише через таку озна-
ку, як його відмінність від банку, та за допомогою норми, яка відсилає до 
норм, що визначають перелік таких юридичних осіб (п. 40 ч. 1 ст. 1 Закону). 
Відповідно певна деталізація цього поняття надається шляхом віднесення до 
нього низки надавачів платіжних послуг, зазначених у пп. 2–7 ч. 1 ст. 10 
Закону (платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іно-
земних платіжних установ; установи електронних грошей; фінансові устано-
ви, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового 
зв’язку; надавачі нефінансових платіжних послуг). 

З огляду на це та з урахуванням норм ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 63 Закону можна 
дійти висновку, що право надавати платіжні послуги на підставі договору 
платіжного рахунка мають лише небанківські надавачі платіжних послуг, які 
отримали ліцензію НБУ на надання фінансових послуг, перелічених у пп. 1–3 
ч. 1 ст. 5 Закону, які включені НБУ до Реєстру платіжної інфраструктури. 

Однак не всі з перелічених у пп. 2–7 ч. 1 ст. 10 Закону небанківських 
надавачів платіжних послуг можуть отримати відповідну ліцензію та відпо-
відно бути стороною договору платіжного рахунка. Це зумовлено таким.

У силу Закону платіжні установи (у т. ч. малі платіжні установи), опера-
тори поштового зв’язку, установи електронних грошей, акредитовані філії 
іноземної платіжної установи мають право надавати платіжні послуги, пов’я-
зані із відкриттям, веденням платіжного рахунка (зарахування коштів, видача 
коштів з рахунка готівкою, виконання інших платіжних операцій, закриттям 
платіжного рахунка), які має право здійснювати небанківський надавач пла-
тіжних послуг згідно з отриманою ним ліцензією на надання платіжних 
послуг (ч. 5, 8 ст. 10 Закону). На відміну від цього «інші фінансові установи», 
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що діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансо-
вих послуг у випадках, визначених Законом України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг» та законами з питань 
регулювання окремих ринків фінансових послуг, мають право надавати лише 
послугу переказу коштів без відкриття рахунків та послугу з еквайрингу (ч. 6 
ст. 10 Закону)12. Як наслідок вони не можуть виступати надавачем платіжних 
послуг за договором платіжного рахунка. Не можуть виступати таким нада-
вачем і «надавачі нефінансових платіжних послуг», оскільки на відміну від 
цього платіжні послуги віднесені Законом до фінансових послуг (п. 8 ст. 4 
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг»). 

Що ж до особи користувача платіжних послуг, то згідно з п. 28 ч. 1 ст. 1 
Закону такою особою може бути фізична особа або юридична особа, яка 
отримує чи має намір отримати платіжну послугу як платник або отримувач 
(або обидва одночасно). При цьому конкретний перелік таких користувачів 
визначається Законом, який відносить до нього: резидентів України: юридич-
ні особи з місцезнаходженням на території України, які провадять діяльність 
відповідно до законодавства України; їх відокремлені підрозділи; відокрем-
лені підрозділи юридичних осіб – нерезидентів, які здійснюють підприєм-
ницьку діяльність на території України від імені юридичної особи – нерези-
дента; фізичні особи – підприємці, фізичні особи, а також нерезиденти 
України – фізичні особи (пп. 2, 3 ч. 1 ст. 64 Закону). Отже, на відміну від 
договору банківського рахунка, на підставі якого банком може бути відкри-
тий поточний рахунок юридичній особі – нерезиденту (ч. 3 ст. 4 Закону 
України «Про валюту і валютні операції»13, п. 28 Положення про заходи 
захис ту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній 
валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02 січня 2019 р. 
№ 5)14, можливість відкриття платіжного рахунка юридичним особам – нере-
зидентам Законом не передбачена. 

По-друге, з аналізу норм статей 1076.9, 1076.10 ЦК України, що будуть 
введені в дію з 1 серпня 2022 року, та норм ст. 65 Закону можна дійти таких 
висновків щодо режиму «платіжного рахунка»: а) за цим рахунком корис-
тувачу, на ім’я якого він відкритий, забезпечується надання таких послуг: 
зарахування коштів на платіжний рахунок; видача готівкових коштів із пла-
тіжного рахунка; виконання платіжних операцій. Отже, загальний перелік 
платіжних операцій в цілому не відрізняється від режиму поточного рахун-
ка. Зазначимо й те, що норми про оплатність послуг небанківського надава-
ча платіжних послуг (ч. 4 ст. 1076.10 ЦК України) є аналогічними нормам 
про оплатність послуг банку за договором банківського рахунка (ч. 4 ст. 
1068 ЦК України). Внаслідок цього платіжні послуги небанківського нада-
вача платіжних послуг є оплатними, якщо це передбачено договором. 
Аналогічними із введенням у дію Закону будуть і норми ЦК України, що 
регулюють здійснення платіжних операцій, що відбуваються на підставі 
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договору банківського рахунка та договору платіжного рахунка (ч. 2, 3 
ст. 1076.10 ЦК України). 

По-трете, а) якщо на поточному рахунку клієнта кошти можуть знахо-
диться без обмеження в часі, згідно із чим такий рахунок визначається зако-
нодавцем як «рахунок, що відкривається банком клієнту для зберігання 
коштів і виконання платіжних операцій (п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону), час знахо-
дження коштів на платіжному рахунку обмежений законом. Відповідно 
кошти на платіжному рахунку користувача можуть знаходитися лише протя-
гом часу, необхідного для виконання конкретної платіжної операції (ч. 2 
ст. 1076.9 ЦК України); б) якщо за користування грошовими коштами, що 
знаходяться на рахунку клієнта, банк сплачує проценти в порядку та розмірі, 
встановленому договором або законом (ст. 1070 ЦК України), закон імпера-
тивно забороняє небанківському надавачу платіжних послуг нараховувати 
проценти на залишок коштів на платіжному рахунку користувача (ч. 2 
ст. 1076.9 ЦК України). Це обмеження зумовлено тим, що, як було зазначено 
вище, платіжний рахунок не призначений для зберігання коштів та залучення 
коштів, із зобов’язанням щодо подальшого їх повернення. Однак, незважаю-
чи на це, слід зазначити, що ця заборона не поширюється на непроцентні 
види винагород (наприклад, бонусні програми для залучення користувачів 
«ке́шбек» тощо); в) збереження таємниці інформації про діяльність та фінан-
совий стан користувача, що стала відома небанківському надавачу платіжних 
послуг у процесі обслуговування користувача та взаємовідносин з ним чи 
третіми особами під час надання платіжних послуг, здійснюється відповідно 
до норм гл. 8 Закону (ст. 67–70). З огляду на це потреба у застосуванні у цих 
відносинах положень ст. 1076 ЦК України щодо банківської таємниці відсут-
ня; г) з приводу застосування до відносин сторін, що виникають за догово-
ром платіжного рахунка, положень ст. 1075.1 ЦК України, а також низки 
положень інших статей пар. 3 гл. 71 ЦК України щодо встановлення приват-
ного обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що зна-
ходяться на платіжному рахунку, слід зазначити таке. Застосування таких 
обтяжень є поширеним у відносинах між банками та клієнтами, що вини-
кають на підставі договору банківського рахунка, та договору вкладного 
рахунка. Поряд з тим, як зазначалось, на відміну від поточного або вкладно-
го рахунків, платіжний рахунок не призначений для зберігання коштів, 
оскільки час знаходження коштів на платіжному рахунку користувача, від-
критому у надавача нефінансових платіжних послуг, обмежений лише часом, 
який необхідний для виконання конкретної платіжної операції, а сам вказа-
ний рахунок, у силу закону призначений виключно для цілей виконання пла-
тіжних операцій. Відповідно застосування цих норм Кодексу до зобов’язаль-
них відносин, що виникають на підставі договору платіжного рахунка, є 
таким, що не відповідає їх змісту; д) ч. 2 ст. 1066 ЦК України надає право 
банку використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його 
право безперешкодно розпоряджатися цими коштами. Наявність у законі цієї 
норми зумовлена тим, що кошти клієнтів, що обліковуються на їх іменних 
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банківських рахунках, одночасно із цим обліковуються на кореспондент-
ських рахунках банків, які в силу закону є кредитними установами, та мають 
право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний 
ризик. Що ж до небанківських надавачів платіжних послуг, то останні: не є 
кредитними установами; кошти, отриманні вказаними фінансовими устано-
вами від користувачів для здійснення платіжних операцій, у силу закону 
мають бути відокремлені від власних коштів небанківських надавачів пла-
тіжних послуг, шляхом їх розміщення на окремому розрахунковому рахунку, 
який відкривається банком небанківському надавачу платіжних послуг 
виключно для цілей забезпечення виконання платіжних операцій його корис-
тувачів; кошти, отримані небанківськими надавачами платіжних послуг від 
користувачів платіжних послуг, а також кошти, які надійшли від користувачів 
або на користь користувачів, перебувають у власності користувачів, якщо 
інше не встановлено платіжними інструкціями таких користувачів (ч. 2 
ст. 20, п. 5 ч. 1 ст. 63 Закону). Це свідчить про відсутність підстав для засто-
сування ч. 2 ст. 1066 ЦК України до відносин, що виникають на підставі 
договору платіжного рахунка. Ще однією особливістю відносин, що вини-
кають за договором платіжного рахунка за участю фізичних осіб, є те, що 
користувачі не набувають правового статусу вкладника, а їх кошти на платіж-
ному рахунку статусу вкладу у розумінні ст. 2 Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб», внаслідок чого користувачі не мають 
гарантій, встановлених ст. 26 зазначеного Закону15. На відміну від вказаного 
Закон лише надає небанківським надавачам платіжних послуг право забезпе-
чувати збереження коштів користувачів шляхом страхування власної відпові-
дальності на випадок неможливості виконання фінансових зобов’язань перед 
користувачами, або забезпечувати такі кошти банківською гарантією на умо-
вах, що дадуть змогу користувачам отримати від страхової компанії або бан-
ку-гаранта відшкодування в розмірі, еквівалентному сумі фінансових 
зобов’язань (ч. 3 ст. 20 Закону). Зазначимо, що цей підхід національного 
законодавця в цілому відповідає як положенням Директиви 2015/2366 (ст. 10, 
ч. 3, 5 ст. 18), так і підходам, запровадженим у Cтратегії фінансового сектору 
України до 2025 р.16. 

По-четверте, до договору платіжного рахунка можуть застосовуватись у 
субсидіарному порядку норми: ч. 3 ст. 1066 ЦК України щодо відсутності у 
банку права визначення та контролю напрямів використання грошових 
коштів клієнта, ст. 1067 ЦК України щодо укладення договору банківського 
рахунка, ст. 1071 ЦК України щодо підстав списання грошових коштів з 
рахунка, ст. 1072 ЦК України щодо черговості списання грошових коштів з 
рахунка, ст. 1073 ЦК України щодо правових наслідків неналежного виконан-
ня банком операцій за рахунком клієнта, ст. 1074 ЦК України щодо обмежен-
ня права розпоряджання рахунком, ст. 1075 ЦК України щодо розірвання 
договору банківського рахунка. Як і у випадку з банківським кредитуванням 
поточного рахунка, Закон надає право небанківським надавачам платіжних 
послуг надавати платіжні послуги на умовах кредиту. Отже, у випадку кре-
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дитування банком рахунка клієнта («овердрафт»), у силу норм ч. 8 ст. 10, 
ст. 22 Закону, небанківські надавачі платіжних послуг можуть надавати вка-
зані фінансові послуги за наявності в них ліцензії на надання платіжних 
послуг з дотриманням таких умов: 1) ці особи мають право надавати платіж-
ні послуги, передбачені пунктами 4 або 5 ч. 1 ст. 5 Закону; 2) надання креди-
ту здійснюється виключно у зв’язку з виконанням платіжної операції; 3) кре-
дит надається на короткий строк, що не може перевищувати 12 місяців з дати 
надання коштів. Зазначимо, що, незважаючи на те, що овердрафт у банків-
ській діяльності є переважно короткостроковим, у законі строк вказаного 
банківського кредиту імперативно не обмежується; 4) кредит не може нада-
ватися за рахунок коштів, отриманих від користувачів для цілей виконання 
платіжних операцій та/або в обмін на випущені електронні гроші; 5) розмір 
власного капіталу небанківського надавача платіжних послуг має відповідати 
вимогам, встановленим НБУ до надавачів платіжних послуг, які мають право 
надавати кредит. Зазначимо, що наведенні норми Закону з приводу кредиту 
фактично відтворюють положення п. 4 ст. 18 Директиви 2015/2366. Що ж до 
правового регулювання прав та обов’язків сторін, пов’язаних з кредитуван-
ням платіжного рахунка, то в силу норм ч. 3 ст. 1076.9 ЦК України, ч. 2 
ст. 1069 ЦК України вони визначаються положеннями про позику та кредит 
(пар. 1, 2 гл. 71 ЦК України), якщо інше не встановлено договором або зако-
ном. Своєю чергою відповідно до цього відносини за участю споживачів 
підпадають під дію норм Закону України «Про споживче кредитування» (ч. 3 
ст. 22 Закону). 

Висновки. Договір платіжного рахунка є видом договору банківського 
рахунка, з яким він співвідноситься як вид та рід. Цей договір є договором 
про надання платіжних послуг, який характеризується таким: він є консенсу-
альним, двостороннім, може бути оплатним або безоплатним. Оскільки, 
укладаючи договір банківського рахунка, сторони мають певну мету (здійс-
нення безготівкових розрахунків, касових операції тощо), договір платіжного 
рахунка слід віднести до каузальних правочинів. Залежно від умов договору 
він може бути безстроковим або строковим. Незважаючи на те, що ч. 1 ст. 65 
Закону встановлює лише право небанківського надавача платіжних послуг на 
відкриття платіжних рахунків, у силу ч. 3 ст. 1076.9 ЦК України та ч. 2 
ст. 1067 ЦК України договір платіжного рахунка близький до публічного 
договору та на практиці буде укладатись переважно за моделлю договору 
приєднання. На відміну від договору банківського рахунка цей договір згідно 
з Законом характеризується таким: а) особливим суб’єктним складом. 
Небанківським надавачем платіжних послуг за договором платіжного рахун-
ка можуть виступати лише платіжні установи (у т. ч. малі платіжні установи), 
оператори поштового зв’язку, установи електронних грошей, акредитовані 
філії іноземної платіжної установи, які отримали ліцензію НБУ на надання 
фінансових послуг, перелічених у пп. 1–3 ч. 1 ст. 5 Закону, включені НБУ до 
Реєстру платіжної інфраструктури. Користувачем можуть бути фізичні та 
юридичні особи (резиденти та нерезиденти), але на відміну від договору бан-
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ківського рахунка таким користувачем не може бути юридична особа – нере-
зидент; б) час знаходження коштів на платіжному рахунку користувача обме-
жений законом лише часом, необхідним для виконання конкретної платіжної 
операції; в) нараховування процентів на залишок коштів на платіжному 
рахунку користувача імперативно заборонено законом; г) кошти користувачів 
на платіжному рахунку не мають статусу вкладу та не мають гарантій, вста-
новлених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб». На відміну від цього Закон надає небанківським надавачам платіжних 
послуг лише право забезпечувати збереження коштів користувачів шляхом 
страхування власної відповідальності на випадок неможливості виконання 
фінансових зобов’язань перед користувачами, або забезпечувати такі кошти 
банківською гарантією на умовах, що дадуть змогу користувачам отримати 
від страхової компанії або банку-гаранта відшкодування в розмірі, еквіва-
лентному сумі фінансових зобов’язань.
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Babaskin Anatoliy. Legal nature of the payment account agreement in the civil 
legislation of Ukraine

Since the Law of Ukraine «On Payment Services» introduced in 2022, the Law of 
Ukraine «On Payment Services» is being introduced to the legislation of Ukraine, the 
state of low normative legal acts of the EU, in the wake of the provisions of the 
Directive (EU) 2015/2366 in 2015 internal market, that about the introduction of 
changes to Directives 2002/65 / С, 2009/110 / ЄС and 2013/36 / ЄС and Regulation 
(ЄС) No. 1093/2010, which skasovy Directive 2007/64 / ЄС. that the pre-emptive 
provisions of the Law, Chapter 72 of the Central Committee of Ukraine will be 
supplemented by par. 3 «Payment rakhunok» (Articles 1076.9, 1076.10). I’ll look at the 
introduction of the meaning of the advancement of civil legislation, as it will be 
introduced at once from the introduction into the Law. 

The aim of the article. On the basis of the analysis of Ukrainian legislation, EU 
legislation, scientific advances in the sphere of civil law and banking legislation, to 
the standards of Ukrainian legislation, how to regulate the payment agreement. To 
achieve the goal of setting up the contract: 1. Conduct an analysis of the legal nature 
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of the payment agreement. 2. Viznachiti sp_vvvіdnoshennya agreement of payment 
rakhunku іf agreement of bank rakhunku. 3. Viznachiti norms according to the 
agreement of the bank account, as it is subsidized to be fixed up to the agreement of 
the payment order.

Results. SOCA those scho power law regulyuvannya klієntskih bankіvskih rahunkіv 
prisvyachena-valued Quantity NAUKOVO publіkatsіy of Ukrainian іnozemnih avtorіv 
that, in the same hour okremih doslіdzhen legal regulyuvannya contract platіzhnogo 
rahunku in ukraїnskіy tsivіlіstichnіy nautsі not conducted through vіdsutnіst in 
tsivіlnomu zakonodavstvі Ukraine konstruktsії this contract. Appointed, due to the 
implementation of the legislation of Ukraine, the norms of Directive 2015/2366, will 
increase the need for such scientific advances.

Conclusions. Agreement of a payment rakhunka є by the type of a bank rakhunka 
agreement, which type of rakhunka shall be accepted as a type of such rid. Instruction 
of the contract is an agreement on the provision of payment services, which is 
characterized as follows: wine is consensual, bilateral, can be paid or free of charge. 
Oskilki, arranging the agreements of the bank’s rakhunka, the parties and passing 
through the meta (the state of the non-cash transactions, cash transactions too), the 
agreements of the payment rakhunku should be brought up to the causal rights. As a 
matter of fact, the agreement can be either stringless or stringless. Uninvolved on those 
scho h. 1 tbsp. 65 The law will establish depriving the right of non-bank payment of 
payment services for the approval of payment services, by virtue of Part 3 of Art. 1076.9 
of the Central Committee of Ukraine, that part 2 of Art. 1067 of the Central Committee 
of Ukraine the agreement of a payment rakhunka is close to a public agreement, but in 
practice we can keep up with the model of the agreement. On the basis of the agreement 
of the bank rakhunku, the instructions of the agreements, according to the Law, are 
characterized by the following: a) a special sub-warehouse. With a non-bank charge of 
payment services for a payment agreement, you can install (including small payments), 
the operator of the mail order, install the electronic pennies, accredited by the 
Ukrainian branch of the Ukrainian payment, the last payment , overridden in 
clauses 1 – 3 h. 1 tbsp. 5 of the Law included by the National Bank of Ukraine to the 
Registry of Payment Infrastructure. We can corroborate both physical and legal 
individuals (resident and non-resident), albeit on the view of the bank’s agreement on 
the basis of the agreement of a bank rakhunku, such a clerk cannot be a legal person – 
a non-resident; b) the hour of the knowledge of costs for the payment rakhunka of the 
koristuvach, the law is deprived of the hour necessary for a specific payment operation; 
c) the increase of interest on the surplus of cash on the payment rakhunka of the 
koristuvach is imperatively fenced off by law; d) don’t compromise on the status of the 
deposit and do not miss the guarantees established by the Law of Ukraine «On the 
system of guaranteeing deposits of physical assets». On vіdmіnu od tsogo Act nadaє 
nebankіvskim nadavacham platіzhnih poslug lishe right zabezpechuvati zberezhennya 
koshtіv koristuvachіv Shlyakhov strahuvannya vlasnoї vіdpovіdalnostі on vipadok 
nemozhlivostі vikonannya fіnansovih zobov’yazan before koristuvachami, abo 
zabezpechuvati takі Costa bankіvskoyu garantієyu in the minds scho give zmogu 
koristuvacham otrimati od strahovoї kompanії abo bank -Guarantee of vidshkoduvannya 
in size, equivalent to the sum of financial crops’yazan.

Key words: payment account, payment account agreement, bank account 
agreement, payment institution, financial institution, bank, non-bank financial 
institution, monetary obligations, interest.
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ДИСПОЗИТИВНІСТЬ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ:  
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ1

У роботі проведено дослідження в історико-правовому контексті диспози-
тивності в цивільному судочинстві, виявлені витоки сучасної системи принци-
пів, основні етапи розвитку цивільного процесуального законодавства та еволю-
ції доктрини диспозитивності, особливості наукової думки з питань її поняття 
й змісту, запропоновані нові методологічні підходи в розумінні диспозитивності 
та її визначення, дається прогноз розвитку цивільної процесуальної теорії і 
практики. 
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The research in the historical and legal context of dispositive principle in civil 
proceedings is given in this article. The origins of the modern system of principles, the 
main stages of development of civil procedural law and the evolution of the doctrine of 
dispositivness features of scientific thought on its concept and content are identifies. It 
is proposed new methodological approaches in definition, and perspective of the 
development of civil procedural theory and practice is given.
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Постановка проблеми. Сьогодення цивільного судочинства являє свого 
роду перехідний період, котрий дає можливість поліпшення діючої моделі 
судової влади і законодавства про судочинство, уточнення прогнозів їх 
подальшого розвитку, засобів і методів досягнення бажаних цілей. Тому 
актуальними є не тільки нові дослідження прикладного характеру, але й про-
довження на новому рівні і в нових умовах розробки тієї проблематики, 
котра вже була свого часу визначена вченими-процесуалістами, однак в силу 
різних причин так і не отримала свого остаточного вирішення. До такого 
роду проблем можна віднести і проблему диспозитивності. 
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Огляд літератури. До питань диспозитивності судочинства як орієнтирів 
побудови процесуальної діяльності вчені зверталися ще на початку станов-
лення вітчизняної процесуальної науки (К. І. Малишев, С. В. Пахман, 
Є. О. Нефедьєв, І. Є. Енгельман, Є. В. Васьковський, А. Х. Гольмстен, 
О. М. Краєвський, М. О. Гордон, Т. М. Яблочков). І хоча ці дослідження 
мали фрагментарний характер, зазнавали на собі більшою мірою вплив 
зарубіжної правової думки, попри це вони першими викликали науко-
во-практичний інтерес до проблематики принципів судочинства. 

Радянська процесуальна наука також не втрачала інтересу до досліджен-
ня диспозитивності як однієї з основних засад процесуальної діяльності. Про 
це свідчить велика наукова спадщина радянської епохи. Зрозуміло, що існу-
юча на той час наукова ідеологія, певні обмеження у формулюванні отрима-
них висновків і поданих пропозицій не могли не вплинути на розроблену 
теорію диспозитивності (О. П. Клейнман, В. М. Семенов, Р. Е. Гукасян, 
В. С. Букіна А. О. Ференс-Сороцький М. Г. Авдюков, О. Т. Боннер, 
М. А. Гурвич, І. О. Євтодьєва, І. М. Поляков, Н. О. Чечіна, М. Й. Штефана 
та інші). 

Для сучасних правознавців проблематика диспозитивності стала не 
менше, а можливо, і більш гострою, ніж будь-коли (Ю. В. Білоусов, 
С. С. Бичкова, Н. Л. Бондаренко-Зелінська, О. В. Гетманцев, К. В. Гусаров, 
О. В. Дем’янова, В. В. Комаров, В. А. Кройтор, Ю. В. Навроцька, 
Ю. Д. Притика, В. І. Тертишніков, С. Я. Фурса, М. М. Ясинок). 

Постановка проблеми. Наявність цивільної процесуальної форми як 
універсальної свідчить про важливість всебічного вивчення питань сутності 
диспозитивності у цивільному судочинстві та формування на цій основі кон-
цепції розвитку процесуальних форм. 

Мета та завдання дослідження. Мета статті полягає в аналізі сутності 
диспозитивності в цивільному судочинстві.

Виклад основного матеріалу. Диспозитивність має свої витоки у давни-
ні, в тому числі і в Руській Правді. Так, про диспозитивність свідчить поло-
ження Руської Правди про те, що судовий процес, який тоді мав назву 
«тяжебний», починався з наклепу (скарги) тієї сторони, котра вважала свої 
права порушеними. Як правило, спори сторін розглядалися у той час «на 
торгу», де після заяви позивача обидва супротивника змагалися перед суд-
дею з метою отримання потрібного їм рішення1.

Пізніші правові джерела приділяли все більше уваги діяльності суду і 
відповідно її законодавчому регулюванню. Звичайно, тоді ще далеко не всі 
процесуальні питання були в полі зору законодавця, навіть не було поділу на 
кримінальний і цивільний процеси. Більше того, можна навіть говорити, що 
переважали проблеми кримінального судочинства – захисту державного 
ладу, публічного порядку, розкриттю різних злочинів приділялося значно 
більше уваги, ніж розгляду і вирішенню спорів між приватними особами. 
У цьому плані слушним видається зауваження К. І. Малишева (котрий дослі-



398 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

див у історико-правовому контексті розвиток цивільного судочинства від 
Руської Правди до періоду реформ ХІХ ст.) про те, що поняття про приватні 
права у Московській Русі були дуже слабкими2.

Проте Магдебурзьке право, Статути Великого князівства Литовського 
продовжили зберігати і в міру можливості розвивати диспозитивну спрямо-
ваність, яка властива раннім нормативно-правовим актам. Зокрема, справа, 
як і раніше, розпочиналася зі скарги (чолобитної) позивача. Неявка відпові-
дача до суду розцінювалася як визнання ним своєї провини. У разі неприбут-
тя позивача справа підлягала закриттю3. Відповідач вже мав право подати 
зустрічний позов, у судочинство були внесені також елементи примирення 
сторін. Інтересно, що таке примирення було можливе на будь-якому етапі 
судового процесу, аж до початку двобою (поля)4. 

У подальшому відбулося розмежування проваджень на змагальні і слідчі. 
Диспозитивність виявлялася в тому, що підставою для порушення справи 
була позовна чолобитна потерпілої сторони. Обов’язковим було вказати ціну 
позову та місце проживання позивача (гл. Х, ст. 100 і 102 Соборного 
Уложення 1649 р.). Вибір часу початку судочинства, строків його продовжен-
ня (перерв) цілком залежав від волі сторін. Неявка позивача у призначений 
час спричиняла припинення справи без суду.

Законодавство епохи Петра І не привнесло суттєвих змін. Хоча Петру I і 
«не подобалась свобода сторін у призначенні ціни позову і найманні повіре-
них»5, але без диспозитивних прав не можна було обійтися. По суті, рефор-
ми, котрі намагався здійснити Петро І були одними з останніх у період до 
1864 р. 

Розмежування з часів Петра І цивільного і кримінального процесів стало 
основою для початку теоретичних досліджень проблем процесуального 
права, хоча перші дослідницькі роботи в цій галузі, що мали фундаменталь-
ний характер, відносяться тільки до середини ХІХ ст. Як відомо, 20 листопа-
да 1864 р. Височайший указ Сенату сповістив про опублікування чотирьох 
статутів, в тому числі і Статуту цивільного судочинства. По суті, це був пер-
ший законодавчий акт, котрий докорінно змінив судочинство і, зокрема, най-
детальніше закріпив його диспозитивні засади.

Теоретики процесу в своїх дослідженнях також приділяли значне місце в 
своїх дослідженнях диспозитивності. Першими почали розробляти цей 
принцип німецькі вчені-процесуалісти, які заклали основи вчення про диспо-
зитивність у цивільному процесі, яка до цього тривалий час розглядалася як 
одна із складових принципу змагальності. Особлива роль у науковій розроб-
ці диспозитивності, що розглядається належить Гюннеру. На його думку, 
судовий захист надається тільки у випадку, коли він потрібен, і лише тією 
мірою і тими засобами, котрих бажає сторона6.

Ці теоретичні висновки не пройшли поза увагою вітчизняних вчених. 
К. І. Малишев при дослідженні основних засад цивільного процесу вважав, 
що дії суду в процесі залежать від вимог сторін, від їх ініціативи, а спірні 
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відносини обговорюються за тими тільки фактами, котрі повідомлені суду 
позовниками7. В тому ж плані висловлювався і М. А. Гредескул, ототожню-
ючи змагальність і диспозитивність у цивільному процесі. На його думку, 
змагальність – це, головним чином, відбиття основної властивості цивільно-
го права – ним можна вільно розпоряджатися8.

При проведенні досліджень у такому напрямі неминуче постає питання 
про межі дії змагальності. Чи всі правомочності, які входять в її зміст, 
насправді нею охоплюються? Деякі автори визначили проблему конкретні-
ше: чи слід відносити до доктрини змагальності правило про те, що без пози-
вача немає суду і судового провадження?

В результаті обговорення цих питань намітилася тенденція розмежування 
прав розпорядження щодо порушення процесу і прав, що пов’язані з проце-
суальною діяльністю суду9. Для першого виду прав було запропоновано 
використати термін «диспозитивність», для другого – термін «змагальність», 
котрий вже увійшов у науковий обіг. З огляду на таке розмежування, авст-
рієць К.-Ф. Канштейн право розпорядження сторін поділяв на: а) формальну 
диспозитивність як право порушувати процес і підтримувати його рух; 
б) матеріальну диспозитивність як право сторін розпоряджатися своїми пра-
вовими претензіями; в) змагальність як право розпорядження фактичним і 
доказовим матеріалами10.

Ідея розмежування змагальності і диспозитивності була розвинена і 
вітчизняними процесуалістами. Зокрема, Є. В. Васьковський у своїх дослі-
дженнях обстоював самостійність існування принципу диспозитивності. Він 
зазначав, що позовний процес існує для перевірки і остаточного встановлен-
ня обґрунтованості вимог, які у переважній більшості випадків випливають 
із цивільних прав, а оскільки всі цивільні права, за деякими винятками, пере-
бувають у повному розпорядженні своїх володарів, то така ж свобода розпо-
ряджатися має бути надана громадянам стосовно тих самих вимог, які заяв-
лені ними суду. У цьому полягає принцип диспозитивності11.

В. О. Рязановський, котрому належать роботи з обґрунтування судового 
права, критикував існуючу теорію диспозитивності. Дискутуючи з 
Є. В. Васьковським, він зазначав, що не можна розглядати принцип диспози-
тивності як безумовну і непорушну засаду процесу, яка випливає із сутності 
цивільних прав та не припускає відступів без волі заінтересованих сторін. 
Розпорядження об’єктом процесу і засобами процесуальної боротьби повин-
но бути обмеженим в інтересах розкриття матеріальної істини. Зокрема, від-
мова від позову, визнання позову, мирова угода не мають і не можуть мати 
характеру безумовних диспозитивних дій у цивільному процесі12.

Після таких дискусій можна погодитися з висновком С. А. Сапожнікова, 
що, незважаючи на відмінність поглядів і підходів, дореволюційна юридична 
наука, зазнаючи певного впливу школи німецьких процесуалістів, все ж про-
йшла еволюційний шлях від концепції єдиної і неподільної змагальності до 
надання диспозитивності статусу самостійного принципу13.
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Руйнація у 1917 р. судової системи і відмова від використання попе-
реднього законодавства призвели до того, що диспозитивність як положення, 
що виражає свободу сторін, невтручання держави в особисті справи грома-
дян, стала вважатися елементом буржуазного права. Результатом стало її 
повне заперечення чи, в кращому випадку, критичне ставлення до неї. Проте 
водночас визнавалося, що навіть у цих умовах повна відмова від диспозитив-
ності та її впливу на все судочинство в принципі є неможливою, оскільки 
певні процесуальні права органічно з нею пов’язані. У зв’язку з цим перед 
теорією постало завдання по-новому сформулювати цей принцип, наповнити 
його новим змістом, відмінним від колишнього.

Виконання згаданого завдання спричинило появу специфічного принци-
пу – радянської диспозитивності. Своєрідність цього принципу полягала в 
тому, що особиста ініціатива сторін у процесі доповнювалася активною 
діяльністю суду та інших державних органів. Тому там, де з тих чи інших 
причин ініціатива окремого громадянина, його активність в захисті своїх 
прав недостатньо себе виявляють, там повинні діяти активніше суд і про-
куратура. Таким чином, диспозитивність мала двоєдину основу – ініціативу 
сторін у сполученні з активністю суду, прокуратури і окремих державних і 
громадських організацій14.

За справедливим зауваженням Т. В. Ярошенко, у процесуальному законо-
давстві принцип диспозитивності знаходив своє відбиття на всіх стадіях про-
цесу і був спрямований на порушення, рух і закінчення процесу. До змісту 
принципу входили наступні права.

По-перше, право порушення справи у суді через подання позовної заяви. 
Закон встановлював, що суд починає розгляд справи не інакше як після отри-
мання заяви заінтересованої сторони, тобто особи, яка захищає свої права 
або свої інтереси (ст. 2 ЦПК 1924 p.). Ця стаття надавала прокуророві право 
не тільки почати справу шляхом пред’явлення позову, але й вступити у спра-
ву на будь-якій стадії процесу, якщо цього потребує охорона інтересів держа-
ви і трудящих. Згодом дане положення було відтворене у ст. 5 ЦПК 1963 р.

По-друге, право визначення обсягу і меж судового захисту. При зверненні 
за судовим захистом позивач не тільки мав право, але й був зобов’язаний 
зазначити підставу і обсяг своїх позовних вимог (ст. 76 ЦПК 1924 р., ст. 137 
ЦПК 1963 p.), що не позбавляло його права під час розгляду справи судом 
змінити підставу позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог 
(ст. 2 ЦПК 1924 р., ст. 103 ЦПК 1963 p.). Водночас закон не зв’язував суд 
підставою і межами вимог, зазначених сторонами. Суд мав право визначити 
обсяг судового захисту відповідно до закону і справжніх обставин справи. 
Так, згідно зі ст. 179 ЦПК 1924 p., якщо розмір позовних вимог не визначе-
ний угодою сторін або законним порядком (вексель, договір, тарифи тощо), 
то суд при винесенні рішення міг вийти за межі заявлених позивачем вимог.

По-третє, право відмови від подальшого використання процесуальних 
засобів. Позивач мав право відмовитися від поданої заяви; відповідач мав 
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право визнати позовну вимогу; сторони могли укласти мирову угоду. Проте 
розпорядчі дії сторін були необов’язковими для суду. Припинення прова-
дження у справі наставало тільки у випадку, коли суд визнавав це необхід-
ним. Перед цим суд був зобов’язаний перевірити, чи не суперечать розпоряд-
чі дії сторін закону, чи не порушують вони права і інтереси держави, супро-
тивної сторони, третіх осіб, чи не перебувають сторони під впливом обману, 
погроз, помилки і т. п. Після того як суд переконався, що зазначені розпоряд-
чі дії сторін містять деякі або всі перераховані ознаки, він мав право припи-
нити провадження у справі. У протилежному випадку суд зобов’язаний роз-
глянути справу по суті і постановити судове рішення (ст. 2 ЦПК, ст. 179 ЦПК 
1963 p.).

По-четверте, право оскарження судового рішення. При розгляді скарги на 
судове рішення суд другої інстанції не був обмежений обсягом вимог і дока-
зами, зазначеними в позові, а був зобов’язаний розглянути питання про 
законність та обґрунтованість судового рішення як в оскарженій, так і в нео-
скарженій частині. Стаття 245 ЦПК 1924 р. передбачала, що суд вищої 
інстанції при розгляді касаційної скарги не зв’язаний зазначеними в ній під-
ставами.

По-п’яте, право сторін вимагати перегляду судового рішення за новови-
явленими обставинами. Судове рішення, яке набрало законної сили і викона-
не, могло бути скасоване за нововиявленими обставинами, що мали істотне 
значення для справи (ст. 251 ЦПК). Право порушення перегляду рішення за 
нововиявленими обставинами належало також і прокурору (ст. 251, 252 ЦПК 
1924 р., ст. 333 ЦПК 1963 р.)15.

Отже, аналіз процесуального законодавства радянського періоду дозво-
ляє зробити висновок про наявність наступних тенденцій в його розвитку. 
З одного боку, це можливість сторін розпоряджатися своїми матеріальними 
правами у процесі шляхом зміни елементів позову. З другого боку – процесу-
альна активність суду і прокуратури як державних публічних органів влади, 
що значною мірою применшувало роль диспозитивності судочинства, вело 
до її знецінювання.

Теоретичні розробки диспозитивності проходили в напрямі врахування її 
законодавчого відбиття. Так, О. П. Клейнман у принципі диспозитивності 
вбачав право сторін розпоряджатися своїми правами у поєднанні з правом 
прокурора брати участь у процесі і подавати позови, з активністю і ініціати-
вою суду, державних і громадських організацій, із правом суду контролювати 
розпорядчі дії сторін у процесі16. Надалі таке тлумачення диспозитивності 
неодноразово висловлювалося у процесуальній літературі17.

Водночас група вчених виступила проти включення до диспозитивності 
публічної складової. Зокрема, В. М. Семенов в одній із своїх праць писав, 
що диспозитивність – це забезпечена всією структурою судового процесу 
свобода осіб, які беруть участь у справі, розпоряджатися у процесі матері-
альними правами і процесуальними засобами захисту прав, та можливість 
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активно впливати на здійснення судочинства з метою належного захисту 
судом прав заінтересованих осіб згідно з законом, інтересами держави і 
учасників справи18.

Підхід, запропонований В. М. Семеновим, в цілому був підтриманий 
багатьма вченими, а теорія розпорядження в її класичному варіанті, тобто яка 
спирається на автономію особи і має свої витоки в цивільному праві, стала 
центральною, ключовою майже в усіх дослідженнях диспозитивності, яка є 
предметом розробок і в сучасний період19.

М. А. Гурвич плідно використав попередні теоретичні здобутки прихиль-
ників теорії розпорядження і запропонував власну концепцію диспозитив-
ності. Його основна теза зводилась до того, що диспозитивність – це свого 
роду головна рушійна засада всього судочинства20.

Для розвитку процесу, на думку автора, потрібен імпульс, зовнішній сти-
мул, що спричиняє рух, або, іншими словами, рушійна засада, під впливом 
котрої процес виникає і розвивається. Ця засада відбиває цілі процесу, той 
інтерес, що в ньому підлягає захисту. Зазначена методологія привела автора 
до висновку, що у цивільному процесі рушійна засада виражена принципом 
диспозитивності – внаслідок чого виникнення, розвиток і закінчення проце-
су відбуваються за вимогами і заявами сторін, які виступають у процесі з 
метою захисту своїх прав і інтересів21. 

Зазначимо, що ця концепція набула подальшого розвитку в юридичній 
науці. Зокрема, О. Т. Боннер зараховував принцип диспозитивності до специ-
фічних цивільних процесуальних принципів, які пронизують все цивільне 
судочинство – від виникнення конкретної цивільної справи до виконавчого 
провадження. Він слідом за М. А. Гурвичем називав принцип диспозитив-
ності нормативно-керівним положенням цивільного судочинства, яке визна-
чає рушійну засаду і механізм руху процесу22.

Р. Є. Гукасян також визначав принцип диспозитивності з точки зору дина-
міки процесу, впливу дій, що становлять зміст цього принципу, на рух про-
цесу. Він вважав, що рух процесу залежить від волі матеріально і особисто 
заінтересованої особи: їй надається свобода порушувати судовий процес і 
впливати на його рух23.

Варті уваги і результати дослідження О. Г. Плєшанова. Сутність принци-
пу диспозитивності, на думку цього автора, полягає у нерозривній єдності 
двох складових: свободи вибору варіанта отримання захисту порушеного 
права і свободи розсуду сторони у виборі варіантів поведінки в процесі захи-
сту права. Виходячи із такого розуміння, автор сформулював принцип диспо-
зитивності як основоположну ідею, що виражає свободу суб’єктивно заінте-
ресованої особи визначати предмет, форми і способи захисту порушеного 
права або охоронюваного законом інтересу, а також можливість впливати на 
результат процесу24.

Беручи до уваги, що законодавець додержується теорії розпорядження, 
автор вважає логічним детальне обговорення цієї доктрини, виявлення 
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основних її переваг і недоліків. А втім, робота у цьому напрямі вже проводи-
лася і призвела до появи наступних критичних зауважень.

Перше, на що була звернена увага – проблеми термінологічного характе-
ру, точніше кажучи, перенесення поняття «розпорядження правами», яке 
склалося в цивілістичній науці, у категоріальний апарат науки процесуально-
го права. Пояснюючи витоки процесуальної диспозитивності, прихильники 
такого переносу спираються на диспозитивність цивільних та інших суб’єк-
тивних матеріальних прав, невід’ємною властивістю котрої є свобода розпо-
рядження цими правами25.

Навряд чи можна погодитися з простим, механічним використанням такої 
властивості як свобода розпорядження. Процесуальним правам не притаман-
на розпоряджувальність у будь-яких формах і випадках26. Спроби застосува-
ти диспозитивність у цивільно-правових конструкціях можуть привести до 
помилкових висновків про існування якогось спеціального права для такого 
розпорядження. Як писав у цьому зв’язку С. А. Сапожников, виходить, що 
для розпорядження суб’єктивними правами потрібно мати ще якесь додатко-
ве право27.

Друге, на що треба звернути увагу – в юридичній літературі вказується, 
що розгляд принципу диспозитивності у вигляді можливості розпорядження 
правами не дозволяє розмежувати зміст принципів диспозитивності і зма-
гальності, оскільки можливість (свобода) реалізації процесуальних прав 
(розпорядження ними) існує і стосовно правомочностей у доказуванні, а це 
вже належить до змісту принципу змагальності процесу28.

Отже, теорія розпорядження має достатньо серйозні вади, які не дозво-
ляють виявити сутність диспозитивності і деякою мірою ставлять під сумнів 
її процесуальну самостійність. У випадку визнання цієї доктрини, диспози-
тивність буде існувати там, де визнаються суб’єктивні права, тобто не тільки 
в галузях приватного, але й публічного права. Таким чином, диспозитивність 
із принципу перетвориться на загальну властивість або, інакше кажучи, 
характеристику права в цілому, що не може не призвести до втрати її само-
бутності і відповідно визначеності.

Концепція диспозитивності, запропонована О. Г. Плєшановим, також 
викликає деякі запитання. Чи у всіх категоріях цивільних справ можлива різ-
номанітність варіантів поведінки? Уявляється, що для цього є необхідними, 
як мінімум, наявність альтернативних способів або множинність форм захис-
ту права. Крім цього, варіанти поведінки, їх різноманіття характерні і для 
інших сфер діяльності, а не тільки для судової, тому варто розкрити її специ-
фіку.

Розуміння диспозитивності як рушійної засади є в цілому найприйнятні-
шим, оскільки порушення провадження у справі і наступний рух процесуаль-
ної діяльності, по-перше, визначаються ініціативою заінтересованих осіб, 
по-друге, показують роль цього принципу. Разом з тим у процесуальній науці 
відмічалося, що між сутністю диспозитивності та її функціональною роллю 
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не варто ставити знак рівності29. Тому дослідження диспозитивності як заса-
ди, що визначає рух судочинства, дає лише можливість пізнати його функці-
ональне призначення, не сприяючи розкриттю його сутності, не відповідаю-
чи на запитання, що ж власне являє собою диспозитивність.

Вихідним моментом при формулюванні диспозитивності є виявлення її 
характерних ознак. Теоретики процесу створили основу для продовження 
поглибленого вивчення вчення про диспозитивність і практики його застосу-
вання, а також його вдосконалення. Вважаємо, що можна виділити наступні 
ознаки, які характеризують диспозитивність.

Диспозитивність визначає наперед можливості заінтересованих осіб 
вибирати різні за своєю спрямованістю дії. Приміром, особа, котра має інте-
рес може вибрати спосіб захисту свого порушеного чи оспорюваного права 
шляхом звернення до державного судового органу або до іншого, альтерна-
тивного, який також має повноваження розглядати і розв’язувати правові 
конфлікти. Крім того, суб’єкт права може взагалі відмовитися від звернення 
до будь-якого органу.

Конкретний судовий процес після початку зв’язаний у своєму русі також 
волевиявленням заінтересованих осіб. Навіть у випадку порушення прова-
дження у справі за ініціативою осіб, які не мають матеріально-правової заін-
тересованості (наприклад, прокурор, державні органи, органи місцевого 
самоврядування) можливість впливати на подальшу долю спору все одно 
належить позивачу, його бажання є головним для продовження процесу або 
відмови від поданого позову. Тільки від волі особи, яка звернулася до суду, 
може залежати виникнення і рух процесу. 

Виконуючи ту чи іншу процесуальну дію, заінтересована особа вибирає 
за власним розсудом найсприятливіший для неї варіант поведінки: або актив-
ними діями добиватися виконання поставлених перед собою завдань, або 
навпаки, пасивно спостерігати за тим, що відбувається у процесі. 

В основі тієї чи іншої дії лежить інтерес як головний спонукач вибору. При 
його відсутності судочинство стає безпредметним. Власний інтерес примушує 
заінтересовану особу визначитися з цілями, досягнення котрих їй необхідне, 
використовуючи при цьому надані законом можливості діяти. Для захисту кон-
кретного суб’єктивного права надані також і права розпорядження.

Диспозитивність не може означати вседозволеність. Воля, інтерес і пове-
дінка суб’єктів у процесі повинні бути в разі необхідності обмежені заборо-
нами на ті чи інші дії. Наприклад, суд має контролювати окремі процесуаль-
ні дії сторін (мирова угода, визнання позову, відмова від позову).

Таким чином, виходячи із названих вище ознак, диспозитивність можна 
визначити як закріплене нормами процесуального законодавства основне 
положення, відповідно до котрого в межах, встановлених законом, суб’єкти, 
які звернулися до суду, мають можливість виконувати різноманітні дії щодо 
захисту своїх прав за своєю волею і враховуючи свої інтереси, а діяльність 
суду визначається волевиявленням таких осіб.
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Висновки. Самобутню історію свого становлення має і принцип диспо-
зитивності, окремі елементи котрого беруть свій початок у давньоруському 
тяжебному процесі. Посилення державності, публічності, переважання про-
тягом тривалого часу слідчої моделі судочинства, часті зміни законодавства і 
його суперечливість призвели до того, що ідеї диспозитивності, які по суті 
виражають свободу вибору, отримали найбільше законодавче втілення лише 
в Статутах цивільного судочинства 1864 і 1895 років. Саме у цей період поча-
ла формуватися вітчизняна наука про судочинство, котра зазнала впливу 
західноєвропейських процесуальних шкіл і традицій. Слідом за німецькими 
і австрійськими процесуалістами, вітчизняні вчені у своїх дослідженнях роз-
вивали доктрину визнання диспозитивності як самостійного, окремого від 
змагальності, принципу судочинства. Зміни державного устрою спричинили 
спроби наповнити принцип диспозитивності новим змістом, відмінним від 
класичної теорії розпорядження. Так була обґрунтована і знайшла відбиття у 
кількох кодифікаціях законодавства двоєдина основа диспозитивності у 
радянському судочинстві – ініціатива сторін в поєднанні з активністю суду, 
прокуратури та інших державних і суспільних організацій.

Аналізуючи спадщину вчених-процесуалістів і пропоновані сьогодні під-
ходи до розуміння явища, яке розглядаємо, варто зазначити посилення тен-
денції повернення до дореволюційної теорії розпорядження, проте досі не 
подолані її недоліки у питаннях термінології та змісту. Ми підтримуємо кон-
цепцію диспозитивності як рушійної засади судочинства, водночас вважає-
мо, що вона дозволяє виявити тільки функціональне призначення, не розкри-
ваючи самої сутності принципу. В основі авторського погляду і сформульо-
ваного у статті поняття диспозитивності лежать такі ознаки: можливість 
заінтересованих осіб вибирати різні за спрямованістю дії, воля особи, від 
котрої залежать виникнення і рух процесу; інтерес, що виступає головним 
фактором при виборі варіантів поведінки; розпорядчі правомочності сторін; 
обмеження волі, інтересу і поведінки в разі необхідності.
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Tymchenko Hennadiy. Dispositive principle in civil proceedings: the evolution 
of views and modern understanding

The research of the historical and legal context of dispositive principle in civil 
proceedings is given. It is noted that certain elements of dispositiveness originate from 
the ancient Kyiv Rus litigation process. The strengthening of government, publicity, the 
long-standing predominance of the investigative model of justice, frequent changes in 
legislation and its contradictions led to the fact that the ideas of dispositive principle, 
which express freedom of choice, received the greatest legislative embodiment only in 
the Civil Procedure Statutes of 1864 and 1895. It was during this period that the 
domestic science of justice began to take its formulation, which was influenced by 
Western European procedural schools and traditions. Thus, domestic scholars have 
developed the doctrine of recognizing dispositiveness as an independent, separate from 
adversarial, principle of justice. Changes in the state system led to attempts to fill the 
dispositive principle in new content, which could be different from the classical theory 
of order. This justified and reflected the dual basis of dispositiveness in the Soviet 
judiciary that was established in several codifications of legislation and which was 
about the initiative of the parties in combination with the activity of the court, 
prosecutor’s office and other state and public organizations.

Analysing the legacy of procedural scholars and the approaches proposed today to 
understand the phenomenon which are considering, it should be noted the growing 
trend back to pre-revolutionary theory of order. At the same time, there are still some 
lacks its shortcomings in terms of terminology and content.

The author’s view and the concept of dispositive principle formulated in the article 
are based on the following features: the ability of interested person to choose different 
actions, the willpower of the person on whom the origin and movement of the process 
depend; interest, which is the main factor in choosing behaviour; administrative 
powers of the parties; restriction of willpower, interest and behaviour if it is necessary.

Key words: civil proceedings, dispositive principle, administrative rights of the 
parties, adversarial proceedings, judicial reform.
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НЕНАЛЕЖНИЙ СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД СТОРІН  
У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ ЯК НОВА ПІДСТАВА ОБМЕЖЕННЯ 

СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: ПРОБЛЕМА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ – 
ВІДПОВІДАЧА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

(на прикладі трудового спору)1

У статті на прикладі рішення Верховного Суду з трудового спору розгляда-
ється нова для цивільної процесуальної науки проблема обмеження судової юрис-
дикції з мотивів пред’явлення позову до посадової особи як неналежного відпові-
дача. На основі аналізу теоретичних засад цивільного процесу і судової практики 
розкривається статус неналежного відповідача та процесуальні наслідки 
пред’явлення до нього позову. Досліджується питання участі в цивільній справі 
«посадових осіб – відповідачів» як учасників цивільних процесуальних відносин та 
процесуальні наслідки такої участі. Обґрунтовується висновок, що для цивільно-
го процесу наявність у фізичної особи статусу посадової особи не може мати 
значення для визначення можливості або неможливості розгляду судом пред’яв-
леного позову до такої посадової особи, навіть якщо вона є неналежним відпові-
дачем, якщо відповідний юридичний спір належить до компетенції суду і позивач 
має право на звернення до суду з таким позовом.

Ключові слова: цивільне судочинство, цивільна справа, сторони, неналежний 
відповідач, посадова особа, судова юрисдикція, обмеження, позов.

Koroied Serhii. Inadequate subject composition of the parties in a civil case as 
a new ground for restricting judicial jurisdiction: the problem of the official – 
defendant in civil proceedings (on example of a labor dispute)

The article uses the example of the judgment of the Supreme Court on labor disputes 
to consider a new problem for civil procedural science to limit judicial jurisdiction on the 
grounds of filing a lawsuit against an official as an improper defendant. Based on the 
analysis of the theoretical foundations of civil procedure and judicial practice, the status 
of the improper defendant and the procedural consequences of filing a lawsuit against 
him/her are revealed. The issue of participation in the civil case of «officials – 
defendants» as participants in civil procedural relations and the procedural consequences 
of such participation are investigated. The conclusion is substantiated that for civil 
proceedings the status of an official may not be relevant for determining the possibility 
or impossibility of reviewing by the court of a claim against such an official, even if he is 
an improper defendant, if the relevant legal dispute falls within the jurisdiction of the 
court and the plaintiff has the right to go to court with such a claim.

Key words: civil proceedings, civil case, parties, improper defendant, official, 
judicial jurisdiction, restrictions, claim.
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Вступ. У своїх попередніх наукових публікаціях ми вже частково торка-
лися проблеми неналежного суб’єктного складу сторін у цивільному процесі 
(зокрема неналежного відповідача) та розглядали її як перешкоду ефектив-
ності цивільного судочинства1. Загальновідомо, що пред’явлення позову до 
неналежного відповідача (та відсутність визначених процесуальним законом 
підстав для заміни неналежного відповідача належним) є підставою для від-
мови в позові до такого відповідача. Такий підхід є усталеним як для науки 
цивільного процесу2, так і судової практики3.

На відміну від адміністративного судочинства, в якому зі сфери предмет-
ної юрисдикції адміністративних судів виключено ряд правовідносин (як за 
предметом спору, так і суб’єктним складом)4, на що також звертає увагу 
суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 
Я. О. Берназюк, виділяючи умови обмеження права особи на доступ до суду, 
а також наводячи умовний поділ усіх позовів, які не підлягають судовому 
розгляду5, цивільне судочинство залишалось єдиною судовою юрисдикцією, 
в порядку якого кожен громадянин мав реальну можливість реалізувати своє 
конституційне право на судовий захист (в аспекті права на доступ до право-
суддя), а юрисдикція загальних судів поширювалася на будь-який юридич-
ний спір, що виникає з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових 
та інших правовідносин, незалежно від правильності формулювання позов-
них вимог та (або) правильності визначення належного відповідача.

Огляд літератури з теми дослідження. Питання суб’єктного складу сто-
рін у цивільному процесі пов’язане передусім з цивільним процесуальним 
статусом учасників цивільної справи та їх цивільною процесуальною право-
суб’єктністю, окремі аспекти яких висвітлювали в своїх роботах провідні 
вчені-процесуалісти: С. С. Бичкова, В. І. Бобрик, К. В. Гусаров, О. О. Кармаза, 
В. В. Комаров, М. П. Курило, Ю. Д. Притика, Ю. Ю. Рябченко, Г. П. Тимченко, 
М. Й. Штефан, С. Я. Фурса, М. М. Ясинок тощо.

Постановка проблеми. Проте зазначені питання розглядалися в науковій 
літературі переважно за часів дії попередньої редакції Цивільного процесу-
ального кодексу України (далі – ЦПК) та без урахування висновків, сформу-
льованих у рішеннях нового Верховного Суду. Саме остання судова практика 
нового Верховного Суду вказала на можливість обмеження юрисдикції судів 
у цивільних справах внаслідок неправильного визначення відповідача. Так, у 
трудовому спорі про поновлення позивача на роботі на посаді вчителя школи 
Верховний Суд закрив провадження у справі, оскільки позов був пред’явле-
ний не до школи як юридичної особи – сторони трудового договору, а безпо-
середньо до директора зазначеної школи, дії якого оскаржував позивач (при 
цьому Верховний Суд зауважив, що жодних позовних вимог до директора 
школи саме як фізичної особи позовна заява не містила)6.

Зазначене рішення Верховного Суду, на нашу думку, фактично нівелює 
процесуальний інститут заміни неналежного відповідача і гарантоване 
Конституцією України право на доступ до правосуддя, а також обмежує 
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поширення юрисдикції судів на будь-який юридичний спір. Такий підхід 
Верховного Суду для справ цивільної юрисдикції взагалі і для трудових спо-
рів зокрема є новим та не був предметом дослідження науковців, у т. ч. в 
аспекті юридичної неможливості розгляду в порядку цивільного судочинства 
позовів, які суди взагалі не можуть розглядати (п. 1 ч. 1 ст. 186, п. 1 ч. 1 
ст. 255 ЦПК), зокрема через неналежний суб’єктний склад сторін, якщо від-
повідачем було зазначено посадову особу. 

Мета та завдання дослідження. А відтак науково-практичний аналіз 
питання неналежного суб’єктного складу сторін у цивільній справі як нової 
підстави обмеження судової юрисдикції крізь призму проблеми посадової 
особи як неналежного відповідача в цивільному процесі та формулювання 
висновків щодо юридичної можливості (неможливості) розгляду позовних 
вимог, заявлених до посадової особи, й ставить за мету наша стаття. 
Досягненню зазначеної мети сприятиме вирішення двох ключових завдань: 
а) розкрити на основі аналізу теоретичних засад цивільного процесу і судової 
практики статус неналежного відповідача та процесуальні наслідки пред’яв-
лення до нього позову як перешкоди виникнення цивільного процесу; 
б) встановити юридичну можливість участі в цивільній справі в процесуаль-
ному статусі відповідача фізичної особи як посадової особи та процесуальні 
наслідки такої участі.

Виклад основного матеріалу. Висновок про закриття провадження в 
цивільній справі з тих підстав, що справа не підлягає розгляду в порядку 
цивільного судочинства, Верховний Суд в аналізованому нами рішенні (спра-
ва № 592/6904/21) зробив на тій підставі, що положення «заява не підлягає 
розгляду в порядку цивільного судочинства» (п. 1 ч. 1 ст. 186, п. 1 ч. 1 ст. 255 
ЦПК України) стосується як позовів, що не підлягають розгляду за правила-
ми цивільного судочинства, так і тих позовів, які суди взагалі не можуть роз-
глядати. За висновком Верховного Суду, директор школи не може бути відпо-
відачем у цій справі як фізична особа, наділена процесуальною дієздатністю, 
оскільки є посадовою особою школи, тобто юридичної особи, від імені якої 
вона діяла у відносинах з позивачем. Суди попередніх інстанцій, розгля-
нувши справу, на це уваги не звернули та дійшли помилкового висновку про 
можливість вирішення позовних вимог позивача-вчителя до директора 
школи про поновлення його на роботі.

Провідні вчені-процесуалісти неналежного відповідача у цивільному 
процесі визначають як особу, стосовно якої судом встановлено, що вона не є 
ймовірним суб’єктом юридичних обов’язків, щодо яких суд повинен ухвали-
ти судове рішення, і, у зв’язку з цим, проведено її заміну або ухвалено рішен-
ня суду про відмову у задоволенні позову7. Верховний Суд визначає неналеж-
ного відповідача як особу, притягнуту позивачем як відповідач, стосовно якої 
встановлено, що вона не повинна відповідати за пред’явленим позовом за 
наявності даних про те, що обов’язок виконати вимоги позивача лежить на 
іншій особі – належному відповідачеві8.
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У теорії цивільного процесу прийнято вважати, що відповідач має бути 
учасником і матеріально заінтересований у спірних матеріальних (цивільних, 
сімейних, житлових, трудових, земельних тощо) правовідносинах з позива-
чем. Саме за таких ознак відповідач у цивільному процесі визнається 
«належним» (тобто особою, яка повинна відповідати за позовом) і саме щодо 
такого відповідача можливе задоволення позову, тобто надання позивачу 
судового захисту його порушеному праву (реалізація мети цивільного судо-
чинства)9.

Верховний Суд у своїх рішеннях послідовний у висновках, що пред’яв-
лення позову до неналежного відповідача є самостійною підставою для від-
мови у задоволенні позову10. Велика Палата Верховного Суду також підтри-
мує зазначений підхід, роблячи висновок, що пред’явлення позову до нена-
лежного відповідача не є підставою для відмови у відкритті провадження у 
справі, оскільки заміна неналежного відповідача здійснюється в порядку, 
визначеному ЦПК України. За результатами розгляду справи суд відмовляє в 
позові до неналежного відповідача та приймає рішення по суті заявлених 
вимог щодо належного відповідача. Тобто визначення відповідачів, предмета 
та підстав спору є правом позивача. Натомість встановлення належності від-
повідачів й обґрунтованості позову – обов’язком суду, який виконується під 
час розгляду справи, а не на стадії відкриття провадження11. 

Як уже було зазначено вище, Верховний Суд в аналізованому нами рішен-
ні (справа № 592/6904/21) вважав, що зазначений позов (пред’явлений до 
неналежного відповідача – директора школи як посадової особи замість 
школи як юридичної особи) суди взагалі розглядати не можуть. 

Проте раніше ми вже обґрунтували самостійність цивільної процесуаль-
ної діяльності (яка має самостійне призначення) та її відокремленість від 
матеріально-правових правовідносин сторін, хоча спірні правовідносини 
сторін і становлять предмет судового розгляду. Крім того, ми наголошували, 
що навіть відсутність між сторонами справи спірних матеріальних правовід-
носин (наприклад, надумані позови, коли між сторонами взагалі жодних пра-
вовідносин не існує) не є процесуальною перешкодою відкриття проваджен-
ня у справі та її розгляд з метою вирішення спору, виникнення якого зумов-
лено самим фактом пред’явлення позову та порушенням цивільної процесу-
альної діяльності. Поза цивільним судочинством, позов у матеріально-право-
вому розумінні існувати не може, оскільки позасудова юрисдикційна діяль-
ність за допомогою позову не порушується12.

Отже, виходячи з положень ЦПК України і теоретичних засад цивільного 
процесу, саме в позові втілюється матеріально-правова вимога позивача, еле-
ментами якої якраз і є предмет, підстава і сторони (тобто ті елементи, з якими 
ЦПК України пов’язує тотожність спору).

Таким чином, з огляду на зазначене заперечити існування цивільного 
(судового) процесу позовного провадження, на нашу думку, можна лише в 
тому випадку, якщо сторони – позивач і відповідач (як один з елементів позо-
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ву) не володіють цивільною процесуальною правоздатністю, що виключає 
існування відповідної сторони (позивача або відповідача) як учасника спра-
ви, адже відсутність процесуальної правоздатності виключає здатність мати 
цивільні процесуальні права та обов’язки сторони чи третьої особи. Тобто 
судового процесу не може виникнути, якщо відповідачем зазначено суб’єкта, 
який не володіє саме цивільною процесуальною правоздатністю, незалежно 
від наявності чи відсутності у нього відповідного правового статусу як учас-
ника матеріальних правовідносин.

А цивільну процесуальну правоздатність мають усі фізичні і юридичні 
особи (ст. 46 ЦПК). Отже, зазначення в позовній заяві відповідачем будь-якої 
фізичної особи (яка є живою) чи юридичної особи (яка не виключена з 
ЄДРПОУ) та за умови визначення предметом позову матеріальних правовід-
носин (на які поширюється юрисдикція суду), а підставою – наявність юри-
дичного спору (незалежно від законності чи обґрунтованості позовних вимог 
або правильності визначення відповідача) юридично зумовлює порушення 
цивільно-процесуальної діяльності з можливістю подальшої заміни нена-
лежного відповідача (ч. 2 ст. 51 ЦПК); до того ж варто взяти до уваги, що 
саме до завдань підготовчого провадження входить остаточне визначення 
складу учасників процесу (п. 1 ч. 1 ст. 189 ЦПК). 

Повертаючись до аналізованого нами рішення (справа № 592/6904/21), 
Верховний Суд закрив провадження на підставі п. 1 ч. 1 ст. 186, п. 1 ч. 1 
ст. 255 ЦПК. Посилання на п. 1 ч. 1 ст. 186 ЦПК України дає підстави для 
висновку, що оскільки «заява не підлягає розгляду в порядку цивільного 
судочинства», то суддя повинен був відмовити у відкритті провадження у 
справі (тобто відмовити незаконно звільненому працівнику в правосудді з 
мотивів неправильного зазначення ним у позовній заяві відповідача). А це б, 
на наше переконання, суперечило наведеним нами вище аргументам і ніве-
лювало б можливість застосування процесуального інституту заміни нена-
лежного відповідача.

Підтвердженням можливості пред’явлення позову в трудових відносинах 
до «керівника» організації є справа про оскарження дисциплінарних стяг-
нень, у якій працівник апарату суду пред’явила позов саме до голови 
Червонозаводського районного суду м. Харкова, Верховний Суд України 
зазначив, що позовні вимоги випливають із трудових правовідносин, однією 
зі сторін у яких є районний суд. Сама по собі та обставина, що у позовній 
заяві Червонозаводський районний суд не був зазначений відповідачем, не 
могла бути підставою для відмови у її прийнятті13.

Друге завдання, яке ми поставили перед собою в нашому дослідженні, це 
встановити юридичну можливість участі в цивільній справі в процесуально-
му статусі відповідача фізичної особи як посадової особи. Адже саме це 
питання стало ключовим у аналізованому нами рішенні Верховного Суду 
(справа № 592/6904/21) для висновку про неможливість вирішення позовних 
вимог, заявлених до посадової особи, і закриття у зв’язку з цим провадження 
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в зазначеній цивільній справі (Верховний Суд вважав, що директор школи не 
може бути відповідачем у цій справі як фізична особа, наділена процесуаль-
ною дієздатністю, оскільки є посадовою особою школи). 

На проблемі стосовно того, хто може бути стороною процесу, зосереджу-
вав увагу суддя Верховного Суду А. І. Грушицький, який, порівнюючи поло-
ження нових процесуальних кодексів, зазначав, що на відміну від адміністра-
тивного процесу, у процесі цивільному стороною не може бути організація 
без статусу юридичної особи або посадова особа14.

Зазначимо, що оскільки виникнення цивільного процесу (позовного про-
вадження) пов’язане з пред’явленням позову, який повинен включати такий 
елемент, як сторони, то першочергово варто встановити, хто саме може бути 
сторонами як учасниками цивільної справи. Так, склад учасників цивільної 
справи наведено в ст. 42 ЦПК України, а їх участь у судовому процесі пов’я-
зана із реалізацією ними процесуальних прав і обов’язків, наведених у ст. 43, 
49 ЦПК України. Водночас здатність мати зазначені цивільні процесуальні 
права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи 
(тобто здатність бути учасником цивільної справи) пов’язана із цивільною 
процесуальною правоздатністю, яку відповідно до ст. 46 ЦПК України мають 
усі фізичні і юридичні особи. Статтею 48 ЦПК України додатково визначено, 
що позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також 
держава.

Отже, як позивач, так і відповідач виступають учасниками цивільної 
справи: або як фізична особа, або як юридична особа (або ж як держава). 
Інших процесуальних чи матеріально-правових статусів позивача і відпові-
дача (як учасників справи) ЦПК України не передбачає. 

Таким чином, навіть за умови зазначення в позовній заяві відповідачем поса-
дової особи, така посадова особа є учасником цивільних процесуальних відно-
син саме як фізична особа (оскільки посадова особа не є юридичною особою чи 
державою). А відтак посадова особа – відповідач виступає учасником цивільної 
справи саме як фізична особа незалежно від посади чи місця роботи, адже іншо-
го статусу фізична особа – відповідач згідно із приписами ст. 46, 48 ЦПК України 
в цивільному процесі мати не може, а тому посада чи місце роботи фізичної 
особи – відповідача не може мати процесуальних наслідків (зокрема, у вигляді 
відмови у відкритті провадження в цивільній справі). 

Подібний висновок наведено в пп. 1.2, 2.1, 2.4 Огляду судової практики 
Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у справах про захист 
гідності, честі та ділової репутації (від 02.09.2019), де зазначено, що якщо 
посадова чи службова особа виступає не від імені юридичної особи і не при 
виконанні посадових (службових) обов’язків, то належним відповідачем є 
саме вона. Також в одному з рішень Верховного Суду зазначалося про мож-
ливість пред’явлення вимог до голови правління товариства як фізичної 
особи15. Отже, з цих рішень Верховного Суду прямо випливає можливість 
посадової чи службової особи бути відповідачем у цивільній справі. 
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Аналогію з посадовими особами можна провести на прикладі участі в 
цивільних справах приватних нотаріусів і державних реєстраторів, до яких 
на практиці часто пред’являються позовні вимоги. Незважаючи на те, що 
зазначені суб’єкти в позовних заявах зазначаються відповідачами у зв’язку із 
виконанням своїх посадових обов’язків, їх цивільна процесуальна правоздат-
ність як відповідачів визначається саме як фізичних осіб (тобто виникає в 
момент народження і припиняється у момент смерті), а не юридичних осіб 
чи держави. 

Як такий приклад можна навести одне з рішень Великої Палати 
Верховного Суду, яким було відмовлено у позові до приватного нотаріуса 
як до неналежного співвідповідача в частині вимог про визнання незакон-
ною та скасування державної реєстрації права власності на квартиру16. 
Проте, незважаючи на зроблений висновок про те, що позовна вимога про 
визнання незаконною та скасування державної реєстрації права власності 
на квартиру не може бути звернена до приватного нотаріуса, Велика Палата 
провадження не закрила, а лише відмовила в позові до такого відповідача. 
Такий підхід свідчить, що неможливість звернення позову до конкретного 
суб’єкта має оцінюватись передусім з матеріально-правової точки зору, 
тобто можливості такого суб’єкта бути учасником спірних матеріальних 
правовідносин і відповідати за позовом, проте в жодному випадку не з про-
цесуальної точки зору, адже, незважаючи на свій статус (статус приватного 
нотаріуса чи державного реєстратора), зазначений суб’єкт є учасником 
цивільної справи (хоча й є неналежним відповідачем у матеріально-право-
вому сенсі) в силу факту володіння цивільною процесуальною правоздатніс-
тю саме як фізична особа. Як ще один приклад можна навести іншу спра-
ву – за участю приватного виконавця як відповідача, в якій суди зробили 
висновок, що позов підприємства до приватного виконавця про стягнення 
суми безпідставно набутих коштів належить розглядати за правилами 
цивільного судочинства, оскільки відповідач – приватний виконавець є 
фізичною (а не юридичною) особою17. Ще в одній справі за участю приват-
ного виконавця Верховний Суд зробив висновок, що приватний виконавець 
має сплачувати судовий збір за ставками саме як фізична особа (а не юри-
дична особа чи фізична особа – підприємець)18.

Наведені приклади з судової практики свідчать, що заперечувати можли-
вість розгляду і вирішення позовних вимог, заявлених до відповідача – поса-
дової особи є неправильним, адже такий відповідач (фізична особа в статусі 
посадової) є учасником цивільної справи на підставі своєї цивільної проце-
суальної правоздатності саме як фізична особа. Водночас вказівка на її статус 
як посадової особи може свідчити лише про особливості її службового ста-
тусу при вчиненні оскаржуваних позивачем дій (незалежно від того, хто саме 
є належним учасником у конкретних спірних матеріальних правовідноси-
нах – сама посадова особа чи очолювана нею юридична особа). 
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Висновки. Проведений нами науково-практичний аналіз питання нена-
лежного суб’єктного складу сторін у цивільній справі як нової підстави 
обмеження судової юрисдикції крізь призму проблеми посадової особи – від-
повідача в цивільному процесі дає змогу дійти таких висновків. Узявши за 
основу нашого дослідження обґрунтований нами раніше висновок про само-
стійність цивільної процесуальної діяльності та її відокремленість від мате-
ріально-правових правовідносин сторін, ми встановили, що відсутність між 
сторонами справи дійсних спірних матеріальних правовідносин не може 
бути процесуальною перешкодою відкриття провадження у справі та її роз-
гляд судом. Виникнення й існування цивільного процесу (позовного прова-
дження), з огляду на дефекти суб’єктного складу сторін, можна заперечити 
лише в тому випадку, якщо сторони (одна зі сторін) не володіють цивільною 
процесуальною правоздатністю. Отже, лише само по собі зазначення позива-
чем у позовній заяві відповідачем неналежного суб’єкта (в матеріально-пра-
вовому розумінні), не може бути підставою відмови у відкритті провадження 
з мотивів неможливості розгляду в суді такої позовної заяви взагалі. Інакше 
варто було б говорити про непередбачене процесуальним законом обмеження 
в праві на доступ до правосуддя та нівелювання можливості застосування на 
практиці інституту заміни неналежного відповідача.

Розглядаючи проблему посадової особи як юридично неможливого від-
повідача в цивільному процесі, ми спиралися на відповідні положення ЦПК 
України і судової практики, що дало нам підстави встановити, що сторонами 
в цивільній справі (позивачем і відповідачем) можуть бути або фізичні або 
юридичні особи. Інших процесуальних чи матеріально-правових статусів 
позивача і відповідача (як учасників справи) закон не передбачає. З цього 
випливає висновок, який також підтверджується судовою практикою, що 
посадова особа – відповідач виступає учасником цивільної справи саме як 
фізична особа незалежно від посади чи місця роботи, адже іншого статусу 
фізична особа – відповідач згідно із приписами ст. 46, 48 ЦПК України в 
цивільному процесі мати не може. А відтак заперечувати юридичну можли-
вість розгляду позовних вимог, заявлених до відповідача – посадової особи є 
неправильним, оскільки такий відповідач (фізична особа в статусі посадової) 
є учасником цивільної справи в силу своєї цивільної процесуальної правоз-
датності саме як фізична особа. Для цивільного процесу наявність чи відсут-
ність у особи статусу посадової особи не може мати значення для визначення 
можливості або неможливості розгляду судом заявлених позовних вимог, 
навіть й щодо неналежного відповідача, якщо відповідний юридичний спір 
належить до компетенції суду і позивач має право на звернення до суду з 
такими позовними вимогами.

Подальші дослідження в цьому напрямі допоможуть поглибити теоретич-
ні знання в галузі цивільного процесу щодо статусу суб’єктів цивільних про-
цесуальних правовідносин і допоможуть виробити на практиці єдині підходи 
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до застосування інститутів цивільної процесуальної правоздатності сторін та 
заміни неналежного відповідача в цивільному процесі.
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court.gov.ua/Review/89251545 (data zvernennia: 11.02.2022) [ukr]. 17. Postanova 
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Koroed Serhii. Inadequate subject composition of the parties in a civil case as 
a new ground for restricting judicial jurisdiction: the problem of the official – 
defendant in civil proceedings (on example of a labor dispute)

Introduction: Recent case law of the new Supreme Court has pointed to the 
possibility of limiting the jurisdiction of courts in civil cases due to incorrect 
identification of the defendant. Thus, in a labor dispute over the plaintiff’s reinstatement 
as a schoolteacher, the Supreme Court closed the case because the lawsuit was filed 
not against the school but directly against the school’s principal, whose actions the 
plaintiff challenged. This approach of the Supreme Court to civil jurisdiction is new 
and has not been the subject of scholarly research, in particular in terms of the legal 
impossibility of civil proceedings, which courts cannot consider at all, in particular 
due to inadequate subjective composition of the parties, if the defendant specified an 
official.

The aim of the article: The aim of the article is to scientifically and practically 
analyze the issue of improper subject composition of the parties in a civil case as a new 
basis for limiting judicial jurisdiction through the prism of the problem of an official 
as an improper defendant in civil proceedings, and formulate conclusions on legal 
possibility (impossibility) of consideration of claims filed against an official.

Results: Based on the analysis of the theoretical foundations of civil procedure and 
judicial practice, the status of the improper defendant and the procedural consequences 
of filing a lawsuit against him are revealed. The issue of participation in the civil case 
of «officials – defendants» as participants in civil procedural relations and the 
procedural consequences of such participation are reviewed. It is established that 
exactly in a lawsuit it is embodied the substantive legal claim of the plaintiff, the 
elements of which are the subject, grounds and parties. In view of this, the existence of 
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civil litigation can be denied only if the parties (plaintiff and defendant) do not have 
civil procedural capacity (excluding the ability to have civil procedural rights and 
obligations of the party), which excludes the existence of the party as participant in the 
case. Since all natural and legal persons have civil procedural legal capacity, the 
indication in the lawsuit as a defendant of any natural or legal person and provided it 
was determined the subject of the claim civil relations, and the basis – the existence of 
a legal dispute (regardless of legality or proof determination of the defendant), this 
legally causes a violation of civil procedure with the possibility of further replacement 
of the improper defendant. In addition, since both the plaintiff and the defendant are 
parties to a civil case only as a natural person or legal entity, even if the defendant 
stated in the statement of claim an official, such an official is a party to civil 
proceedings as a natural person. Consequently, the official – defendant acts as a 
participant in a civil case as a natural person, regardless of position or place of work, 
because another status natural person – the defendant in accordance with the 
provisions of procedural law in civil proceedings can not have.

Conclusions: It is proven an incorrect approach, which denies the legal possibility 
of considering claims against the defendant – official, because such a defendant 
(individual in the status of official) is a party to a civil case on the basis of his civil 
procedural capacity as an individual. It is concluded that for civil proceedings the 
presence of a status of official may not be relevant to determine the possibility or 
impossibility of consideration by the court of a claim against such an official, even if 
he is an improper defendant, if the relevant legal dispute falls within the jurisdiction of 
the court and the plaintiff has the right to go to court with such a claim.

Key words: civil proceedings, civil case, parties, improper defendant, official, 
judicial jurisdiction, restrictions, claim.
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ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  
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Стаття присвячена проблемам адаптації національного трудового законо-
давства до викликів нової цифрової реальності та перегляду у найближчій пер-
спективі традиційного підходу до поняття трудових правовідносин, вироблення 
гнучких та універсальних їх ознак. Виявлено особливості трансформацій, що 
відбуваються у сфері праці під впливом цифрових технологій, а також окреслено 
основні тенденцї розвитку трудового законодавства України в умовах цифрові-
зації. Увага приділена правовому регулюванню дистанційної та надомної праці, 
запровадженню електронного документообігу в трудових відносинах, у тому 
числі кадрового. Проаналізовані останні законодавчі зміни, що сприяли запрова-
дженю електронних трудових книжок та електронних лікарняних. Окрема увага 
присвячена дослідженню нової моделі нестандартної зайнятості на підставі 
гіг-контрактів у межах цифрової платформи Дія Сіті, запровадженої Законом 
України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні». 
Обґрунтовано висновок про те, що розвиток трудового законодавства в Україні 
відбувається значно повільніше, ніж цифрові технології захоплюють ринок 
праці. Цифровізація економіки кидає виклик сучасному трудовому законо-
давству, що не повинно стояти на заваді інформаційно-технологічному прогресу 
й запровадженню нових інформаційних технологій у трудові відносини. При 
цьому дедалі гостріше постає проблема забезпечення усім працюючим, незалеж-
но від форми трудової діяльності, включаючи неформальну зайнятість, квазі-са-
мозайнятих осіб, зокрема, тих, хто працює на онлайн-платформах, мінімально-
го обсягу трудових і соціальних прав.

Ключові слова: цифровізація, трансформація трудових відносин, дистанцій-
на робота, електронний документообіг, електронна трудова книжка, електро-
нний лікарняний, цифрові платформи, гіг-контракт, гіг-спеціаліст.

Simutina Yana. Мain Trends in Ukrainian Labour Legislation in the Context 
of the Digital Economy

The aim of the article is to clarify the features of the transformations taking place 
in the field of labour under the influence of digital technologies, as well as to outline 
the main trends in Ukrainian labour legislation in the context of digitalization.
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The author focuses on the legal regulation of remote and home-based work, the 
introduction of electronic document management in employment relations, including 
personnel. The latest legislative changes that contributed to the introduction of 
electronic employment record books and electronic sick lists are analyzed. 

Particular focus has been placed on the study of a new model of non-standard 
employment on the basis of gig contracts within the digital platform “Diia City”, 
introduced by the Law of Ukraine «On Stimulating the Development of the Digital 
Economy in Ukraine».

It was considered that there is a need to improve the mechanism of legal regulation 
of employment relations and revise of their theoretical structures and characteristics in 
order to solve the problem of providing all workers, regardless of employment, 
including informal employment, bogus self-employed, working on online platforms, the 
minimum of labour and social rights in the realities of the digital economy.

Key words: digitalization, transformation of employment relations, remote work, 
electronic document management, electronic employment record book, electronic sick 
list, digital platforms, gig contract, gig worker.

Актуальність теми. Проблема поширення та застосування цифрових 
технологій у сфері праці є вельми актуальною протягом останнього десяти-
ліття. Розвиток цифрової економіки неминуче призводить до глибинної тран-
сформації ринку праці. На зміну традиційним трудовим відносинам, зміст 
яких передбачає переважно безстроковий характер, виконання роботи протя-
гом чітко встановленого робочого часу на певному робочому місці з підпо-
рядкуванням працівника одному роботодавцю, приходять нестандартні 
форми зайнятості. Звичною практикою сьогодення стає укладення коротко-
строкових трудових договорів, гнучкий робочий час, виконання працівника-
ми роботи віддалено від місця знаходження роботодавця тощо. 

У документі, підготовленому в рамках проєкту ЄС – МОП «Зміцнення 
адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекла-
рованої праці» під назвою «Директиви ЄС та реформування законодавства 
України з БГП і трудових відносин. Біла книга», також звертається увага, що 
існуюча концепція трудових відносин дуже тісно пов’язана з промисловою 
діяльністю у вертикальних і дуже ієрархічних виробничих організаціях. 
Вона була характерною для фордистської організації праці, яка переважала, 
починаючи з першої половини минулого століття1.

Натомість зараз «замість традиційних професій і посад на ринку праці 
виникають абсолютно нові мобільні та гнучкі трудові функції, що передбача-
ють більшу універсальність знань і навичок спеціалістів та робітників, які 
можуть легко трансформуватися залежно від зміни профілю та видів діяль-
ності компанії, економічної ситуації, що складається на ринку товарів, робіт, 
послуг, капіталів»2. 

Огляд літератури з теми дослідження. Проблематика, пов’язана з 
питаннями цифровізації, діджиталізації, штучного інтелекту, в останні роки 
привертає увагу великої кількості зарубіжних вчених, як економістів, так і 
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правників, серед яких Ж. Бергер, П. Валендук, М. Грехем, Г. Джонсон, 
І. Досен, Н. Лютов, В. де Стефано, К. Томашевський, І. Філіппова та ін. 
Останніх цікавить передусім вплив інформаційних технологій на сферу 
праці та зумовлена ним необхідність забезпечення мінімального рівня захи-
сту трудових прав усіх працюючих незалежно від форми трудової діяльності, 
включаючи неформальну зайнятість, самозайнятих осіб і тих, хто працює на 
онлайн-платформах. Окремим аспектам нетипових трудових відносин, пере-
важно в контексті їх легалізації, приділяли увагу в своїх статтях 
С. В. Венедіктов, С. В. Вишновецька, П. Д. Пилипенко, Г. І Чанишева, 
О. М. Ярошенко та ін. Проте в цілому в українській науці трудового права ці 
питання залишаються наразі ще малодослідженими. 

Постановка проблеми. У зв’язку з цим теоретичного осмислення потре-
бують питання адаптації національного трудового законодавства до викликів 
нової цифрової реальності та перегляду у найближчій перспективі традицій-
ного підходу до поняття трудових правовідносин, гнучких та універсальних 
їх ознак.

Мета статті полягає у з’ясуванні особливостей трансформацій, що відбу-
ваються у сфері праці під впливом цифрових технологій, а також окресленні 
основних тенденцій розвитку трудового законодавства України в умовах 
цифровізації.

Виклад основного матеріалу. Ще у 2018 р. розпорядженням Кабінету 
Міністрів України № 67-р від 17 січня 2018 р. була схвалена Концепція роз-
витку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 рр. та План 
заходів щодо її реалізації3. Ця концепція передбачала здійснення заходів 
щодо впровадження відповідних стимулів для цифровізації економіки, сус-
пільної та соціальної сфер, усвідомлення наявних викликів та інструментів 
розвитку цифрових інфраструктур, набуття громадянами цифрових компе-
тенцій, а також визначає критичні сфери та проєкти цифровізації, стимулю-
вання внутрішнього ринку виробництва, використання та споживання циф-
рових технологій.

Одним із напрямів реалізації Концепції було визначено впровадження 
концепції цифрових робочих місць. Як зазначали автори Концепції, «в умо-
вах цифрової економіки робочі місця перестають бути прив’язаними до 
фізичних місць. Вони стають «цифровими», віртуальними, мобільними, 
тобто такими, що не потребують постійного перебування працівника на 
робочому місці. Концепція цифрових робочих місць поширюється надзви-
чайно швидко у бізнес-середовищі та позитивно сприймається переважною 
більшістю працівників, яким подобаються гнучкі способи роботи, можли-
вість працювати вдома, на відпочинку, тобто з будь-якого місця. Перевагами 
цифрових робочих місць є зменшення витрат на апаратне забезпечення, офі-
сні приміщення, відрядження тощо».

На думку І. Філіппової, основними напрямами зміни умов праці працівни-
ків у звязку з впровадженням цифрових технологій є: перехід на електронний 
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документообіг, у тому числі й між роботодавцями та працівниками; цифровіза-
ція контролю роботодавця за виконанням трудових обовязків працівником за 
допомогою високотехнологічних засобів контролю; автоматизація робочих 
процесів через делегування частини функцій складним компьютерним програ-
мам (програмам-помічникам або віртуальним асистентам, чат-ботам); автома-
тизація робочих процесів шляхом використання робототехніки на робочих 
місцях (оснащення виробничих цехів та складів промисловими роботами, 
впровадження професійних сервісних роботів у сфері послуг); інтелектуаліза-
ція процесів управління через застосування систем підтримки прийняття 
рішень з елементами штучного інтелекту (алгоритмічний менеджмент) тощо4. 

Отже, звернемо увагу на основні тенденції розвитку трудового законодав-
ства в Україні в умовах цифровізації економіки на найближчі роки. 

«Цифровізація є невід’ємною складовою реформи трудових відносин», 
наголосив заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, циф-
рових трансформацій і цифровізації І. Дядюра під час Всеукраїнського фору-
му «Україна 30. Трудові ресурси», 21 липня. Зокрема, він зазначив, що циф-
рова трансформація дає змогу значно модернізувати трудові відносин, зокре-
ма, по-перше, забезпечити перехід на ризикорієнтований підхід, тобто 
інспекції та перевірки відбуватимуться тільки у компаніях, які мають ознаки 
найбільших ризиків порушення законодавства про працю. Для визначення 
ризику використовуватимуться цифрові дані, які наявні у держави; по-друге, 
зменшити кількість обов’язкових кадрових документів. Роботодавці витрача-
ють значну кількість фінансових ресурсів і часу для забезпечення дотриман-
ня ведення такої документації, яка зазвичай залишається виключно формаль-
ною і може бути або взагалі скасована, або перенесена в єдиний трудовий 
договір, або переведена в цифрову форму5.

Пандемія COVID-19 значно прискорила запровадження цифровізації у 
трудові відносини в Україні. Коли співробітників почали масово відправляти 
додому зі своїх офісів, переважна більшість підприємств намагалися впрова-
джувати технологічні рішення, що дають змогу їх командам працювати від-
далено. Пандемія швидко привела до того, що багато цифрових технологій 
робочого місця перейшли з категорії nice-to-have у категорію must-have. 
Програмне забезпечення для зустрічей, корпоративні платформи чату, робо-
чий стіл як послуга – робоче місце стрімко діджиталізується6.

За даними дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», станом на бере-
зень 29% дорослого населення України працювали дистанційно; серед 
користувачів інтернету (таке дослідження проводила агенція DigData) частка 
працюючих удома була дещо вищою – 31%. У квітні серед жителів україн-
ських міст із населенням понад 50 тис. працювали з дому неповний чи пов-
ний робочий день уже 40% (за даними опитування Gradus)7. 

Водночас пандемія оголила існуючі прогалини в правовому регулюванні 
трудових відносин, на яких неодноразово наголошували представники науки 
трудового права. У зв’язку з запровадженням карантинних обмежень най-
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більш гостро постала проблема відсутності будь-якої нормативної регламен-
тації дистанційної праці.

В Україні питання дистанційної праці до недавнього часу залишалися 
поза правовим регулюванням. Щодо надомної праці, то з радянських часів 
зберігало чинність Положення про умови праці надомників, затверджене ще 
у 1981 р. постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС, яке не 
здатне було врегулювати новочасні відносини, що розвивалися у цій сфері.

З прийняттям Закону України «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність» від 26 листопада 2015 р. уперше в законодавстві з’явилася згадка про 
дистанційний режим праці наукових працівників і спеціалістів наукових 
установ та вищих навчальних закладів. Проте практична реалізація цієї 
норми викликала ряд проблем, адже відповідні механізми так і не були роз-
роблені. Передбачалося врегулювати питання дистанційної роботи в новому 
Трудовому кодексі, але жоден з існуючих проєктів так і не був ухвалений 
парламентом.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спря-
мованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID–2019)» від 30 березня 
2020 р., у КЗпП України вперше закріплено поняття дистанційної (надомної) 
роботи та гнучкого режиму робочого часу. Ці нововведення викликали чимало 
критики через їх юридичну недосконалість та суперечність, що спонукало пар-
ламент невдовзі прийняти Закон України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної 
роботи» від 04.02.2021 р. № 1213-IX. А наказом Міністерства економіки 
України від 05.05.2021 р. № 913-21, чинний із 16.07.2021 р., було затверджено 
типові форми трудових договорів про надомну та дистанційну роботу8. 

Отже, на сьогодні КЗпП України передбачає надомну та дистанційну 
роботу як дві різні форми організації праці. При цьому надомна робота – це 
форма організації праці, за якої робота виконується працівником за місцем 
його проживання або в інших визначених ним приміщеннях, що характери-
зуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробни-
чих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукуп-
ності, необхідних для виробництва продукції, надання послуг, виконання 
робіт або функцій, передбачених установчими документами, але поза вироб-
ничими чи робочими приміщеннями власника підприємства, установи, орга-
нізації або уповноваженого ним органу (ст. 60-1 КЗпП України). 

Дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота вико-
нується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника 
або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та 
з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ст. 60-2 КЗпП 
України). 

Щоправда, не зрозуміло, чому норми про надомну і дистанційну роботу 
як форми організації праці законодавець вніс до глави IV КЗпП України 
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«Робочий час», яка регламентує питання тривалості робочого часу, його 
режимів та ін. Очевидно, у структурі чинного Кодексу, з огляду на його 
«поважний вік», не знайшлося більш підходящого місця для унормування 
цих нестандартних форм зайнятості, що ще раз переконує у неспроможності 
«точкових» фрагментарних змін і необхідності проведення комплексної та 
системної рекодифікації трудового законодавства. 

Повертаючись до теми цифрової трансформації у сфері праці, варто зга-
дати, що ст. 29 КЗпП України було доповнено частиною третьою, відповідно 
до якої ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідо-
мленнями, іншими документами власника або уповноваженого ним органу 
щодо їхніх прав та обов’язків допускається з використанням визначених у 
трудовому договорі засобів електронного зв’язку. У такому разі підтверджен-
ням ознайомлення вважається факт обміну відповідними електронними 
документами між власником або уповноваженим ним органом та працівни-
ком. 

У зв’язку з цим, як слушно зауважує К. Л. Томашевський, самостійну 
проблему в ході організації дистанційної роботи становить використання 
електронного цифрового підпису у взаємодії роботодавця та дистанційного 
працівника. Йдеться як про фінансові витрати на його отримання (на кого 
вони мають покладатися), так і про необхідність його використання при 
ознайомленні дистанційного працівника з наказами, посадовою інструкцією, 
локальними актами роботодавця. Також не вирішеною проблемою зали-
шається можливість притягнення дистанційного (надомного) працівника до 
дисциплінарної відповідальності, зокрема, в якій спосіб має відбуватися 
документальна фіксація дисциплінарних проступків такого працівника, вста-
новлення його вини, якщо неналежне виконання трудових обов’язків було 
зумовлено технічними причинами тощо9. 

Крім наведених вище змін, покликаних легалізувати дистанційну і 
надом ну роботу, у 2021 р. набрали чинності й інші нормативно-правові акти, 
що опосередковано впливають на регулювання трудових відносин. 

У контексті досліджуваної теми не можна не згадати про триваючий у 
нашій державі поетапний перехід обліку трудової діяльності та кадрового 
діловодства на електронну форму.

Значним кроком на цьому шляху став остаточний перехід від паперових до 
електронних трудових книжок. Спроби цифровізації системи трудових книжок 
робилися неодноразово, починаючи з 2015 р. Оцінюючи найвагоміші напрацю-
вання законодавця, слід звернути увагу на постанову Кабінету Міністрів 
України «Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної 
особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, 
в електронній формі» від 27 листопада 2019 р. № 1084, якою запроваджено 
електронний облік трудової діяльності. Зокрема, ця постанова передбачала, що 
відомості про трудову діяльність працівника зберігаються в Реєстрі застрахо-
ваних осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціально-
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го страхування. Причому був встановлений доволі деталізований порядок: 
копії передбачених законодавством документів, виготовлені шляхом скануван-
ня з обов’язковим накладенням страхувальником або працівником кваліфікова-
ного електронного підпису, через вебпортал електронних послуг Пенсійного 
фонду України мали бути внесені до Реєстру застрахованих осіб. І хоча поста-
нова № 1084 не втратила чинності, однак її реалізація на фоні відсутності від-
повідних положень у законі була під питанням. 

Процес оцифрування паперових трудових книжок в Україні фактично 
розпочався з 10 червня 2021 р. з ухваленням Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності 
працівника в електронній формі». У найближчі п’ять років всі паперові доку-
менти мають перейти в онлайн-формат, а їхні друковані версії будуть недійс-
ними. 

Згідно зі ст. 48 КЗпП України облік трудової діяльності працівника здійс-
нюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєст-
ру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, 
визначеному Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування».

На вимогу працівника, який уперше приймається на роботу, трудова 
книжка оформляється роботодавцем в обов’язковому порядку не пізніше 
п’яти днів після прийняття на роботу. Також на вимогу працівника роботода-
вець зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівни-
ка, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення 
та нагороди за успіхи в роботі.

Серед позитивних наслідків цих новацій можна очікувати такі: 1) елек-
тронна трудова книжка дасть можливість уповноваженим органам признача-
ти людині пенсію та соціальні виплати автоматично (без звернення) та зби-
рати документи за всю її трудову діяльність; 2) зменшаться витрати робото-
давців на ведення паперового документообігу; 3) спроститься доступ до 
інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загаль-
нообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у випадку 
тимчасової втрати працездатності; 4) не матимуть негативних наслідків втра-
та трудової книжки, її фізичне пошкодження, фальсифікація та внесення 
недостовірних відомостей до цього документа.

Водночас, запровадивши електронні трудові книжки, законодавець не 
дуже квапиться з прийняттям відповідної нормативної бази для остаточної 
легалізації ведення всього кадрового діловодства в електронній формі. 

Основні організаційно-правові засади електронного документообігу та 
використання електронних документів в Україні встановлює Закон «Про елек-
тронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV. 
Відносини, пов’язані з використанням удосконалених і кваліфікованих елек-
тронних підписів, регулюються Законом України «Про електронні довірчі 
послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII.
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Також діє Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та 
їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затверджений наказом 
Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 від (далі – Порядок 
№1886/5). 

Відповідно до п. 5 Порядку № 1886/5 установи організовують діловод-
ство на підставі власних інструкцій з діловодства (далі – інструкція з діло-
водства установи) з урахуванням вимог цього Порядку. Установи можуть 
розробляти і затверджувати окремі регламенти роботи з електронними доку-
ментами з урахуванням вимог цього Порядку, а також специфіки організації 
діяльності установи, характеристик технічних і програмних засобів, що 
функціонують в установі10.

Таким чином, якщо юридична особа планує вводити електронний доку-
ментообіг, потрібно в такому випадку розробити власну інструкцію з діло-
водства, яка міститиме порядок електронного документообігу на підприєм-
стві, у тому числі вимоги щодо найменування та зберігання електронних 
документів. Однак слід звернути увагу на п. 4 Порядку № 1886/5, згідно з 
яким установи зобов’язані створювати документи постійного та тривалого 
(понад 10 років) зберігання у двох формах: паперовій, електронній. Створення 
документів з кадрових питань (особового складу) в електронній формі пого-
джується з відповідною державною архівною установою, архівним відділом 
міської ради. 

Отже, на сьогодні електронний кадровий документообіг фактично може 
бути запроваджено за бажанням роботодавця, поза тим, навіть у випадку 
переходу на електронний документообіг, особові справи та інша кадрова 
документація, строк зберігання якої понад 10 років, і досі слід зберігати у 
двох формах – паперовій та електронній.

З першою тенденцією розвитку трудового законодавства напряму пов’я-
зана друга – цифровізація усіх видів державних послуг у соціально-трудовій 
сфері. Йдеться про електронну форму взаємодії роботодавців з державними 
органами, зокрема, Пенсійним фондом України, податковою, Державною 
службою України з питань праці тощо. 

Зокрема, важливим кроком стало запровадження електронних листків 
тимчасової непрацездатності. Формування та видача е-лікарняних стали 
можливими завдяки ухваленню Порядку організації ведення Електронного 
реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 328 (у редак-
ції постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 № 323).

З 1 жовтня 2021 р. всі заклади охорони здоров’я перейшли на оформлення 
електронних лікарняних. На сьогодні лікарі мають можливість створювати 
електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність, про що 
працівник інформується за допомогою системи E-health. На підставі вказано-
го висновку формується електронний лікарняний в Електронному реєстрі 
листків непрацездатності. Інформацію про формування такого документа 
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працівник також отримує в повідомленні від Пенсійного фонду. Крім того, 
сформований електроннний лікарняний у день створення стає доступним 
для перегляду в особистому кабінеті працівника на порталі електронних 
послуг фонду. Роботодавці отримують необхідну інформацію про е-лікарняні 
працівників в особистому електронному кабінеті страхувальника (робото-
давця) на порталі Пенсійного фонду.

В останні десятиліття цифровізація сприяла появі такого явища, як циф-
рові або онлайн-платформи, які дедалі активніше захоплюють сферу послуг. 
Внаслідок цього з’явилася нова нестандартна форма зайнятості та нові проб-
леми як визначення статусу фізичних осіб, працю яких використовують 
онлайн-платформи, так і власне статусу самих цих платформ. За лише кілька 
років доволі звичними у багатьох українських містах стали послуги таксі 
(Uber, Bolt), кур’єрської доставки (Glovo) тощо. Робота на цих онлайн-плат-
формах в Україні поки що перебуває поза нормами трудового законодавства 
та вдало маскується під цивільно-правові відносини. 

Водночас однією з гучних минулорічних законодавчих новацій став роз-
роблений Міністерством цифрової інформації України Закон України «Про 
стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-IX від 
15.07.2021, набрав чинності з 14.08.2021 р. 

Цим Законом в Україні запроваджується спеціальний правовий режим 
для реєстрації цифрових платформ – Дія Сіті, а до законодавства вводяться 
нові категорії – гіг-контракт та гіг-спеціаліст. 

Як зазначалося у пояснювальній записці до проєкту цього закону, через 
можливість попроєктного залучення і сприятливі умови оподаткування, най-
більш поширеною на сьогодні формою співпраці в технологічній індустрії є 
цивільно-правові договори з фахівцями, які зареєстровані як фізичні осо-
би-підприємці (ФОП). Окрім сприятливого податкового режиму (спрощеної 
системи оподаткування), така форма найму надає сторонам широку свободу 
і гнучкість у відносинах, що нехарактерно для трудових відносин, які регу-
люються КЗпП України та іншими актами трудового законодавства. Водночас 
при такій формі співпраці компанії позбавлені можливості забезпечити 
фахівців такими базовими правами, як: право на відпочинок (у тому числі на 
оплачувану щорічну відпустку); право на компенсаційні виплати у зв’язку з 
направленням у відрядження; право на оплату днів тимчасової непрацездат-
ності та заборона припинення відносин у цей період тощо. Крім того, модель 
співпраці між компаніями та ФОПами є вразливою до ризиків перекваліфі-
кації таких відносин у трудові. У зв’язку з цим зазначена модель не сприяє 
залученню інвестицій та не створює передумов для стабільності ведення 
бізнесу11.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про стимулювання розвитку 
цифрової економіки в Україні» гіг-контракт – цивільно-правовий договір, за 
яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послу-
ги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті 
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зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпе-
чувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання 
послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розділом 5 Закону. Фактично 
гіг-контракт являє собою новий інструмент, який зберігає переваги гнучкості 
цивільно-правових відносин між компанією замовником та їх виконавцем – 
фізичною особою, виключає ризики перекваліфікації відносин у трудові (що 
прямо передбачено Законом) та забезпечує окремі соціальні гарантії гіг-спе-
ціалісту. 

Варто звернути увагу, що терміни «гіг-контракт» і «гіг-працівник» не 
набули широкого вжитку в законодавстві інших країн і є своєрідним україн-
ським ноу-хау. «Навіть у символічному і термінологічному вимірі компа-
нії-платформи самі уникають поняття “гіг-працівник” та “гіг-економіка”, 
називаючи таких працівників “вільними агентами”, адже гіг-дискурс має 
надзвичайно негативні конотації. Втім, український законодавець закріпив 
подібний феномен на нормативному рівні»12.

Водночас у багатьох країнах вже законодавчо визнана окрема категорія 
працюючих осіб «на межі» трудового та цивільного права, які не визнаються 
повною мірою працівниками за трудовим договором, поза тим їм гаранту-
ються окремі трудові права. Наприклад, у Великій Британії людина може 
працювати за класичною моделлю як найманий (штатний) працівник 
(employee) або мати статус так званого тимчасового робітника (worker), який 
обмежує коло трудових прав, але надає більшої автономії від роботодавця. 

За законодавством України такої категорії працюючих, яка знаходиться 
між трудовими та цивільно-правовими відносинами, за винятком гіг-спеціа-
лістів, наразі бути не може, а суд у кожному конкретному випадку має класи-
фікувати відносини або як трудові, або як цивільно-правові. Поза тим, з 
огляду на прагнення представників уряду та законодавця осучаснити україн-
ське трудове законодавство, не можна не згадати останні ініціативи щодо 
легалізації нестандартних форм зайнятості та дерегуляції трудових відносин, 
а саме урядові законопроєкти № 5161 та № 5388, проголосовані парламентом 
у першому читанні. 

Безумовно, модель гіг-контрактів у законі про Дія Ciті була спеціально 
підлаштована під реалії української ІТ-індустрії, яка тривалий час працює за 
ФОП моделлю. Масштабувати цей досвід на інші онлайн-платформи, сліпо 
копіюючи положення про гіг-контракти, однозначно не варто та й, мабуть, 
неможливо. Більше того, наразі точно не відомо, чи буде ефективною запро-
ваджена модель гіг-контрактів на практиці, адже потрібен час для її повно-
цінного функціонування13.

Водночас питання правової регламентації наділення мінімальними гаран-
тіями соціального захисту так званих «залежних підрядників чи виконавців» 
або «квазі-самозайнятих», які не належать до категорії працівників у розу-
мінні трудового законодавства, вже зараз потребує широкого обговорення та 
уваги. Для таких випадків замість класичної ознаки трудових відносин, як 
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підпорядкування чи субординація одним з нових критеріїв ідентифікації від-
носин як трудових може бути наявність економічної залежності працюючого, 
якій притаманне, у тому числі: 1) особисте виконання фізичною особою 
роботи (надання послуг) для одного замовника на регулярній основі за вина-
городу; 2) систематичне отримання такою особою визначеної частки усіх 
своїх прибутків (наприклад, більше третини) від одного замовника14. 

Висновки. На сьогодні є очевидним, що розвиток трудового законодав-
ства в Україні відбувається значно повільніше, ніж цифрові технології захо-
плюють як ринок праці, так і наше повсякденне життя.

Цифровізація економіки кидає виклик сучасному трудовому законодав-
ству, що не повинно стояти на заваді інформаційно-технологічному прогресу 
й запровадженню нових інформаційних технологій у трудові відносини з 
появою яких робота стає дедалі менше прив’язаною до місця й часу, що 
сприяє зниженню контролю роботодавця за процесом її виконання та надає 
більшої автономії працівнику. Однак постають інші проблеми, як-то обме-
ження втручання роботодавця у приватне життя працівника, особливо в кон-
тексті права останнього на відпочинок і на так зване відключення, тобто 
права не бути на зв’язку у позаробочий час.

Отже, удосконалення механізмів правового регулювання індивідуальних 
і колективних відносин у сфері праці, перегляд їх теоретичних конструкцій 
та ознак, а також проблема забезпечення усім працюючим, незалежно від 
форми трудової діяльності, включаючи неформальну зайнятість, квазі-само-
зайнятих осіб, зокрема, тих, хто працює на онлайн-платформах, мінімально-
го обсягу трудових і соціальних прав у реаліях цифрової економіки набуває 
першочергового значення. 

1. Директиви ЄС та реформування законодавства України з БГП і трудових відно-
син. Біла книга. 2019. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---eu- rope/---ro-
geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_689356.pdf 2. Томашевский К. 
Цифровизация и ее влияние на рынок труда и трудовые отношения (теоретический и 
сравнительно-правовой аспекты). Вестник СПбГУ. Право. 2020. Т. 11. Вип. 2. С. 399. 
URL: https://doi.org/10.21638/spbu14.2020.210 3. Про схвалення Концепції розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану 
заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. 
№ 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text 4. Филипова И. 
Трудовое право: вызовы информационного общества. Право. Журнал Высшей школы 
экономики. 2020. № 2. С. 167. 5. «Саме цифровізація дозволяє забезпечити швидку, 
якісну та ефективну дерегуляцію трудових відносин, – Ігор Дядюра». Міністерство 
економіки України, 21 липня 2021 року. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.
ua/news/same-cifrovizaciya-dozvolyaye-zabezpechiti-shvidku-yakisnu-ta-efektivnu-
deregulyaciyu-trudovih-vidnosin-igor-dyadyura 6. Сердюк К. Цифрове робоче місце 
2020: 6 тенденцій, які вас здивують. URL: https://innovation.24tv.ua/tsifrove-roboche-
mistse-2020-6-tendentsiy-novini-dnya_n1409921 7. Філіпчук Л., Ломоносова Н. 
Коронавірус і дистанційна робота: що зробила держава. URL: https://www.cedos.org.
ua/uk/articles/koronavirus-i-dystantsiina-robota-shcho-zrobyla-derzhava. 8. Про затвер-



432 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

дження типових форм трудових договорів про надомну та дистанційну роботу: наказ 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 
05.05.2021 №913-21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.07.2021 р. за 
№ 886/36508. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0886-21#Text 9. Томашевский 
К. Цит. праця. С. 408. 10. Порядок роботи з електронними документами у діловодстві 
та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затверджений наказом 
Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1421-14#Text 11. Пояснювальна записка до проекту Закону про стимулю-
вання розвитку цифрової економіки в Україні. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=70298 12. Сандул Г., Кудінська І. Діджиталізація урізання трудо-
вих прав? Законопроект про «гіг-працівників», 03.11.2020. URL: https://trudovi.org/
show-news/Trudovi-prava/digitalization 13. Мельник О. ФОП або гіг-контракт: як пра-
цюватиме трудовий гібрид, який пропонує Дія City. URL: https://tech.liga.net/
technology/opinion/fop-ili-gig-kontrakt-kak-budet-rabotat-trudovoy-gibrid-kotoryy-
predlagaet-diya-city 14. Сімутіна Я. Поняття та ознаки трудових правовідносин у кон-
тексті поширення нестанадартної зайнятості. Кухня трудових прав: нариси про важ-
ливі інгредієнти: збірник статей. Київ: ВД Дакор, 2021. C. 22. URL: http://trudovi.org/
textEditor/Kuhnia%20trudovykh%20prav.pdf

References
1. Dyrektyvy YeS ta reformuvannia zakonodavstva Ukrainy z BHP i trudovykh 

vidnosyn. Bila knyha. 2019. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---eu- rope/-
--ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_689356.pdf [ukr]. 
2. Tomashevskiy K. Tsifrovizatsiya i ee vliyanie na ryinok truda i trudovyie otnosheniya 
(teoreticheskiy i sravnitelno-pravovoy aspektyi). Vestnik SPbGU. Pravo. 2020. T. 11. Vip. 2. 
S. 399. [rus]. 3. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva 
Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: 
rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.01.2018 r. № 67-r. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/67-2018-r#Text [ukr]. 4. Filipova I. Trudovoe pravo: vyizovyi 
informatsionnogo obschestva. Pravo. Zhurnal Vyisshey shkolyi ekonomiki. 2020. # 2. S. 167 
[rus]. 5. «Same tsyfrovizatsiia dozvoliaie zabezpechyty shvydku, yakisnu ta efektyvnu 
derehuliatsiiu trudovykh vidnosyn, – Ihor Diadiura». Ministerstvo ekonomiky Ukrainy, 
21 lypnia 2021 roku. Uriadovyi portal. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/same-
c i f r o v i z a c i y a - d o z v o l y a y e - z a b e z p e c h i t i - s h v i d k u - y a k i s n u - t a - e f e k t i v n u -
deregulyaciyu trudovih-vidnosin-igor-dyadyura [ukr]. 6. Serdiuk K. Tsyfrove roboche 
mistse 2020: 6 tendentsii, yaki vas zdyvuiut. URL: https://innovation.24tv.ua/tsifrove-
roboche-mistse-2020-6-tendentsiy-novini-dnya_n1409921 [ukr]. 7. Filipchuk L., 
Lomonosova N. Koronavirus i dystantsiina robota: shcho zrobyla derzhava. URL: https://
www.cedos.org.ua/uk/articles/koronavirus-i-dystantsiina-robota-shcho-zrobyla-derzhava 
[ukr]. 8. Pro zatverdzhennia typovykh form trudovykh dohovoriv pro nadomnu ta 
dystantsiinu robotu: nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho 
hospodarstva Ukrainy vid 05.05.2021 № 913-21, zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii 
Ukrainy 06.07.2021 r. za № 886/36508. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0886-
21#Text [ukr]. 9. Tomashevskyi K. Tsyt. pratsia. S. 408. [rus]. 10. Poriadok roboty z 
elektronnymy dokumentamy u dilovodstvi ta yikh pidhotovky do peredavannia na arkhivne 
zberihannia, zatverdzhenyi nakazom Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 11.11.2014 
№ 1886/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14#Text [ukr]. 
11. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu pro stymuliuvannia rozvytku tsyfrovoi 



433РОЗДІЛ VІ • Проблеми цивільного, трудового права та права соціального…

ekonomiky v Ukraini. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70298 
[ukr]. 12. Sandul H., Kudinska I. Didzhytalizatsiia urizannia trudovykh prav? Zakonoproekt 
pro «hih-pratsivnykiv», 03.11.2020. URL: https://trudovi.org/show-news/Trudovi-prava/
digitalization [ukr]. 13. Melnyk O. FOP abo hih-kontrakt: yak pratsiuvatyme trudovyi 
hibryd, yakyi proponuie Diia City. URL: https://tech.liga.net/technology/opinion/fop-ili-
gig-kontrakt-kak-budet-rabotat-trudovoy-gibrid-kotoryy-predlagaet-diya-city [ukr]. 
14. Simutina Ya. Poniattia ta oznaky trudovykh pravovidnosyn u konteksti poshyrennia 
nestanadartnoi zainiatosti. Kukhnia trudovykh prav: narysy pro vazhlyvi inhrediienty: 
zbirnyk statei. Kyiv: VD Dakor, 2021. C. 22. URL: http://trudovi.org/textEditor/Kuhnia%20
trudovykh%20prav.pdf [ukr].

Simutina Ya. Мain Trends in Ukrainian Labour Legislation in the Context of 
the Digital Economy

Introduction. The problem of dissemination and application of digital technologies 
in the field of labour has been extremely relevant over the past decade. The development 
of the digital economy inevitably leads to a profound transformation of the labour 
market. Traditional labour relations, the content of which is mostly indefinite, are 
replaced by non-standard forms of employment, short-term employment contracts, 
flexible working hours and performance, employees remotely from the location of the 
employer are becoming common practice. 

The aim of the article is to clarify the features of the transformations taking place 
in the field of labour under the influence of digital technologies, as well as to outline 
the main trends in Ukrainian labour legislation in the context of digitalization.

Results. The aurhor focuses on the legal regulation of remote and home-based 
work, the introduction of electronic document management in labor relations, 
including personnel. The latest legislative changes that contributed to the introduction 
of electronic employment record books and electronic sick lists are analyzed. Particular 
focus has been placed on the study of a new model of non-standard employment on the 
basis of gig contracts within the digital platform “Diia City”, introduced by the Law 
of Ukraine «On Stimulating the Development of the Digital Economy in Ukraine».

Conclusions. It has become clear today that the development of labour legislation 
in Ukraine is much slower than digital technologies capture both the labour market 
and our daily lives. The digitalization of the economy challenges modern labour 
legislation, which should not stand in the way of information technology progress and 
the introduction of new information technologies in labour relations, with the advent 
of which work becomes less tied to workplace and time, and gives greater autonomy to 
the employee.

However, there are other problems, such as limiting the employer’s interference in 
the employee’s private life, especially in the context of the employee’s right to rest or 
so-called disconnection (the right not to be in touch during non-working hours). Thus, 
improving the mechanism of legal regulation of individual and collective labour 
relations, revision of their theoretical structures and characteristics, as well as the 
problem of providing all workers, regardless of employment, including informal 
employment, bogus self-employed, working on online platforms, the minimum of 
labour and social rights in the realities of the digital economy is of growing importance 
in the digital economy.

Key words: digitalization, transformation of labour relations, remote work, 
electronic document management, electronic employment record book, electronic sick 
list, digital platforms, gig contract, gig specialist.
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В статті висвітлюються важливі для сучасного правозастосування питан-
ня визначення юрисдикції спору з релігійним контекстом. Вказується, що для 
національної системи судочинства це нова категорія справ. Здійснено короткий 
історичний огляд, яким показано, зокрема, що питання розмежування спорів за 
участі духовенства своїм корінням сягає римського права. Наводяться приклади 
практики Верховного Суду, якими визначається цивільна, господарська юрисдик-
ції, або навпаки наголошується на позасудовому розгляді спорів, тобто не суда-
ми державними, а судами церковними.

Ключові слова: юрисдикція, спори з релігійним контекстом, позасудове вирі-
шення спору.
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The Article highlights the issues of determining of jurisdiction in cases with 
religious context, which are important for the modern law enforcement. It is pointed 
out that this category of cases is new for the national judicial system, as the legal 
system of Ukraine did not have any procedural mechanisms of determining of 
jurisdiction in the past. A brief historical review was shown, which shows, in particular, 
that the issue of delimitation of disputes with the participation of the clergy has its roots 
in Roman law. It further provides the examples of the practice of the Supreme Court 
where the civil or commercial jurisdiction is determined or vice versa out-of-court (i.e. 
not state courts, but church courts) dispute settlement is specified. 
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Актуальність теми. Християнський догмат Quae sunt Caesaris Caesari et 
quae sunt Dei Deo – Кесарю кесареве, а Богові Боже вже давно став для нас 
звичним і таким, що позначає межу між тим, що можна робити, а що ні. Цей 
фразеологізм можна ще тлумачити як розмежування, що є компетенцією 
світської влади, а що є прерогативою влади духовної (церковної). Ця диску-
сія не нова, вона пройшла через горнило теологічних диспутів, аналізувалась 
провідними філософами епохи Просвітництва, має цілком чіткі обриси, своїх 
прихильників і опонентів, проте й досі є актуальною.

Розмежування світської влади і духовної, позитивних норм права від 
канонічних – це шлях, який європейська цивілізація долала не одне сторіччя, 
проте і сьогодні не втрачає актуальності питання меж втручання держави у 
справи релігійні та віросповідання. Для України це питання має особливу 
гостроту. Відновлення Україною незалежності актуалізувало низку питань у 
сфері свободи совісті, які західні суспільства вирішували поступово упро-
довж ХХ століття. І якщо секуляризація Західної Європи відбувалася плинно, 
то в Східній Європі цей процес проходив через насильство над духовенством 
та мирянами, що також мало свої наслідки у питанні розбудови церковних 
інституцій в Україні та відносин церкви і держави. І хоча в Україні також 
спостерігається процес секуляризації, церква все ще займає значне місце в 
житті громадян, формуванні національної ідентичності, а свобода віроспові-
дання гарантується і захищається законодавством.

Згідно зі ст. 35 Конституції України (далі – Конституція) церква і релігій-
ні організації відокремлені від держави, а школа – від церкви. Ніхто не може 
бути увільненим від своїх обов’язків перед державою або відмовитись від 
виконання законів за мотивами релігійних переконань.

Поряд з цим відносини між державою і церквою в окремих питаннях і 
досі залишаються на вістрі актуальності, про що свідчить, зокрема, і практи-
ка Верховного Суду. Саме судова влада сьогодні окреслює чіткі межі світ-
ськості і допустимі межі втручання в релігійне життя, одночасно захищаючи 
права громадян, які прямо або опосередковано зачіпають сферу свободи 
совісті.

Серед науковців, які досліджували питання релігійних відносин крізь 
призму права, варто згадати Д. Вовка, Д. Лук’янова, Б. Логвиненка, 
М. Лубську, В. Лубського, Є. Харьковщенка, Т. Чепульченко, Л. Владиченко, 
В. Петрика, Е. Менахема, М. Гаррісон, С. Гілберта та інших науковців.

Однак сфера наукових пошуків вчених концентрувалася більше на 
загальних питаннях: релігійних систем світу, пошуку балансу між світські-
стю та духовністю в правовому регулюванні, особливостях та системі кано-
нічного, єврейського чи мусульманського права тощо. 

Метою наукової розвідки є аналіз практики ВС щодо визначення юрис-
дикції суду у спорах, які містять релігійний контекст. Йдеться про те, що є 
необхідність виокремити критерії, за якими визначається юрисдикція та 
виділити особливості справ з релігійним контекстом.
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Історичні аспекти
Спроби розмежувати позитивні норми і релігійні вперше з’являються ще 

в римському праві. Хоча треба зазначити, що в класичному римському праві 
ці норми містились поряд, а вже в посткласичний період (візантійський), їх 
чітко було розмежовано.

Як вказують О. Підопригора та О. Харитонов, Jus civile (цивiльне право) 
в найдавнiшу епоху тiсно пов’язане з релiгiєю. Причому i право, i релiгiя 
мали виражений прагматичний характер. Етичних елементiв давньоримська 
релiгiя мiстила небагато, а пожертви дарiв мали характер угоди з богами на 
предмет надання сприяння або усунення перешкод у справах. Тому типовим 
було те, що вiдправлення релiгiйного культу i тлумачення юридичних норм 
були в руках одних i тих самих осiб – понтифiкiв, що були водночас i юри-
стами, i жерцями. I хоча вже у перiод ранньої республiки норми свiтського 
права – jus – i релiгiйного – fas – чiтко розмежовувались, передусiм залежно 
вiд характеру санкцiй, що застосовуються, але ще тривалий час релiгiйний 
вiдтiнок має багато норм, а жерцi, навiть втративши монополiю на тлумачен-
ня права, залишаються провiдними правознавцями2. Римський правник 
Ульпіан (Domitius Ulpianus) (170–228) наголошував, що Іurisprudentia est 
divinarum atque humanarum rerum notitia iusti atque iniusti scientia 
(Юриспруденція є знанням речей божественних і людських, це наука про 
справедливість і несправедливість) тим самим не розмежовував право на 
світське та канонічне, а сприймав його в єдності. 

У посткласичний період римського права відбувається дедалі чіткіше від-
межування правових норм від цивільних, а також виокремлення спеціалізо-
ваних судів, це, напевно, перший в історії людства спеціалізований суд. Уже 
в Corpus juris civilis імператора Юстиніана (483–565) закріплено окремий 
єпископський церковний суд (episcopalis audientia). Як зазначає О. Ліпшиц, 
це було пов’язано із церковною ієрархією і розвитком привілеїв церкви у 
Візантії. Компетенція такого суду вперше була зафіксована вже у конститу-
ціях IV ст. (Кодекс Феодосія (Codex Theodosianus) 16, 2, 12) і поступово права 
єпископів були розширені, а єпископський суд став обов’язковим для монахів 
та кліру. Згідно з законом 546 р. єпископів не можна було залучати до світ-
ського суду – чи то цивільного, чи то кримінального3. Найвищого свого апо-
гею єпископські суди досягли в часи середньовіччя, відомі як свята інквізи-
ція (Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium).

Занепад Стародавнього Риму та Візантії, поступове піднесення Римської 
католицької церкви сприяли дедалі більшому врегулюванню відносин між 
людьми саме релігійними нормами, які ґрунтувались на формальних рим-
ських правових конструкціях. У часи середньовіччя вже сама церква намага-
ється розмежувати життя світське та духовне, зберігаючи вплив на перше. 
Значний крок у цьому контексті робить папа римський Григорій VII (1021–
1085), провівши названі його іменем «Григоріанські реформи», хоча першо-
основою їх проведення була «Боротьба за інвеституру» (спір про те, кому 
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належить право призначати єпископів на місцях папою чи імператором 
Генріхом IV). Передусім йдеться про видані Григорієм VII у 1078 р. «Диктати 
папи», якими чітко розмежовувалась влада світська і влада духовна (запрова-
джено целібат, клір позбавлявся права мати власність тощо), цим кроком 
церква почала відмежовуватись від світського життя. Згодом це мало коло-
сальні наслідки у розвитку Західної Європи, зокрема, сприяло поверненню 
до вивчення римського цивільного права в університетах, а саме Corpus juris 
civilis із подальшою його рецепцією і дедалі більшого відмежування норм 
позитивного права від норм канонічного права, хоча вплив канонічних норм 
продовжував зберігатися і у ХХ столітті. Найвидатнішою правовою пам’ят-
кою католицької церкви став Corpus Juris Canonici, опублікований 1582 р. за 
понтифікату папи Григорія XIII, що став визначним джерелом західноєвро-
пейського церковного права і справив потужний вплив на норми світського 
національного права країн Західної Європи. 

Незважаючи на складну і суперечливу історію розмежування справ дер-
жавних і справ релігійних, питання свободи совісті і досі є актуальним, а 
свобода віросповідання, гарантована Конституцією та Конвенцією, продов-
жує бути предметом наукових пошуків.

Юрисдикція спорів з релігійним контекстом 
Для сучасної судової практики визначення юрисдикції суду, в якому роз-

глядаються спори із релігійним контекстом, стало справжнім викликом. До 
судової реформи 2017 р. судова система безнадійно шукала відповіді на це 
питання, але марно, оскільки не існувало суду, який міг би на це питання 
дати чітку відповідь, як це робить сьогодні Вища Палата Верховного Суду. 
Такий стан призвів до появи ганебного для української правової системи 
рішення ЄСПЛ, яке вже стало хрестоматійним і прикладом відсутності 
єднос ті у цьому питанні між судами різних юрисдикцій. Йдеться про рішен-
ня «Церква села Сосулівка проти України»4 (заява № 37878/02) від 28.02.2008, 
яким ЄСПЛ констатував порушення за ст. 13 Конвенції (відсутність ефектив-
них засобів юридичного захисту щодо скарг) та п. 1 ст. 6 Конвенції (доступ 
до суду). 

Наразі ВС напрацьовує корпус правових висновків, які унеможливлюють 
повторення справи «Церква села Сосулівка проти України», що є суттєвим 
кроком уперед не тільки для справ з релігійним контекстом, а й для інших 
справ, де існує конфлікт юрисдикцій загалом. Для ілюстрації викладеного 
наведемо такі приклади.

1. Спори, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припинен-
ням діяльності юридичної особи, є корпоративними в розумінні п. 3 ч. 1 ст. 20 
ГПК незалежно від того, чи є позивач та інші учасники справи акціонерами 
(учасниками) юридичної особи, і мають розглядатися за правилами ГПК

Так, вирішуючи питання юрисдикції спору, Велика Палата Верховного 
Суду у постанові від 06.04.2021 (справа № 910/10011/19) зазначила, що у цій 



438 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

справі підставою позову є незгода Релігійної організації з рішенням загаль-
них зборів членів Релігійної організації про зміну канонічної підлеглості, 
оформленим протоколом від 23 лютого 2019 р. № 1, оскільки, на думку цієї 
організації, воно прийняте з порушенням вимог чинного законодавства осо-
бами, які не мали права його приймати, за відсутності необхідного кворуму, 
всупереч раніше прийнятому на загальних парафіяльних зборах релігійної 
громади рішенню. Із цього вбачається, що у позивача наявний спір не з дер-
жавним реєстратором, а порушення своїх прав він убачає в ухваленні відпо-
відного рішення загальними зборами членів Релігійної організації про зміну 
канонічної підлеглості та у прийнятті нової редакції статуту.

Спори за участю громадського об’єднання зі статусом юридичної особи 
як учасника цивільних правовідносин підлягають розгляду в судах відповід-
но до вимог як ЦПК, так і ГПК залежно від змісту позовних вимог та сторін 
такого спору.

Отже, спори між релігійною організацією та її учасником (засновником, 
членом) належать до спорів щодо управління такою юридичною особою і 
мають розглядатись у порядку господарського судочинства. У зв’язку із цим 
Велика Палата Верховного Суду уточнює правову позицію, викладену в 
постановах від 18 грудня 2019 року у справі № 916/2086/19, від 20 листопада 
2019 року у справі № 910/8132/19, від 22 січня 2020 року у справі 
№ 809/1025/17 та інших, у яких викладена аналогічна позиція, зазначивши, 
що спори між релігійною організацією та її учасником (засновником, чле-
ном), пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням 
діяльності такої організації, мають розглядатись у порядку господарського 
судочинства. Аналогічні постанови КГС ВС постановив 19.06.2018 у справі 
№ 905/3377/15 та 13.10.2020 у справі № 910/6891/19.

Керуючись наведеним вище правовим висновком, КЦС ВС постановою 
від 19.05.2020 у справі № 727/5575/19-ц закрив провадження та зазначив, що 
розгляд цієї справи віднесено до юрисдикції господарських судів.

2. Спори щодо оскарження рішення найвищого органу влади церкви не 
підлягають вирішенню в національних судах

Такий висновок зробив КЦС ВС у постанові від 19.05.2021, прийнятій у 
справі № 761/25084/20-ц (https://reyestr.court.gov.ua/Review/97352424) за 
позовом Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета про 
визнання недійсними рішень та скасування реєстраційних дій. 

Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що рішення, які оформлені 
постановою Помісного Собору Української Православної Церкви Київського 
Патріархату (далі – Помісний Собор УПЦ КП) від 15 грудня 2018 р., рішення 
Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної 
Церкви України) (далі – Священний Синод УПЦ (ПЦУ), рішення, оформлені 
указом Митрополита Київського і всієї України, рішення ліквідаційної комі-
сії релігійної організації та передавальний акт є такими, що прийняті з гру-
бим порушенням норм законодавства України, Статуту про управління 
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Української Православної Церкви Київського Патріархату (далі – УПЦ КП) 
та Статуту релігійної організації «Київська Патріархія УПЦ КП». Оскаржувані 
рішення порушують законні права та інтереси Святійшого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України Філарета, який, будучи обраним 
Предстоятелем УПЦ КП, отримав пожиттєвий статус Святійшого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України та відповідно до положень статуту став єди-
ним керівником релігійної організації «Київська Патріархія УПЦ КП», яка є 
релігійним адміністративним центром та центральним виконавчо-розпоряд-
чим органом УПЦ КП.

У цій справі Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду, який 
вважав, що розгляд цієї справи має відбуватись за правилами цивільного 
судочинства та змінив ухвалу суду першої інстанції про відмову у відкритті 
провадження в справі, виключивши з її мотивувальної частини посилання на 
те, що справа підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, 
додатково зазначивши таке.

Рішення, прийняті Помісним Собором, Священним Синодом, Митро-
политом Київським і всієї України Предстоятелем ПЦУ ОСОБА_12, не є 
рішеннями, що можуть бути перевірені національним судом на відповідність 
вимогам законодавства чи статуту релігійної організації (об’єднання), оскіль-
ки такі рішення є внутрішньою діяльністю церкви. Здійснення державою в 
особі суду ревізії (перевірки) таких рішень свідчитиме про втручання остан-
ньої в діяльність церкви шляхом перебирання на себе функцій церковного 
суду, що є неприпустимим, позаяк порушує Конституцію України та закони 
України.

Законодавець надав релігійним організаціям в Україні право автономно 
здійснювати свою діяльність, визначати напрями цієї діяльності, утворювати 
в своєму складі необхідні органи, для провадження діяльності, і, зокрема, 
вирішувати відповідні спори, у випадку їх виникнення, відокремлено від 
держави. Суди наділені повноваженням розглядати спори щодо релігійних 
організацій, проте у визначених випадках, наприклад, трудові спори, майнові 
спори тощо.

Такі висновки узгоджуються із висновками Верховного Суду, сформульо-
ваними у постанові колегії суддів Касаційного господарського суду від 
17 липня 2018 р. у справі № 909/1012/17, згідно з якими спір, який виник між 
двома релігійними організаціями, тобто всередині Церкви, відносини між 
якими регулюються Кодексом Канонів Східних Церков, а не актами цивіль-
ного чи господарського законодавства, є внутрішньоцерковним спором, має 
вирішуватися церковним судом і не підлягає розгляду в національних судах 
жодної юрисдикції.

3. Вирішення питання про виключення позивача з членів церкви нале-
жить до виключних повноважень цієї церкви

28.12.2020 КЦС ВС прийняв постанову в справі № 572/1634/18 (https://
reyestr.court.gov.ua/Review/93879680), якою залишив без змін рішення судів 
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попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову ОСОБА_1 до релігій-
ної громади Церкви Християн Віри Євангельської П’ятидесятників села 
Висове Сарненського району (далі – релігійної громади) про визнання 
недійсним рішення про вилучення (виключення) позивача з членів релігійної 
громади.

Ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні позову, суди виходили 
з того, що церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держа-
ви, здійснюючи цю вимогу, державні органи в Україні не втручаються у 
внутрішнє самоуправління церкви і питання. Визначення кількості членів 
релігійної громади стосується внутрішньої діяльності церкви, а виклю-
чення позивача з членів церкви проведено з дотриманням положень її 
статуту.

Касаційний цивільний суд своє рішення, зокрема, мотивував тим, що 
ст. 35 Конституції України визначено, що кожен має право на свободу 
світогля ду і віросповідання. Церква і релігійні організації в Україні відо-
кремлені від держави, а школа – від церкви. Частиною четвертою ст. 5 Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні організації» передбачено, що дер-
жава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних 
організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за озна-
кою ставлення до релігії. 

Членство в релігійній громаді ґрунтується на принципах вільного волеви-
явлення, а також на вимогах статуту (положення) релігійної громади. Релігій-
на громада на власний розсуд приймає нових та виключає існуючих членів 
громади у порядку, встановленому її статутом (положенням). Відповідно до 
вказаної вище норми – діяльність релігійної громади регламентується стату-
том, а прийняття та виключення існуючих членів громади є прерогативою 
релігійної громади. Таким чином, установивши, що вирішення питання про 
виключення позивача з членів Церкви ХВЄП села Висове належить до 
виключних повноважень цієї церкви і рішення про його виключення прийня-
то відповідачем з дотриманням статуту церкви, суд першої інстанції, з 
висновком якого погодився апеляційний суд, дійшов обґрунтованого виснов-
ку про відсутність підстав для задоволення позову. 

4. Юрисдикція господарських судів не поширюється на спір про визнання 
недійсним акта, виданого церковним органом з підстав недотримання 
порядку, встановленого, зокрема, Кодексом Канонів Східних Церков (Codex 
Canonum Ecclesiarum Orientalium)

У постанові КГС ВС від 17.07.2018 у справі № 909/1012/17 (https://reyestr.
court.gov.ua/Review/75368706) зазначено, що настоятель Посічанського 
Монастиря Матері Божої Знамення Української Греко-Католицької Церкви 
(далі – Монастир) звернувся до господарського суду Івано-Франківської 
області з позовом до Івано-Франківського Архієпархіального управління 
Української Греко-Католицької Церкви (далі – Церква) про визнання 
недійсним її Декрету від 30.05.2017 № 262.
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Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Церквою в особі архієпископа і 
митрополита В. Війтишина всупереч вимогам чинного законодавства та 
Кодексу Канонів Східних Церков 30.05.2017 прийнято та підписано Декрет 
№ 262, яким припинено Монастир шляхом ліквідації та створено ліквідацій-
ну комісію у складі 5 осіб.

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 11.12.2017 
припинено провадження у справі з посиланням на те, що юрисдикція госпо-
дарських судів не поширюється на спір про визнання недійсним акта, вида-
ного Церковним органом з підстав недотримання порядку, встановленого, 
зокрема, Кодексом Канонів Східних Церков.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 03.04.2018 
оскаржувану ухвалу скасовано, а справу направлено до суду першої інстанції 
для продовження її розгляду по суті. Суд мотивував це тим, що суд першої 
інстанції дійшов помилкового висновку про те, що даний спір регулюється 
Кодексом Канонів Східних Церков, оскільки спірний Декрет став підставою 
для внесення неправомірних записів державним реєстратором виконавчого 
комітету Івано-Франківської області міської ради про рішення щодо припи-
нення в результаті ліквідації юридичної особи та призначення ліквідатора, 
тобто порушуються права юридичної особи щодо здійснення нею статутної 
діяльності, щодо її майна.

Не погоджуючись з постановою суду апеляційної інстанції, Церква звер-
нулась до суду касаційної інстанції. Касаційний суд зазначив, що порядок 
створення, діяльності, ліквідації (скасування) монастиря та порядок розгляду 
рекурсів (апеляцій) визначено Кодексом Канонів Східних Церков. Судом 
першої інстанції встановлено, що спір, переданий на вирішення господар-
ського суду, у даній справі виник між двома релігійними організаціями, тобто 
всередині Церкви, і відносини між ними регулюються Кодексом Канонів 
Східних Церков, а не актами цивільного чи господарського законодавства. 
Таким чином, юрисдикція господарських судів не поширюється на спір про 
визнання недійсним акта, виданого церковним органом з підстав недотри-
мання порядку, встановленого, зокрема, Кодексом Канонів Східних Церков. 
За таких обставин суд першої інстанції дійшов висновку, що даний спір не 
підлягає розгляду в господарських судах України, а тому провадження у 
справі підлягає припиненню.

Касаційну скаргу Івано-Франківського Архієпархіального управління 
Української Греко-Католицької Церкви задоволено.

Підсумкові рефлексії
Проблема меж світськості, меж втручання держави в справи духовні є 

складною і не може бути вичерпана однією публікацією. Метою цього дослі-
дження є порушення важливої проблеми вирішення спорів за участю релігій-
них організацій (далі – церква). Наведена практика не є всеохопною і окрес-
лює лише частину справ, які були предметом розгляду Верховного Суду, 
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проте ілюструє наскільки широкий спектр спорів за участю цього спеціаль-
ного суб’єкта і наскільки вони є складними.

Сьогодні саме судова влада стоїть на фронтирі між світом світським і 
духовним, саме судова влада своїми рішеннями окреслює межу втручання 
держави у справи церкви, а також визначає, де держава може розглядати спір, 
а де ні. Це зумовлено, зокрема, і тим, що законодавча влада, певним чином 
самоусунулась від вирішення значної частини проблемних питань співісну-
вання світу духовного та світського в демократичному суспільстві. Ситуація 
в Україні, без перебільшення, є складною. Можна стверджувати, що навіть 
унікальною, бо судова влада сьогодні вирішує не тільки дилему (спори між 
церквою та державою чи суспільством, як це, наприклад, роблять касаційні 
суди Західної Європи) місця церкви в сучасному світі, а й фактично змушена 
вирішувати спори між релігійними організаціями одного віросповідання, але 
різної канонічної належності. Саме вони є найпоширенішими в судовій прак-
тиці останнього часу. Саме вони заполонили державні суди в пошуках спра-
ведливості. У цій ситуації нерідко саме суду необхідно ухвалювати справед-
ливе рішення у справах, де межа між світським та духовним невидима. 

Передусім необхідно чітко усвідомити, що церква – це спеціальний 
суб’єкт права, правовий статус якого визначається спеціальними нормами 
позитивного права та корпусом норм канонічного права. Крім цього, свобода 
совісті та низка прав у цій сфері визначені Конституцією та базовими міжна-
родними актами у сфері прав людини. Можна стверджувати, що старі демо-
кратії за посередництва верховних і конституційних судів уже напрацювали 
засадничі підходи для вирішення таких справ. Значну роль у пошуку балансу 
інтересів відіграє і Європейський суд з прав людини. Усе це свідчить про 
великий компроміс західної цивілізації, який дає змогу гарантувати кожному 
право на «свого бога», на «свою віру», виховують у прийдешніх поколінь 
толерантність до осіб різних віросповідань і застерігають від знищення один 
одного на релігійному ґрунті.

Поряд з цим необхідно пам’ятати, що релігійні спори містять і будуть 
містити елементи соціальної чутливості, викликати суспільний інтерес, що 
не дивно, оскільки питання релігії є частиною самоідентифікації громадян та 
національної ідентичності держави. І хоча українська держава відокремлена 
від церкви, проте ігнорувати церкву чи проблеми церкви не можна, оскільки 
якщо спори (конфлікти) за участю церкви не будуть каналізовані державою 
загалом та судовою владою зокрема, ці проблеми вирішуватимуться «вули-
цею» і релігійними фанатиками. Тому роль судової влади при вирішенні спо-
рів між державою і церквою, між церквою і суспільством, між церквами 
різних конфесій та канонічних належностей полягає також у тому, що суд 
повинен бути гарантом справедливості, забезпечувати своїми рішеннями 
суспільний спокій. Якщо суд своїми рішеннями не забезпечить таку справед-
ливість, то члени релігійних громад її шукатимуть зовсім іншими інструмен-
тами, але вже у позаправовий спосіб і з непередбачуваними наслідками.
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Ознайомившись із практикою судів першої та апеляційної інстанцій, а 
також практикою Верховного Суду, можна дійти загального висновку, що 
сьогодні вже напрацьовані основні підходи до вирішення тих чи інших кате-
горій справ. Однак неабияким викликом для судової влади є розпорошеність 
цих спорів по різних юрисдикціях. Чи виправданий такий підхід та чи забез-
печить він єдність судової практики у цій сфері – покаже час. Ще одним із 
проблемних аспектів, який впадає в око, є те, що суди намагаються уникати 
релігійного контексту справи. Метод абстрагування від ситуації й ухвалення 
рішень виключно з позиції формально-юридичного підходу призводить до 
неоднозначних висновків і підважує такі рішення на предмет їх справедливос-
ті та відповідності принципу верховенства права. Конституційна засада, що 
церква відокремлена від держави, не означає, що суд, вирішуючи долю будів-
лі церкви чи майна громади, повинен сприймати це крізь призму виключно 
норм ЦК чи ЖК, як звичайну будівлю – об’єкт права власності в розумінні 
приватного права. Все ж таки необхідно враховувати, що вирішення спорів 
про належність будівлі церкви чи майна церкви (житлові, допоміжні будин-
ки) і вирішення спорів про належність будівлі гаража чи господарських спо-
руд, хоча і формально-юридично є однаковими, проте це кардинально різні 
об’єкти. Культові споруди – це місця, де особа реалізує своє право на прак-
тикування культу. А отже, ігнорування контексту вирішення майнових спорів 
може призвести до неправосудного рішення. Необхідно пам’ятати, що поряд 
зі ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (захист власності) стоїть ст. 9 Конвенції (свобода совісті та 
релігії). Особливо, коли йдеться про спори між членами колись однієї релі-
гійної громади, яка розділилась після зміни канонічної належності. Суду 
необхідно зважати на право релігійної громади на зміну канонічної належ-
ності та враховувати у своїх рішеннях волю більшості релігійної громади. 
Всі члени релігійної громади мають право на самовизначення, проте наслід-
ком цього не може бути ситуація, коли зміна канонічної належності приво-
дить до захисту судом права меншості (незгідних) над правом більшості 
релігійної громади. 

Баланс інтересів полягає у тому, що більшість не може упосліджувати 
меншість, але й меншість не може упосліджувати права більшості, тому 
необхідно шукати компроміс. Суд не може дати оцінку рішенню громади про 
зміну канонічної належності, але зобов’язаний це враховувати при ухвалені 
судового рішення. Якщо між членами колись однієї релігійної громади є роз-
біжності у поглядах щодо їх канонічної належності і більшість прагне її змі-
нити, то не існує жодної національної чи міжнародної правової норми, яка б 
цьому завадила. Проте інколи спори, що виникають між членами колись 
однієї релігійної громади у судовому порядку, зводяться до спроби «покара-
ти» останніх (відступників) за такий вибір і створення перешкод у користу-
ванні культовими спорудами чи майном. Нерідко виникає ситуація, коли 
через бюрократичні процедури та судові процеси більшість релігійної грома-
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ди стає заручником невизначеності і змушена задовольняти свої духовні 
потреби просто неба або поневірятися у не облаштованих місцях.

Український досвід, а саме вирішення такого широкого спектру спорів із 
релігійною складовою ще потребує свого ґрунтовного осмислення та аналізу, 
у будь-якому разі можемо стверджувати, що, здавалося б, одна із найконсер-
вативніших сфер життя людини перебуває у помітній динаміці і активно 
розвивається. Крім цього, досвід вирішення подібних спорів може бути 
корисним для країн, які також або вже мають схожу релігійну ситуацію, або 
ж, які до неї наблизились, оскільки динамічність часу зачіпає не тільки світ-
ське життя, а й життя духовне. Те, що століттями не змінювалось, може вод-
ночас змінитись.
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Shumylo Mykhailo. Legal conclusions of the supreme court in religious context 
cases: determination of jurisdiction

The religion-related disputes are one of the most difficult, as they concern a rather 
delicate issue of a person’s exercise of freedom of conscience. This category of disputes 
was not very common in the national courts and the lack of judicial experience in 
resolving disputes with a religious component has led to contradictory case law. Given 
the above and taking into account the main task of the Supreme Court aimed at 
ensuring the unity and sustainability of the judicial practice, the analysis of the rulings 
of the Supreme Court gets significant importance.

It can be stated that these disputes are of inter-jurisdictional nature and can be 
considered by both civil and commercial, and administrative courts, depending on the 
subject of the claim. The Supreme Court also makes a clear distinction between the 
disputes with a legal element and the disputes that do not have a legal element and 
should be resolved out of courts. Disputes with a religious component do not belong to 
only one category of cases and for this reason they can be characterized as inter-
categorial. The point is that the subjective criterion cannot be applied to the study of 
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these categories, as disputes with a religious component can arise in the areas of labor, 
protection of property rights, land, real estate, registration procedures and so on. 

Both sings prove the complexity and individuality of each dispute as well as 
difficulty of resolving such disputes by the courts of all instances. The Article 
substantiates the proposal on the need for the National School of Judges of Ukraine to 
develop the special courses for judges that would improve and deepen knowledge in 
the context and issues of religion-related disputes.

The author also emphasizes the value of the national experience in resolving such 
disputes, as it can be useful for the countries that have the similar religious situation 
or have almost reached it. 

Key words: religion-related disputes, disputes with a religious component, 
jurisdiction, labor disputes, housing disputes. 
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Стаття присвячена питанням удосконалення правового регулювання цивіль-
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Maryna Venetska. Recodification of the Civil Code of Ukraine and principle of 
legal certainty 

The article is devoted to improving the legal regulation of civil relationships in the 
Civil Code of Ukraine in the process of recodification of enforcing the principle of legal 
certainty.

Key words: principle of legal certainty, property rights, protection of civil rights.

Постановка проблеми. Принцип правової визначеності є однією з 
основних складових проголошеного Конституцією України принципу верхо-
венства права, що забезпечує точність і неможливість неоднозначного тлума-
чення правових норм. Одним із основних завдань оновлення (рекодифікації) 
Цивільного кодексу України має бути всебічне дотримання у правовому регу-
люванні принципу правової визначеності, що забезпечує передбачуваність 
правозастосування та сприяє стабільності цивільних відносин та цивільного 
обороту.

Метою дослідження є дослідження проблем удосконалення правового 
регулювання цивільних відносин у Цивільному кодексі України в процесі 
його оновлення в аспекті дотримання принципу юридичної визначеності. 

Проблематика якості цивільного законодавства була предметом дослі-
джень багатьох відомих вчених, у тому числі таких, як М. М. Агарков, 
І. А. Покровський, М. С. Строгович, О. С. Йоффе, Р. О. Халфіна, С. М. Братусь, 
Д. М. Генкін, Є. О. Суханов, С. С. Алєксеєв, В. А. Белов, Р. А. Майданик, 
О. В. Дзера, В. В. Луць, Я. М. Шевченко, С. І. Шимон та багатьох інших. 

Актуальність проблеми полягає в неоднозначності визначення та тлума-
чення багатьох правових конструкцій у Цивільному кодексі України, що є 
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наслідком прогалин або недостатньо вдалого легального унормування цих 
питань законодавством. 

Виклад основного матеріалу. Статтею 8 Конституції України встановле-
но, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Висновком 
Конституційного Суду України, викладеним у мотивувальній частині Рішення 
від 11.06.2020 у справі № 7-р/20201, визначено, що головною вимогою верхо-
венства права є дотримання принципу юридичної визначеності, що зумов-
лює однакове застосування норми права, недопущення можливостей для її 
довільного трактування. У Рішенні від 23.01.2020 у справі № 1-р/2020 
Конституційний Суд України зазначив, що «…юридична визначеність перед-
бачає, що законодавець повинен прагнути чіткості та зрозумілості у викла-
денні норм права. Кожна особа залежно від обставин повинна мати можли-
вість орієнтуватися в тому, яка саме норма права застосовується у певному 
випадку, та мати чітке розуміння щодо настання конкретних юридичних 
наслідків у відповідних правовідносинах з огляду на розумну та передбачу-
вану стабільність норм права»2. Тобто юридична визначеність вимагає, щоб 
юридичні норми були зрозумілими й точними, а також щоб їхньою метою 
було забезпечення передбачуваності ситуацій та правовідносин.

На зазначених засадах базується і практика Європейського суду з прав 
людини. В Україні загальні суди при розгляді цивільних справ мають брати 
до уваги та застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основополож-
них свобод та рішення Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), 
оскільки вони були визнані законодавцем джерелом права ст. 17 Закону 
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року3.

Усталена практика ЄСПЛ свідчить про те, що основу принципу правової 
визначеності утворює ідея передбачуваності суб’єктом відносин визначених 
правових наслідків (правового результату) своєї поведінки, яка відповідає 
існуючим у суспільстві нормативним приписам. ЄСПЛ у своїх рішеннях нео-
дноразово посилався на необхідність дотримання принципу правової визна-
ченості і розкриває його зміст через формулювання вимог, які він виводить з 
цього принципу. Однією з таких вимог є вимога про «якість закону» (рішен-
ня ЄСПЛ у справі «Толстой-Милославський проти Сполученого Королівства» 
від 13.07.1995)4. Так, закон повинен бути несуперечливим і доступним особі, 
тобто містити зрозумілі й чіткі формулювання; він має бути передбачуваним, 
щоб особа могла передбачити наслідки його застосування; норма не може 
розглядатися як «право», якщо її не сформульовано з достатньою точністю 
так, щоб громадянин мав змогу, якщо потрібно, з відповідними рекомендаці-
ями, до певної̈ міри передбачити наслідки, що може зумовити вчинена дія 
(рішення ЄСПЛ у справі «Ольссон проти Швеції» від 24.03.1998)5; жодна 
норма не може вважатися «законом», якщо вона не сформульована з точні-
стю, достатньою для того, щоб надати змогу громадянинові регулювати свою 
поведінку (рішення ЄСПЛ «Фельдек проти Словаччини» від 12.07.2001)6; 
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тлумачення та застосування національного законодавства є прерогативою 
національних органів, при цьому спосіб, у який тлумачиться і застосовується 
національне законодавство має призводити до наслідків, сумісних з принци-
пами Конвенції (рішення ЄСПЛ у справі «Щокін проти України» від 
14.10.2010)7 тощо. 

У сенсі наведених вимог принципу правової визначеності найбільш спір-
ним питанням цивільно-правового регулювання відносин власності є сфор-
мульоване у ст. 13 Конституції України положення про право власності наро-
ду України на природні ресурси, відповідно до якої «Земля, її надра, атмос-
ферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 
території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського наро-
ду», яке було відтворене у ст. 318 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 
України), якою український народ декларується як суб’єкт права власності. 
При цьому відповідно до загальних положень цивільного законодавства, 
зокрема, закріплених у ст. 2 ЦК України, учасниками цивільних відносин є 
фізичні особи та юридичні особи; держава Україна, Автономна Республіка 
Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного 
права також визнаються учасниками цивільних відносин, однак у силу того, 
що вони виступають у цивільних відносинах в особі своїх органів, тобто 
юридичних осіб, видається можливим все коло суб’єктів цивільно-правових 
відносин звести до юридичних і фізичних осіб. Саме з огляду передусім на 
те, що український народ не є суб’єктом цивільно-правових відносин, у 
цивільному законодавстві і відсутні цивільно-правові механізми реалізації 
цього права. 

Для надання можливості реалізації суб’єктивного права власності в 
цивільно-правовому сенсі об’єкт такого суб’єктивного права має бути кон-
кретизованим, індивідуально визначеним, мати просторові і фізичні характе-
ристики та межі. Тобто об’єктом цивільно-правових відносин не може бути 
земля як така, а може бути лише земельна ділянка, фізично визначена в нату-
рі, що має координати, просторові межі, зареєстрована в земельному када-
стрі тощо. Крім того, для українського народу як «власника» відсутні цивіль-
но-правові механізми здійснення правомочностей власника з розпорядження 
належним йому майном, окрім здійснення їх через посередництво органів 
державної влади та місцевого самоврядування. Положення про те, що право 
власності українського народу від імені народу здійснюють органи держав-
ної влади та місцевого самоврядування, до речі, прямо вказано в тій же ст. 13 
Конституції, що за логічним ланцюгом має привести до висновку про те, що 
ці природні ресурси знаходяться саме в державній (чи комунальній) власнос-
ті. Можна, звичайно, як приклад послатись на те, що, наприклад, у Великій 
Британії також вважається, що всі землі належать короні, однак англосаксон-
ському загальному праву відома конструкція розщепленої власності, яка 
допускає наявність декількох власників одного й того ж майна. Романо-
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германська система права, на якій будується українське цивільне законодав-
ство, такої конструкції не містить, вона допускає можливість існування лише 
одного власника конкретного майнового об’єкта, відтак, допускаючи існу-
вання окремих суб’єктів – власників конкретно визначених об’єктів власнос-
ті (земельних ділянок, водних об’єктів тощо), існування ще одного власни-
ка – українського народу – суперечить основним засадам цивільно-правового 
регулювання відносин власності. Спроби правознавців наповнити змістом 
право власності українського народу через іменування його «абсолютним» 
чи «виключним» навряд чи можна вважати успішними, оскільки вони не 
наповнені правовим змістом, який би надав можливість відмежувати таку 
форму власності від інших існуючих форм. Право власності як речове право 
і так у доктрині цивільного права вважається абсолютним, на відміну від 
зобов’язальних прав, які вважаються відносними; виключними правами в 
цивільному праві визнаються права інтелектуальної власності, відтак, засто-
сування цих термінів до права власності може призвести тільки до терміно-
логічної плутанини. 

Видається можливим додати, що за відсутності механізмів реалізації про-
голошеного права воно залишається декларативним, не відповідає принципу 
правової визначеності та не сприяє ефективності правового регулювання. 
Говорити про власність українського народу на землю та інші природні 
ресурси у цивільно-правовому сенсі не видається можливим. Воно може 
визнаватись таким лише в сенсі конституційного права державно-правового 
визнання суверенітету, панування українського народу над своєю територі-
єю, і, очевидно, саме з таких позицій має бути сформульоване в основному 
законі країни. Тож, як убачається, ця ст. 318 має бути виключена з ЦК 
України.

Один з основних принципів цивільного права – принцип всебічної охоро-
ни права власності набув відображення в ст. 41 Конституції України, яка 
визначає окремі форми власності, – в окремих статтях згадуються державна 
(ст. 41), комунальна (ст. 142, 143) та приватна форми власності (ст. 41), однак 
не у вигляді саме чітко визначених форм власності. У Цивільному кодексі 
цілком обґрунтовано відсутнє визначення форм власності, оскільки завдан-
ням цивільного законодавства є визначення правового режиму майна, а 
питання визначення форм власності, безперечно, має бути вирішено на кон-
ституційному рівні. Беззаперечним положенням є визнання того, що влас-
ність є економічною категорією, і форма власності визначає способи закрі-
плення належності матеріальних благ певним конкретним суб’єктам, спосо-
би присвоєння; а економічні форми власності опосередковуються правовими 
формами власності, у томі числі правом приватної, державної та інших форм 
власності. Відтак, визначення форм власності є необхідною засадою для 
цивільно-правового регулювання відносин власності.

На даний час загальноприйнятим у теорії права є визнання існування дер-
жавної (як загальнодержавної власності), комунальної (як власності громад 
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адміністративно-територіальних утворень) та приватної (як власності юри-
дичних і фізичних осіб) форм власності. 

Дискусійним у теорії права залишається питання існування колективної 
форми власності. Підґрунтям для цього до прийняття ЦК України слугували 
положення ст. 20 чинного на той час Закону України «Про власність», згідно 
з якою суб’єктами права колективної власності визнавались «…трудові 
колективи державних підприємств, колективи орендарів, колективні підпри-
ємства, кооперативи, акціонерні товариства, господарські товариства, госпо-
дарські об’єднання, професійні спілки, політичні партії та інші громадські 
об’єднання, релігійні та інші організації, що є юридичними особами». ЦК 
України врегулював питання форми власності юридичних осіб приватного 
права, визнавши їх суб’єктами права приватної власності; у ЦК України вза-
галі не існує поняття «колективної власності». Наразі спектр наукових пози-
цій поширюється від повного заперечення її існування до необхідності її 
широкого визнання, включаючи віднесення до різновиду колективної не 
лише власності корпоративних утворень, а й комунальної власності. 

Доречним також видається звернути увагу на те, що форма колективної 
власності відома багатьом національним правовим системам, хоча в еконо-
мічній літературі до колективної форми власності, що нібито існує в розви-
нених західних країнах, часто відносять такі форми власності, які не є колек-
тивною власністю з правової точки зору, наприклад, партнерську, коопера-
тивну, навіть акціонерну, коли частина акцій передається у власність праців-
ників тощо. 

Не будучи прихильником визнання та значного поширення колективної 
власності, видається можливим визнати існування такої форми власності для 
дуже обмеженої сфери її застосування, зокрема, як форми власності громад-
ських організацій, благодійних фондів, професійних спілок, політичних пар-
тій та релігійних організацій. При цьому слід підкреслити, що в даному 
випадку колективна власність має доктринально тлумачитись та легально 
визначатись як різновид приватної власності, основною характерною відмін-
ною ознакою якої має визнаватись неможливість її поділу на частки (паї, 
внески і т. п.), виділу часток і взагалі недопущення будь-якої форми присво-
єння такої власності конкретними особами, окрім власне чітко визначеного 
обмеженого кола громадських об’єднань. Слід зазначити, що фактично такий 
правовий режим майна вже визнаний українським законодавством для вище-
вказаних юридичних осіб. Також слід зауважити, що всі такі організації існу-
ють як юридичні особи і наразі визнаються такими, що діють як юридичні 
особи приватного права, і нагальної власне суто правової потреби у визнанні 
за ними іншої форми власності немає. На нашу думку, це питання потребує 
зваженого підходу, оскільки є достатньо проблематичним навіть не з право-
вої, а з ідеологічної точки зору. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 
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20.09.2019 р.8 до ЦК України було впроваджено право довірчої власності як 
спосіб забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором (§ 8 
гл. 49). При цьому ч. 2 ст. 316 ЦК України право довірчої власності визнаєть-
ся особливим видом права власності, яке виникає внаслідок закону або дого-
вору, та конкретизоване ч. 2 ст. 597-1 ЦК України як спосіб забезпечення 
виконання зобов’язань, що є різновидом права власності на майно, за яким 
кредитор, який отримав майно у довірчу власність, не має права самостійно 
відчужувати таке майно, крім як для звернення стягнення на нього, а також 
викупу його для суспільних потреб у порядку, встановленому законом. Крім 
того, режим довірчої власності не поширюється на плоди, продукцію та 
доходи, одержані від використання об’єкта довірчої власності, якщо інше не 
зазначено у договорі про встановлення довірчої власності (ч. 3 ст. 597-2 ЦК 
України).

Щодо запозичення поняття довірчої власності як виду права власності з 
правової сім’ї англійського загального права слід підкреслити, що правова 
система окремої держави є, мабуть, найбільш національною інституцією, 
яка не піддається прямому і безпосередньому запозиченню. Навіть однако-
ві за найменуваннями поняття та категорії права у різних національних 
правових системах часто мають різний зміст і наповнення. Саме це і трапи-
лось з впровадженням довірчої власності у цивільне законодавство України. 
Довірча власність у англо-американській системі права встановлюється в 
інтересах визначеного бенефіціара, який не має жодних повноважень влас-
ника, окрім отримання доходу від власності, і всі повноваження власника 
має довірчий власник. У нашому випадку довірча власність є способом 
забезпечення зобов’язання і довірчий власник має лише повноваження на 
користування об’єктом довірчої власності і його право розпорядження 
обмежене лише правом звернення стягнення на нього. Тобто така довірча 
власність у розумінні західної правової конструкції не є ні власністю, ні 
фідуцією. Передбачуваним наслідком впровадження такої конструкції спо-
собу забезпечення виконання зобов’язання стануть дискусії з приводу того, 
чи є такий спосіб забезпечення зобов’язальним чи речовим – на кшталт 
безкінечної дискусії щодо правової природи застави. І хоча і застава, і 
довірча власність як способи забезпечення зобов’язань мають певні харак-
терні ознаки речових прав (право слідування тощо), вони позбавлені осно-
вної характерної ознаки речових прав, якою є абсолютність таких прав, 
оскільки їм протистоїть не «всі і кожний», а конкретний суб’єкт, тобто це – 
відносні, зобов’язальні відносини, і захищаються вони не речовими, а 
зобов’язальними позовами. 

Всіляко підтримуючи мету цивільного законодавства, спрямовану на під-
вищення гарантій захисту прав кредиторів, та не заперечуючи доцільності 
впровадження такого ефективного засобу їх забезпечення, у сенсі необхідно-
сті дотримання принципу правової визначеності, доречним видається питан-
ня – чи не видається доцільним для досягнення поставленої мети застосуван-
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ня існуючих у національному праві конструкцій – зокрема, умовного право-
чину.

Актуальною проблемою удосконалення цивільного законодавства в 
аспекті дотримання принципу правової визначеності є і проблема способів 
захисту цивільних прав та інтересів. Право на захист своїх цивільних прав та 
охоронюваних законом інтересів є одним із найважливіших прав суб’єктів 
цивільних правовідносин. Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має 
право на захист свого охоронюваного законом інтересу, а також цивільного 
права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Розбудова грома-
дянського суспільства, формування ринкової економіки та поява великої 
кількості комерційних організацій та інших юридичних осіб, що будують 
свої відносини на основі приватноправових принципів, надали нового 
поштовху проблемі забезпечення прав і законних інтересів учасників майно-
вого обороту. Необхідність безперешкодного здійснення цивільних прав, 
забезпечення відновлення порушених прав, їхнього судового захисту 
ви знаєть ся одним з основних принципів, на яких ґрунтується цивільне зако-
нодавство. 

Цивільно-правовою доктриною право на захист розглядалось тривалий 
час лише як один з елементів (правомочностей) будь-якого суб’єктивного 
цивільного права – поряд з можливостями для управомоченої особи здійс-
нити право своїми власними діями та правом вимагати певної поведінки від 
зобов’язаної особи, – що випливає із самої його природи, і яке обов’язково 
охоплює можливості правоохоронного порядку. Однак через те значення, 
що надається захисту прав суб’єктів цивільних правовідносин в умовах 
правової держави, право на захист останнім часом дедалі частіше стало 
розглядатись і як самостійне суб’єктивне право, що має специфічний зміст. 
Такий підхід відповідає й загальнотеоретичному розподілу правових відно-
син на регулятивні та охоронні. Відтак право на захист можна розглядати 
як суб’єктивне цивільне право, що являє собою юридично закріплену мож-
ливість управомоченої особи використовувати спеціальні засоби правоохо-
ронного характеру.

Суб’єктивні цивільні права, що належать учасникам майнового обороту, 
повинні бути не тільки реально здійсненними. Суб’єкти цих прав повинні 
бути наділені можливостями по припиненню порушення прав, їхньому від-
новленню, компенсації всіх втрат, викликаних таким порушенням суб’єктив-
них прав. Як зазначав В. П. Грибанов, «…безспірним та загальновизнаним … 
є положення про те, що, визнаючи за тією чи іншою особою певні суб’єктив-
ні права та обов’язки, цивільне законодавство надає управомоченій особі і 
право на їх захист. …суб’єктивне право, надане особі, але не забезпечене від 
його порушення необхідними засобами захисту, є лише декларативним пра-
вом»9. 

Суб’єктивне цивільне право підлягає захисту, а носій цього права пови-
нен мати відповідні правомочності щодо його захисту за допомогою перед-
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бачених законодавством засобів. Такі правомочності є одним з елементів 
суб’єктивного цивільного права (включаючи зобов’язальне право, що вини-
кло з договору), що проявляється в ситуаціях, коли має місце порушення, 
невизнання або оспорювання права управомоченої особи. 

Захист суб’єктивних цивільних прав і охоронюваних законом інтересів 
здійснюється в передбаченому законом порядку – через застосування належ-
них форм, засобів і способів захисту. Право на захист особа здійснює на 
власний розсуд. При цьому нездійснення особою права на захист не є підста-
вою для припинення цивільного права, що порушене, крім випадків, встанов-
лених законом. Право на захист надає управомоченій особі три групи мож-
ливостей: по-перше, самозахисту майнових і немайнових прав і інтересів; 
по-друге, застосування до недобросовісного контрагента так званих заходів 
оперативного впливу і, по-третє, звернення до компетентних державних 
органів за захистом свого права з вимогою застосування до правопорушника 
заходів державно-примусового характеру10. 

Цивільним кодексом України (ст. 16) достатньо чітко визначені способи 
судового захисту цивільних прав та інтересів; встановлено також, що суд 
може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановле-
ний договором або законом. Однак вважаємо, що встановлення цілком кон-
кретних способів захисту порушеного права є певною мірою анахронізмом, 
який на практиці може призвести до відмови у захисті порушеного права 
лише з підстав відсутності такого способу захисту у встановленому законом 
переліку, прикладом чого може слугувати п. 8 постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 6 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду 
цивільних справ про визнання правочинів недійсними», в якій Пленум 
Верховного Суду України безпідставно дійшов висновку, що «…вимога про 
визнання правочину (договору) неукладеним не відповідає можливим спосо-
бам захисту цивільних прав та інтересів, передбачених законом. Суди мають 
відмовляти в позові з такою вимогою»11. Необхідно особливо наголосити, що 
такий висновок Верховного Суду видається достатньо сумнівним ще й з 
огляду на те, що, як убачається, такий позов є окремим випадком визначено-
го ст. 16 ЦК України способу захисту як визнання права, тобто визнання його 
наявності чи відсутності.

Безумовно, сучасне цивільне законодавство романо-германської системи 
права вже доволі далеко відійшло від жорсткого формалізму римських позо-
вів, однак, на нашу думку, на даному етапі розвитку суспільства і законодав-
ства, можливо, більш доречною і логічною була б відсутність закритого пере-
ліку способів захисту порушених прав і охоронюваних законом інтересів, з 
визнанням можливості обрання таких способів захисту порушеного права, 
що не суперечать закону та договору. Адже відповідно до ст. 124 Конституції 
України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що вини-
кають у державі – без винятку і без визначення способів звернення до суду. 
Окрім швидкої появи нових об’єктів права, нових відносин і зв’язків, викли-
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каних загальною глобалізацією як економіки, так і суспільства в цілому, для 
цього існує і цілком формально-юридична підстава – ратифікація Україною 
законом від 17 липня 1997 року Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод12. З часу приєднання до зазначеної Конвенції остання стала 
частиною національного законодавства України і відповідно до ч. 2 ст. 10 ЦК 
України «…якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у 
встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встанов-
лені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила 
відповідного міжнародного договору України». Водночас ч. 1 ст. 6 Конвенції 
«право на справедливий суд», якою визначено, що «…кожен має право на 
справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 
незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить 
спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру…», жодним чином 
не обмежуються способи захисту порушеного права, відтак це положення не 
можна тлумачити ніяким іншим чином, ніж як таке, що свідчить про гаран-
товане право особи звернутись до суду з будь-якою вимогою «щодо його 
прав та обов’язків цивільного характеру». Очевидно, єдиним обмеженням 
для обрання способу захисту порушених прав та інтересів особи, яке може 
встановити законодавець, є відповідність обраного способу захисту, що не 
суперечить закону і договору, змісту порушеного права; другим суттєвим 
обмеженням захисту порушеного права може вважатись наявність відповід-
ного правового механізму для реалізації прийнятого судового рішення.

Висновки. Наведені проблеми унормування окремих видів відносин у 
Цивільному кодексі України дають підстави для твердження про необхід-
ність удосконалення підходів до формулювання норм основного цивільного 
закону в процесі його оновлення з метою дотримання принципу правової 
визначеності. 
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Maryna Venetska. Recodification of the Civil Code of Ukraine and principle of 
legal certainty 

The article deals with the issues of improving the legal regulation of civil relations 
in the Civil Code of Ukraine in the process of its recoding with ensuring compliance 
with the principle of legal certainty, which is one of the main components of the 
principle of the rule of law. It is argued that one of the main tasks of updating 
(recoding) the Civil Code of Ukraine should be full compliance with the principle of 
legal certainty in legal regulation, which ensures predictability of law enforcement and 
promotes stability of civil relations and civil turnover.

Problems of legal regulation of property rights, forms and types of property rights, 
in particular, collective ownership, are considered. Particular attention is paid to the 
introduction of trust property as an effective way to ensure the rights of creditors.

 Problems of protection of civil rights are considered and the position on necessity 
of refusal of the closed list of ways of judicial protection of civil rights and the interests 
protected by the law is argued.

Key words: principle of legal certainty, property rights, protection of civil rights.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ1

Cтаття присвячена дослідженню правових аспектів соціального захисту 
громадян України в умовах воєнного стану. Розкрито особливості соціальних 
ризиків, які виникають в умовах надзвичайних ситуацій. Зосереджено увагу на 
питаннях правового регулювання у сфері соціального захисту в надзвичайних 
умовах. Автором проаналізовано встановлені в період воєнного стану додаткові 
правові гарантії у сфері соціального захисту громадян. Окрема увага приділена 
процедурним аспектам реалізації права на соціальний захист в умовах воєнного 
стану. Зроблено висновки, що покращення та доступність соціальних гарантій 
прав громадян в умовах воєнного часу забезпечується елементами цифрової 
трансформації держави.

Ключові слова: соціальний захист, воєнний стан, соціальний ризик, соціальна 
допомога, цифровізація.

Trunova Halyna. Legal aspects of social protection of citizens of Ukraine under 
martial law

The article is devoted to the study of the legal aspects of the social protection of 
Ukrainian citizens under martial law. The features of social risks arising in emergency 
situations are disclosed. Considerable attention is paid to the issues of legal regulation 
in the field of social protection in emergency conditions. The author analyzed the 
additional legal guarantees established during martial law in the field of social 
protection of citizens. Special attention is paid to the procedural aspects of the 
implementation of the right to social protection in martial law. It is concluded that the 
improvement and accessibility of social guarantees of the rights of citizens in wartime 
conditions is provided by elements of the digital transformation of the state.

Key words: social protection, martial law, social risk, social benefits, digitalization.

Вступ. Воєнна агресія проти України призвела до безпрецедентних з 
часів Другої світової війни порушень норм міжнародного права та прав 
людини, спричинивши масштабні соціальні потрясіння, які загрожують гід-
ному існування громадян та їх сімей. За оцінками Міжнародної організації 
міграції, щонайменше 13,5 мільйона людей покинули свої домівки. Понад 5,5 
мільйона знайшли прихисток в інших країнах, а кількість внутрішньо пере-
міщених осіб (далі – ВПО) перевищила позначку у 8 мільйонів1. За даними 

* Trunova Halyna, Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Docent

1© Г. А. Трунова, 2022



457РОЗДІЛ VІ • Проблеми цивільного, трудового права та права соціального…

Міжнародної організації праці (далі – МОП), понад 4,8 мільйона робочих 
місць були втрачені. До того ж за прогнозами, ескалація ситуації призведе до 
зростання чисельності безробітних за період війни до 7 мільйонів осіб2. 
Зазначене становить серйозну загрозу безпеці національної системи соціаль-
ного захисту у контексті гарантії реалізації соціально-забезпечувальних прав 
громадян.

Огляд літератури. Вагомий фундамент з обраної тематики дослідження 
становлять міжнародно-правові акти МОП та наукові публікації її фахівців3, 
присвячені питанням зайнятості в період переходу від війни до миру. Інтерес 
становлять також публікації щодо формування соціального захисту за наслід-
ками етнічних збройних конфліктів4. І, врешті-решт, вагоме значення нале-
жить дослідженням правового статусу ВПО5. Однак безпрецедентність 
масштабів появи соціальних ризиків, ситуативне правове регулювання на 
нові загрози щодо права громадян на достатній життєвий рівень в умовах 
воєнного стану потребують проведення наукових досліджень зазначеної про-
блематики.

Актуальність обраної теми дослідження. Система соціального захисту, 
яка розрахована на мирний час, стикається зі значними викликами у сфері 
забезпечення основних прав людини, що зумовлено непередбачуваністю та 
неможливістю спрогнозувати виникнення соціальних ризиків, спричинених 
воєнною агресією (надзвичайною ситуацією державного рівня), а також 
виникає необхідність прийняття оперативних законодавчих рішень щодо 
захисту прав громадян від нових соціальних ризиків та пошуку альтернатив-
них джерел фінансування основних соціальних гарантій з метою забезпечен-
ня конституційних прав громадян. 

Мета статті полягає у тому, щоб проаналізувати правові аспекти соці-
ального захисту населення в умовах воєнного стану та визначити гарантії 
реалізації соціальних прав громадян України на даному етапі. Зазначена 
мета конкретизується такими завданнями: визначити специфіку соціальних 
ризиків в умовах воєнного стану; проаналізувати нові види соціальних 
гарантій, що мають тимчасовий характер; охарактеризувати оцифрування 
процедурних відносини у сфері права соціального захисту в умовах воєн-
ного стану. 

Виклад основного матеріалу. Право людини на соціальний захист вклю-
чає заходи, спрямовані на забезпечення гідного рівня існування, запобігання 
бідності та мінімізацію її наслідків протягом усього життя. В умовах війни 
основна функція соціального захисту – це життєзабезпечення громадян 
їжею, одягом, житлом, медичним доглядом та соціальним обслуговуванням, 
що необхідно для підтримання здоров’я і добробуту людини та її сім’ї. Тобто 
разом із захистом від стандартних соціальних ризиків, зокрема, забезпечення 
у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати году-
вальника, безробіття, старості чи іншого традиційного випадку втрати засо-
бів до існування через незалежні від людини обставини, виникає необхід-
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ність її забезпечення у зв’язку з новими надзвичайними ризиками, виклика-
ними наслідками воєнних дій.

Соціальні ризики, зумовлені воєнними діями, належать до групи держав-
но-політичних ризиків, які характеризуються високим рівнем небезпеки для 
життя і невідворотними фізичними, матеріальними і моральними втратами. 
У законодавстві зарубіжних країн, та й у національних нормативно-правових 
актах, враховані такі ризики, зокрема, передбачено статуси «жертва війни», 
«ветеран війни», «учасник війни», «сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни» 
«внутрішньо переміщена особа», «біженець», «особи з інвалідністю внаслідок 
війни» та ін. Такі правові статуси, на переконання Н. Б. Болотіної, надають їх 
володільцям право на додатковий державний соціальний захист, оскільки такі 
особи зазнали особливих матеріальних, моральних і фізичних втрат6.

В умовах війни метод правового регулювання права соціального забезпе-
чення зберігає як класичні канони цієї галузі, заразом наповнюється новим 
змістом у зв’язку з екзистенційною загрозою. Складний характер предмета 
права соціального забезпечення, як наголошує С. О. Сільченко, зумовлює 
особливості, характер, засоби і способи правового регулювання7. 
С. М. Прилипко виділяє такі особливості методу правового регулювання 
права соціального забезпечення: 1) поєднання централізованого, регіональ-
ного та локального регулювання при збереженні централізованого як основ-
ного способу і визначення того, що держава і в умовах запровадження загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування є основним суб’єктом 
соціального забезпечення; 2) наявність нормативних і договірних засобів 
впливу, тобто особливого поєднання імперативних та диспозитивних елемен-
тів у правовому регулюванні; 3) специфічність правового статусу суб’єктів 
правовідносин із соціального забезпечення (наявність у них значних повно-
важень), а також зумовленість виникнення, зміни і припинення цих правовід-
носин певними юридичними фактами – подіями (страховими чи соціальни-
ми випадками); 4) необхідність волевиявлення громадянина на реалізацію 
свого права на соціальне забезпечення і рішення відповідного органу про 
надання громадянину цього права; 5) специфічність правового статусу 
суб’єктів правовідносин із соціального забезпечення, наявність у них 
значних повноважень, відсутність субординації і підпорядкування по відно-
шенню один до одного; 6) поєднання різноманітних джерел фінансування 
соціального забезпечення (за рахунок державного бюджету, обов’язкових 
страхових внесків, коштів органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій та інших не заборонених державою джерел)8. 

В умовах війни ключовим аспектом правового регулювання у сфері соці-
ального захисту від нових соціальних ризиків, безумовно, є фактор часу. 
Наразі дієвість оперативного правового регулювання організації соціального 
захисту осіб, постраждалих внаслідок війни, забезпечено активною пра-
вотворчістю Кабінету Міністрів України щодо прийняття рішень з усіх 
питань, що потребують законодавчого врегулювання в умовах воєнного 
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стану, з дотриманням ст. 64 Конституції України щодо обмеження конститу-
ційних прав і свобод людини і громадянина.

Традиційно рівень системи соціального захисту залежить від ефектив-
ності економічної політики держави. За розрахунками Європейського банку 
реконструкції та розвитку, падіння економіки України в умовах війни вже 
становить 30%, а рівень інфляції перевищує показники кризового 2008 р.9 
Таким чином, військові дії призвели до пошуку альтернативних (нестандарт-
них) джерел фінансування соціального забезпечення. Зокрема, Міністерство 
соціальної політики України разом з Міністерством цифрової трансформації 
України та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової під-
тримки Швеції розробили міжнародну соціальну платформу «єДопомога», 
використовуючи яку люди з усіх країн світу можуть адресно допомагати 
українцям. Завдання проєкту – об’єднати можливості країни, міжнародних 
неурядових організацій та волонтерів в адресній гуманітарній допомозі. 

Гарантованість прав громадян на соціальний захист необхідно пов’язува-
ти також: із усебічним діапазоном охоплення категорій осіб, які потребують 
захисту; врахуванням усіх видів соціального ризику; комплексністю видів 
забезпечення та рівня, що дасть змогу забезпечити доступ до харчування, 
освіти, медичних послуг, догляду та будь-яким іншим необхідним товарам і 
послугам; дотриманням принципу соціальної справедливості та рівності у 
сфері розподілу наявних фінансових і гуманітарних ресурсів; узгодженістю 
дій соціальних партнерів щодо інформування та втілення соціальних про-
грам; простотою реалізації права на соціальне забезпечення, зокрема, і шля-
хом застосування елементів діджиталізації у процедурних нормах; доступні-
стю оскарження порушень права громадян на соціальне забезпечення.

У сфері соціального захисту в умовах війни правове регулювання, як і 
традиційно, зосереджено на трьох елементах: програми ринку праці, соці-
альне страхування та соціальна допомога. 

В умовах воєнного стану актуалізується питання зайнятості населення та 
підвищується попит до забезпечення у випадку настання безробіття. 
Першочергово було запроваджено в рамках програми «єПідтримка» надання 
одноразової допомоги у розмірі 6500 грн з державного бюджету України тим, 
хто втратив роботу в населених пунктах, де ведуться активні бойові дії, 
зокрема, застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору 
(контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших 
підставах, передбачених законом, та фізичним особам – підприємцям, стра-
хувальники яких одночасно відповідають таким ознакам: перебувають на 
обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за 
переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням 
ДСНС; подали в установленому законодавством порядку податкову звітність 
за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 р.; не є бюджетними устано-
вами, фондами загальнообов’язкового державного страхування10. 



460 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

До того ж прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок без-
робіття в період воєнного стану»11, яким передбачено таке: Кабінет Міністрів 
України визначає перелік видів забезпечення, соціальних послуг, компенса-
цій і допомоги у сферах зайнятості та загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття, а також особливості їх 
надання; на період воєнного стану принцип паритетного управляння систе-
мою соціального страхування на випадок безробіття фактично призупиняє 
свою дію; допомога по безробіттю призначається з першого дня надання 
статусу безробітного; спрощено порядок отримання статусу безробітного, 
шляхом цифровізації процедурних відносин за допомогою порталу держаних 
послуг «Дія» та чат-боту Державної служби зайнятості; обмежено макси-
мальний розмір допомоги по безробіттю, який не може перевищувати 150% 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного 
року. Необхідно зауважити, що питання скорочення соціально-трудових 
гарантій в умовах надзвичайних ситуацій було предметом розгляду консти-
туційної юрисдикції у період пандемії. Так, Конституційний Суд України у 
Рішенні від 28 серпня 2020 р. № 10-р/2020 у справі № 1-14/2020(230/20) дій-
шов висновку, що згідно зі ст. 64 Конституції України конституційні права і 
свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, 
передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного 
стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначен-
ням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, 
передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63 Конституції України. Водночас у Рішенні наголошено, що обмеження 
конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, 
визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися 
виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним 
органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження під-
законним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України. 
Обмеження відповідних виплат є допустимим за умов воєнного або надзви-
чайного стану. Однак такого роду обмеження має запроваджуватися пропор-
ційно, із встановленням чітких часових строків та в жорсткій відповідності 
до Конституції та законів України12.

Також з метою захисту громадян від нових соціальних ризиків в умовах 
воєнного стану було запроваджено такі соціальні гарантії: допомога на про-
живання ВПО13; компенсація роботодавцям витрат на оплату праці за працев-
лаштування ВПО14; компенсація витрат за тимчасове розміщення ВПО15 в 
межах реалізації соціальної програми «Прихисток».

Активно змінюється система правозастосування щодо реалізації соціаль-
но-забезпечувальних прав громадян в умовах воєнного стану. Спрощено про-
цедурні вимоги щодо набуття чи збереження права на окремий вид матері-
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ального забезпечення. Зокрема, тимчасове спрощення порядку встановлення 
та подовження інвалідності на час запровадження воєнного стану. Так, у разі 
коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути 
на огляд до медико-соціальної експертної комісії, така комісія може прийма-
ти рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення 
лікарсько-консультативної комісії; Кримська республіканська, обласні, цен-
тральні міські у містах Києві та Севастополі, міські, міжрайонні та районні 
медико-соціальні експертні комісії здійснюють свої функції з забезпеченням 
принципу екстериторіальності та забезпечують проведення медико-соціаль-
ної експертизи за направленням лікарсько-консультативної комісії незалежно 
від місця реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для 
встановлення інвалідності16.

Врешті-решт, необхідно констатувати процес всебічної діджиталізації 
(оцифрування) права соціального захисту в період воєнного стану. Зазначимо, 
що ера цифрового управління призводить до появи «соціально орієнтованих 
держав з цифровими технологіями». У цих країнах системи соціального 
захисту визначаються цифровими даними та технологіями, які використову-
ються для автоматизації, прогнозування, виявлення, спостереження, впливу 
та відповідальності. Цей процес зазвичай називають «цифровою трансфор-
мацією», експерти передбачають «майбутнє, в якому державні установи 
можуть ефективно підтримувати законність за допомогою роботів», і стає 
очевидним, що виникають нові форми управління, які значною мірою зале-
жать від обробки величезних обсягів цифрових даних з усіх доступних дже-
рел, використовують прогнозну аналітику для прогнозування ризиків, авто-
матизують процес прийняття рішень і виключають свободу дій осіб, які 
приймають рішення17. На час карантинних обмежень елементи діджиталіза-
ції посилено впроваджувалися й у правову систему України. Загалом було 
заплановано впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, 
що дасть змогу підвищити продуктивність інституцій соціального захисту18. 
Війна ж значними темпами прискорила цифрову трансформацію процедур-
них правовідносин, що сприяє реалізації прав громадян на соціальний 
захист. Поява єдиного порталу державних послуг «Дія», програм «єПідтрим-
ка», «Прихисток», «єДопомога», можливість оформити е-лікарняний за 
допомогою месенджера чи електронної пошти, чат-боти Державної служби 
зайнятості – все це сприяло доступності права на соціальний захист, збіль-
шенню чисельності охоплення соціальним захистом постраждалих осіб, 
зменшенню адміністративного навантаження, прозорості бюрократичних 
процедур, економії бюджетних коштів та коштів фондів соціального страху-
вання.

Висновки. Отже, можна зробити висновок щодо ефективності системи 
права соціального забезпечення в Україні в умовах воєнного стану та дієвості 
захисту громадян від нових соціальних ризиків. Реалізація права на соціаль-
ний захист в умовах воєнного стану забезпечується спрощенням та доступ-
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ністю у правозастосуванні, шляхом впровадження елементів діджиталізації. 
Водночас у зв’язку зі значною мобільністю громадян за кордон необхідна 
розробка державних соціальних програм їх повернення та реінтеграції..
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ту праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення 
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Trunova Halyna. Legal aspects of social protection of citizens of Ukraine under 
martial law

The article is dedicated to the promotion of legal aspects of the social protection 
of the citizens of Ukraine in the minds of the military camp. It is clear that the 
peculiarities of social risks, which are blamed in the minds of overarching situations, 
are considered to be a group of sovereign-political risks, which are characterized by a 
high level of insecurity for life and non-negotiable physical, material and moral costs. 
Emphasis is placed on the priority rights of the social protection in the minds of 
military aggression against Ukraine. At the same time, it is naked on the need for a 
steel defense against traditional social risks.

I mean respect for the nurturing of legal regulation in the sphere of social 
protection in the minds of the higher minds. Classical characteristics of the method of 
legal regulation of the right of social protection are given. It has been established that 
in the minds of the war the key aspect of legal regulation in the sphere of social 
protection against spontaneous social risks is insanely the factor of the hour. It was 
determined that, in order to increase the efficiency of the operational legal regulation 
of the organization of social protection against the victims of the war, it was ensured 
that the Cabinet of Ministers of Ukraine take legal decisions on food.

The author analyzed the installation of additional legal guarantees in the sphere of 
the defense of the citizens during the war period to become unemployed. The aspects 
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of financial security of the change in the order of implementation of the rights of 
citizens in the sphere of social insurance on the way of unemployment have been 
completed. The legal decision to the body of the constitutional jurisdiction of the 
hundred-fold exchange of social and labor payments for the minds of the military or 
the super-official camp was reviewed. Additional social guarantees were appointed for 
the citizens of Ukraine, with a method of defending against social risks in the minds of 
the war.

Respect is attached to the procedural aspects of the realization of the right to social 
defense in the minds of the military camp. Analyzed are the changes in the civil 
legislation how to clear the minds of the sphere of realizing the right of the citizens to 
social defense. The author concludes that the reduction of the availability of social 
guarantees of the rights of the citizens in the minds of the wartime is provided with 
elements of the digital transformation of the state.

Key words: social protection, martial law, social risk, social benefits, digitalization.
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НОВОВИЯВЛЕНІ ОБСТАВИНИ  
ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВОГО РІШЕННЯ  

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ1

У статті досліджено поняття нововиявлених обставин як категорії цивіль-
ного процесуального права. Визначено основні загальні ознаки нововиявлених 
обставин та розглянуто особливості кожної із них як підстав для перегляду 
судового рішення, що набрало законної сили. Також проаналізовані відмінності 
нововиявлених обставин та нових доказів.

Ключові слова: нововиявлені обставини, перегляд судового рішення, цивіль-
ний процес. 

Meniuk Daryna. Newly discovered circumstances as a basis for review of a 
court decision in the civil process of Ukrain

The concept of newly discovered circumstances as a category of civil procedural 
law has considered in this article. The main general features of the newly discovered 
circumstances have been determined and the peculiarities of each of them have been 
considered as grounds for a review of a court decision that has entered into force. 
Differences between newly discovered circumstances and new evidences have been 
analysed.

Key words: newly discovered circumstances, review of court decisions, civil 
process.

Нововиявлені обставини як категорія цивільного процесуального права 
відома здавна. Поряд із тим, оскільки залежно від розвитку цивільних проце-
суальних норм до нововиявлених обставин законодавцем відносились різні 
підстави як передумова для перегляду судового рішення, необхідним є 
постійне її дослідження. Окрім того, неоднозначність судової практики 
також породжує безліч питань стосовно перегляду судових рішень за новови-
явленими обставинами.

Нововиявлені обставини досліджувались, зокрема, у працях 
О. Р. Зельдіної, І. О. Ізарової, О. В. Колобродової, Н. Ю. Сакари, С. В. Сеник 
та ін. Зацікавленість вчених-процесуалістів до нововиявлених обставин 
також свідчить про актуальність теми і про необхідність поглибленого її 
вивчення. Тож метою статті є дослідження поняття «нововиявлені обстави-

* Meniuk Daryna, Doctor of Philosophy of Law
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ни» як цивільної процесуальної категорії, виокремлення їх особливостей, 
визначення відмінностей нововиявлених обставин та нових доказів.

Незважаючи на те, що нововиявлені обставини відомі з початку станов-
лення цивільного процесуального права, у науковій спільноті немає одно-
значного підходу щодо визначення правової природи таких обставин. Зміни 
у цивільному процесуальному законодавстві, існування різних позицій щодо 
сутності інституту перегляду судових рішень, що набрали законної сили, та 
до інститутів цивільного процесуального права загалом, породжують розбіж-
ні думки щодо поняття «нововиявлені обставини».

Доволі часто, при розгляді нововиявлених обставин, наводиться звужене 
до істотних для справи розуміння обставин, що не були встановлені судом та 
не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгля-
ду справи, що передбачено як підстава для перегляду судового рішення від-
повідно до п. 1 ч. 2 ст. 423 Цивільного процесуального кодексу України 
(далі – ЦПК України). Поряд із тим п. 2 ч. 2 ст. 423 кодекс визначає, що ново-
виявленою обставиною є встановлений вироком або ухвалою про закриття 
кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відпові-
дальності, що набрали законної сили, факт надання завідомо неправильного 
висновку експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо непра-
вильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних дока-
зів, що призвели до ухвалення незаконного рішення у даній справі. Пунктом 3 
ч. 2 ст. 423 ЦПК України до нововиявлених обставин віднесено скасування 
судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, що 
підлягає перегляду.

Аналізуючи наукові підходи доктрини цивільного процесуального права, 
варто навести дефініцію, надану О. С. Врублевським, яка здебільшого під-
тримується іншими науковцям-процесуалістами1. Так, нововиявлені обста-
вини сприймаються як «юридичні факти, що існували на момент розгляду 
справи в суді й мали істотне значення для її правильного вирішення, але не 
були й не могли бути відомі ні суду, ні заінтересованим особам, спричинили 
порушення прав і законних інтересів фізичних або юридичних осіб, а будучи 
виявленими після набуття судовим рішенням законної сили, виступають під-
ставами для їх перегляду у кримінальному, цивільному та господарських 
справах». 

Водночас існують і інші підходи. Наприклад, Л. С. Морозова визначає 
нововиявлені обставини як такі, що не могли бути відомі суду, який виконав 
усі вимоги закону щодо збирання доказів і встановлення об’єктивної істини. 
На думку Т. Т. Алієва, нововиявленими обставинами є факти об’єктивної 
дійсності, що є частиною предмета доказування з огляду на їх істотність для 
справи у цивільному процесі, які не були відомі суду і заявнику на момент 
розгляду справи, а також які були представлені сторонами чи встановлені 
судом через здійснення процесуальних дій щодо перегляду судового рішен-
ня. Своєю чергою, Р. К. Петручак загальною підставою для перегляду судо-
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вих рішень визначає «обставину», незалежно від того, коли вона виникла 
(у момент розгляду справи чи після). При цьому вчений погоджується із 
загальноприйнятою думкою щодо ототожнення термінів «обставина» та 
«юридичний факт».

Ці дефініції характеризують більш широкий підхід до визначення катего-
рії «нововиявлені обставини». І, з огляду на те, що формулювання «існували 
на момент розгляду справи в суді» при означенні нововиявлених обставин 
стає неточним в умовах чинної на сьогодні редакції ЦПК України, слід під-
тримати саме останню позицію. Це аргументовано тим, що, наприклад, ска-
сування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового 
рішення, що підлягає перегляду, може мати місце вже після розгляду справи. 
Так само, хоча факт надання завідомо неправильного висновку експерта, 
факт завідомо неправдивих показань свідка, факт завідомо неправильного 
перекладу, факт фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, – 
існували на момент розгляду справи, але, з огляду на презумпцію невинува-
тості, можуть стати підставою для перегляду судового рішення у цивільній 
справі лише при встановленні їх у вироку або в ухвалі про закриття кримі-
нального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідально-
сті, що набрали законної сили. Отже, підтримуючи таку позицію, з огляду на 
можливість чергових змін цивільного процесуального законодавства, більш 
вдалими є визначення нововиявлених обставин без формулювання «факти, 
що існували на момент розгляду справи». 

Розглядаючи кожну із підстав для перегляду, можна простежити їх спіль-
ні ознаки. Однією із таких ознак у науці цивільного процесуального права 
безспірно визнається їх істотність, що зумовлено значним впливом таких 
обставин на розгляд справи і висновки суду щодо них. Р. М. Колесник 
обґрунтовує ознаки істотності нововиявлених обставин як: вплив певною 
мірою на судове рішення; юридичне значення для аналізу взаємовідносин 
сторін; фактичні дані, що не були відомі на момент розгляду справи; не були 
відомі заявнику з об’єктивних причин, але стали відомі після набрання 
рішенням суду законної сили.

На практичному рівні Верховний Суд України та Вищий спеціалізований 
суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ свого часу надали 
певні вказівки для визначення істотності нововиявлених обставин. Зокрема, 
було зазначено, що питання істотності є оціночним і таким, що вирішується 
судом у кожній конкретній справі. Водночас слід враховувати, чи такі обста-
вини можуть спростувати факти, покладені в основу судового рішення; чи є 
їх вплив на висновки суду при ухваленні судового рішення, зокрема, якби 
вказана обставина була відома учасникам справи, то зміст судового рішення 
був би іншим.

До ознак нововиявлених обставин також можна віднести невідомість про 
них учасникам справи на момент її розгляду. У випадку встановлення таких 
обставин іншим судовим рішенням, яке стало підставою для перегляду від-
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повідно до п. 2, 3 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, питань не виникає: очевидним є 
те, що особа не знала і не могла знати про майбутнє підтвердження певних 
фактів судовим рішенням внаслідок його відсутності на момент розгляду 
справи. У той же час виникає питання про момент, коли особі, яка звертаєть-
ся із заявою про перегляд судового рішення, стали відомі істотні обставини, 
визначені п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України.

Доволі часто на практиці, використовуючи саме це формулювання, учас-
ники справи звертаються із заявами про перегляд за новими обставинами, 
зловживаючи при цьому цивільними процесуальними правами та сподіваю-
чись на ухвалення нового рішення на їх користь. Зважаючи на це, у практиці 
і наукових джерелах окрема увага приділяється питанню співвідношення 
нововиявлених обставин від нових доказів. Зокрема, на відмінність цих кате-
горій звертає увагу ВССУ, оскільки нові докази не можуть бути підставою 
для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Так, у п. 4 
Постанови ВССУ № 4 від 30.03.2012 року наведене таке пояснення: 
«Обставини, що обґрунтовують вимоги або заперечення сторін чи мають 
інше істотне значення для правильного вирішення справи, існували на час 
ухвалення судового рішення, але залишаються невідомими особам, які 
беруть участь у справі, та стали відомими тільки після ухвалення судового 
рішення, є нововиявленими обставинами». На відміну від нововиявлених: 
«Обставини, які виникли чи змінилися тільки після ухвалення судового 
рішення і не пов’язані з вимогою в цій справі, а тому не могли бути врахова-
ні судом при ухваленні судового рішення, є новими обставинами і можуть 
бути підставою для пред’явлення нової вимоги».

Аналізуючи законодавство і підходи у процесуальній доктрині, 
Г. В. Мудрецька зазначає, що «відмінність нововиявлених обставин від 
нових доказів полягає у тому, що нові докази – це відомості про обставини 
справи, які досліджувалися судом, проте ці докази з тих чи інших причин 
не було надано суду під час розгляду справи». При цьому автор акцентує 
увагу, що такі докази можуть прийматись судом апеляційної інстанції під 
час апеляційного перегляду, проте не можуть бути прийняті судом як ново-
виявлені. 

На думку С. В. Сеник, М. В. Оприска, до нововиявлених обставин можна 
відносити лише ті обставини, які входять до предмета доказування з ураху-
ванням відповідних предмета та підстав позову. Водночас обставина, яка не 
входила до кола обставин, що підлягали встановленню і, своєю чергою, змі-
нюють підстави позову, є новими доказами, а відтак, не можуть бути підста-
вою для перегляду судового рішення у порядку перегляду за нововиявленими 
обставинами.

Аналізуючи різні доктринальні підходи, Р. К. Петручак робить висновок, 
що у провадженні за нововиявленими обставинами не може бути перегляд 
судового рішення на основі нових доказів, які підтверджують або спростову-
юсь ті факти, які вже були предметом судового розгляду. Натомість нові дока-
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зи не тільки можуть, а й, на думку автора, повинні надаватись для підтвер-
дження нововиявлених обставин, як підстави для перегляду рішення.

Вирішуючи цю проблематику на практичному рівні, з метою законодав-
чого закріплення вказівки судам щодо відмінностей нововиявлених обставин 
та нових доказів, Закон України «Про внесення змін до Господарського про-
цесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих 
актів» визначив, що докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, 
що були встановлені судом, не є підставою для перегляду рішення суду за 
нововиявленими обставинами, так само як і переоцінка доказів, оцінених 
судом у процесі розгляду справи. Ця норма дасть змогу зменшити випадки 
зловживання учасниками справи своїх процесуальних прав. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що нововиявлені обставини, передбачені 
п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, як юридичні факти, слід відрізняти від обста-
вин, які вже були предметом доказування у справі. У той же час, оскільки це 
обставини, що можуть вплинути на судове рішення, вони також мають бути 
доведені особою, яка посилається на такі обставини як на підставу для пере-
гляду судового рішення, що набрало законної сили. На відміну від цієї обста-
вини, нововиявлені обставини, визначені п. 2; 3 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, 
встановлюються судовим рішенням, тобто є такими, що не потребують дове-
дення.

Так, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України нововиявленою обстави-
ною є встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального про-
вадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набра-
ли законної сили, факт надання завідомо неправильного висновку експерта, 
завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного перекладу, 
фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що призвели до 
ухвалення незаконного рішення у даній справі.

Законодавцем визначені такі умови, за яких судове рішення може бути 
переглянуте відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України: 1) факт надання 
завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправдивих показань 
свідка, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових 
чи електронних доказів; 2) вказані факти встановлені вироком або ухвалою 
про закриття кримінального провадження та звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності, що, своєю чергою, набрали законної сили; 3) ці факти 
призвели до ухвалення незаконного рішення у справі, про перегляд якої йде 
мова.

Завідомо неправдиве показання свідка, завідомо неправдивий висновок 
експерта, подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, а також 
завідомо неправильний переклад, складені для надання або надані суду, є 
введенням в оману суду, тобто суспільно небезпечним діянням, санкція за які 
передбачена ст. 384 Кримінального кодексу України. Ця норма міститься у 
розділі XVIII Особливої частини КК України і входить до групи злочинів 
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проти правосуддя, родовим об’єктом яких, на думку С. Є. Дідика, «є встанов-
лений законодавством та поставлений під охорону нормами кримінального 
законодавства порядок відносин у суспільстві, що забезпечує нормальну 
діяльність правосуддя, органів та осіб, що сприяють його належному здійс-
ненню».

Пунктом 3 ч. 2 ст. 423 ЦПК України до нововиявлених обставин віднесе-
но скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судово-
го рішення, що підлягає перегляду. Умовами, необхідними для перегляду 
судового рішення за цієї підстави, є: 1) безпосередній вплив судового рішен-
ня по іншій справі на судове рішення, що підлягає перегляду; 2) скасування 
такого судового рішення. Тобто важливим у цій нововиявленій обставині є 
те, що між судовими рішеннями повинен бути певний матеріально-правовий 
зв’язок, факти, встановлені в одній справі, повинні мати істотне значення для 
іншої.

Зазначена нововиявлена обставина зумовлена правовим явищем, що у 
теорії процесуального права відоме як «преюдиціальність», значення якого 
при розгляді справ у цивільному процесі полягає в тому, що суд не має 
обов’язку щодо встановлення юридичних фактів, які уже були встановлені 
іншим судовим рішенням. 

Відповідно до положень п. 4 ст. 82 ЦПК України обставини, встановлені 
рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній праві, що 
набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій 
беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, 
якщо інше не встановлено законом. Так само не доказуються при розгляді 
іншої справи обставини, встановлені стосовно певної особи рішення суду у 
господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрали законної 
сили (ч. 5 ст. 82 ЦПК України).

Зважаючи на це, преюдиціальність можна розуміти як певний зв’язок 
судових рішень і вплив одного на інших, у випадку встановлення судовим 
рішенням фактів та обставин. При цьому скасування судового рішення може 
визнаватись нововиявленою обставиною лише у тому випадку, коли суд 
обґрунтував судове рішення іншим чи виходив із його положень, не посила-
ючись прямо на нього, а також якщо наслідком скасування судового рішення 
є інше за змістом вирішення справи (п. 7 Постанови ВСУ № 1 від 
27.02.1981 р.; п. 9 Постанови Пленуму ВССУ № 4 від 30.03.2012 р.).

Варто зазначити, що преюдиціальність судового рішення належить також 
до підстави для перегляду, встановленої п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, що 
зумовлює певні особливості перегляду судового рішення, що набрало закон-
ної сили, за такими нововиявленими обставинами. Це підтверджує норма 
ч. 6 ст. 82 ЦПК України, відповідно до якої вирок суду в кримінальному про-
вадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення 
особи від кримінальної відповідальності, які набрали законної сили, є 
обов’язковими для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи 
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бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала про закриття 
кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відпові-
дальності лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені 
вони цією особою.

Таким чином, було розглянуто нововиявлені обставини як категорію 
цивільного процесуального права. Нововиявлені обставини, в умовах чинної 
редакції ЦПК, можна визначити як істотні для справи підстави для перегляду 
судового рішення, про які учаснику справи стало відомо після набрання 
судовим рішенням законної сили. При цьому істотність як ознаку нововияв-
лених обставин слід сприймати як їх можливість значно вплинути на моти-
вувальну та/або резолютивну частину судового рішення. Невідомість на 
момент розгляду справи як ознака нововиявлених обставин має визначатись 
як така, що встановлює об’єктивну неможливість врахування таких обставин 
при ухваленні судового рішення, що, своєю чергою, також вказує на відмін-
ність нових доказів і нововиявлених обставин. Окрім загальних ознак, було 
також розглянуто сукупність умов для кожної із нововиявлених обставин, 
визначених законодавцем як підстави для перегляду судового рішення, що 
набрало законної сили.
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Meniuk Daryna. Newly discovered circumstances as a basis for review of a 
court decision in the civil process of Ukraine

It is noted that the newly discovered circumstances are perceived mostly as legal 
facts that existed at the time of the trial and were essential for its proper resolution, but 
were not and could not be known to the court or interested parties, violated the rights 
and legitimate interests of individuals or legal entities, and being identified after the 
entry into force of a court decision, and are grounds for their review in criminal, civil 
and commercial cases.

However, in contrast to the newly discovered circumstances, which arose or 
changed only after the court decision and are not related to the claim in this case, and 
therefore could not be taken into account by the court in the decision, are new 
circumstances and may be grounds for making a new claim.

It was also noted that the newly discovered circumstances provided for in 
paragraph 1 of Part 2 of Art. 423 of the Code of civil procedure of Ukraine, as legal 
facts, should be distinguished from the circumstances that have already been the 
subject of evidence in the case. At the same time, as these are circumstances that may 
influence a court decision, they must also be proved by a person who refers to such 
circumstances as a basis for reviewing a court decision that has entered into force. In 
contrast to this circumstance, the newly discovered circumstances specified in 
paragraph 2; 3 Part 2 Art. 423 of the Code of civil procedure of Ukraine, are 
established by a court decision, i.e. are those that do not require proof.

The legislator has determined the following conditions under which the court 
decision may be reviewed in accordance with paragraph 2 of Part 2 of Art. 423 of the 
Code of civil procedure of Ukraine: 1) the fact of providing knowingly incorrect expert 
opinion, knowingly false testimony of a witness, knowingly incorrect translation, falsity 
of written, material or electronic evidence; 2) the specified facts are established by the 
sentence or the decision on closing of criminal proceedings and release of the person 
from criminal liability which, in turn, came into legal force; 3) these facts led to the 
adoption of an illegal decision in the case under review.

Paragraph 3 Part 2 of Art. 423 of the Code of civil procedure of Ukraine, the newly 
discovered circumstances include the revocation of a court decision, which became the 
basis for a court decision to be reviewed. The conditions necessary for the review of a 
court decision on this ground are: 1) the direct impact of the court decision on another 
case on the court decision to be reviewed; 2) revocation of such a court decision. It is 
important in this newly discovered circumstance that there must be a certain material 
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and legal connection between court decisions, so the facts established in one case must 
be essential for another.

Thus, the newly discovered circumstances were considered as a category of civil 
procedural law. The newly discovered circumstances, in the current version of the Code 
of civil procedure of Ukraine, can be defined as essential grounds for the case to review 
the court decision, which the party became aware of after the court decision came into 
force. At the same time, materiality, as a sign of newly discovered circumstances, 
should be perceived as their ability to significantly influence the motivational and / or 
operative part of the court decision. Uncertainty at the time of the case, as a sign of 
newly discovered circumstances, should be defined as establishing the objective 
impossibility of taking such circumstances into account when making a court decision, 
which, in turn, indicates the difference between new evidence and newly discovered 
circumstances. In addition to the general features, a set of conditions for each of the 
newly discovered circumstances, identified by the legislator as grounds for reviewing a 
court decision that has entered into force, was also considered.

Key words: newly discovered circumstances, review of court decisions, civil 
process.
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ФАКТОРИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ1 

Сучасні особливості організованої злочинності в Україні полягають у тому, 
що фактор глобалізації, з одного боку, та воєнної агресії проти України – з дру-
гого, зумовлюють набуття організованих форм такими суспільно небезпечними 
явищами, як тероризм, екстремізм, сепаратизм, колабораціонізм. В умовах неза-
хищеності кордонів України транснаціональний характер становить конститу-
тивну ознаку організованої злочинності. До першочергових заходів протидії 
транснаціональній організованій злочинності слід віднести прийняття закону, 
який би став належним підґрунтям для створення ефективної системи протидії 
організованим формам злочинності в Україні, забезпечення системності законо-
давства та діяльності органів кримінальної юстиції, а також правоохоронних 
органів, уповноважених здійснювати таку протидію. 

Ключові слова: організована злочинність, глобалізація, воєнна агресія, 
гібридна війна, протидія, системність, транснаціональний характер. 

Oksana Kvasha. Organized crime in Ukraine: factors of globalization and 
military aggression

Modern features of organized crime in Ukraine are that the factor of globalization, 
on the one hand, and military aggression against Ukraine, on the other hand, 
determine the acquisition of organized forms of such socially dangerous phenomena as 
terrorism, extremism, separatism, collaborationism. Given the insecurity of Ukraine’s 
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borders, the transnational nature is a constitutive feature of organized crime. Priority 
measures to combat transnational organized crime include the adoption of a law that 
would provide a good basis for creating an effective system for combating organized 
crime in Ukraine, ensuring the system of legislation and activities of criminal justice 
bodies and law enforcement agencies authorized to combat such crime. 

Key words: organized crime, globalization, military aggression, hybrid war, 
counteraction, systemic, transnational character.

Вступ. Організована злочинність традиційно є найбільш небезпечним 
соціально-правовим явищем у будь-якій державі. Проте в Україні цей вид 
злочинності має специфічні особливості, що зумовлені багатьма факторами. 
У нашій країні масштаби організованої злочинності у поєднанні з корупцій-
ною становлять загрозу основам національної безпеки. Україна прагне увій-
ти у Європейський Союз розвинених демократій, які мають високі стандарти 
безпеки, добробуту та життя як пріоритет прав людини, верховенства права і 
невідворотність покарання для тих, хто вчинив злочин. Тоді як зміцнення 
демократичних інститутів є неможливим без зменшення негативних наслід-
ків корупції та організованої злочинності, які залишаються одними з най-
більших загроз в нашій країні…1 Організована злочинність в Україні дедалі 
більше виявляється у діяльності транснаціональних організованих злочин-
них організацій. Така негативна тенденція зумовлена як процесами глобалі-
зації, так і військовою агресією Росії проти нашої держави, що призвело до 
анексії Криму, втрати контролю за частиною території та державного кордо-
ну України, активізації процесів внутрішньої міграції, терористичної діяль-
ності так званих «ЛНР» та «ДНР», у складі яких функціонують воєнізовані 
формування. 

Стан дослідження. За останні роки в Україні здійснена значна кількість 
кримінально-правових і кримінологічних досліджень у сфері протидії орга-
нізованій злочинності, тероризму (у тому числі міжнародному), сепаратизму, 
транснаціональній злочинності на рівні дисертацій, монографій, наукових 
статей, посібників тощо. Слід назвати, зокрема, таких вчених, П. Д. Біленчук, 
В. С. Буркаль, В. В. Василевич, М. Г. Вербенський, А. А. Вознюк, В. В. Голіна, 
Б. М. Головкін, О. М. Джужа, А. Д. Дорошенко, В. М. Дрьомін, О. О. Дудоров, 
Г. П. Жаровська, Г. А. Зорін, А. П. Закалюк, В. П. Ковальчук, О. В. Козаченко, 
Л. Л. Каневський, О. М. Костенко, В. Н. Кубальський, Н. Є. Міняйло, 
В. В. Мокляк, Е. В. Расюк, Є. Д. Скулиш, М. Б. Стиранка, О. В. Танкевич, 
М. І. Хавронюк, Д. С. Хижняк, О. Ю. Шостко та багато інших. Увага пред-
ставників вітчизняної юридичної науки до проблем протидії організованій 
злочинності є традиційною. Тоді як значне поширення тероризму, сепаратиз-
му, набуття злочинами транснаціонального характеру, що відбулось в останні 
десятиріччя, − це порівняно нові правові явища, що зумовлює необхідність 
докладного їх вивчення, насамперед науковцями. Крім того, вчені з’ясовують 
правову природу та проблеми кваліфікації дій учасників організованих зло-
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чинних об’єднань, метою діяльності яких є заподіяння шкоди основам 
національ ній безпеки України. 

Постановка проблеми. Ефективність протидії найнебезпечнішим про-
явам організованих форм злочинності ускладнюється не лише військовою 
агресією Росії проти України, анексією Криму, втратою контролю за части-
ною території на сході України, неконтрольованим обігом зброї тощо. 
Суттєво гальмує таку протидію також суперечливість кримінального і регу-
лятивного законодавства, застарілість багатьох нормативно-правових актів. 
Також не можна не погодитись з думкою про те, що «стратегія протидії орга-
нізованій злочинності повинна включати насамперед протидію корупції, 
оскільки навіть за наявності ідеальних законів про кримінальну відповідаль-
ність, представники організованої злочинної діяльності будуть уникати кри-
мінальної відповідальності якщо не повністю, то принаймні справедливої її 
міри»2. Крім цих національних особливостей розвитку організованої злочин-
ності, є об’єктивні світові реалії, що пов’язані із глобалізацією, тобто проце-
сом всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції. Позитивні 
для держав світу процеси глобалізації не нівелюють негативні наслідки 
цього процесу, оскільки виникають масштабні загрози безпеці більшості 
країн, зокрема, екстремізм, міжнародний тероризм, транснаціональна органі-
зована злочинність тощо.

Мета. Метою цієї наукової статті є визначення впливу факторів глобалі-
зації та воєнної агресії проти України на розвиток організованої злочинності. 

Виклад основного матеріалу. Об’єктивні реалії розвитку організованої 
злочинності в Україні свідчать про її транснаціоналізацію в умовах глобалі-
зованого світу. Аналіз матеріалів останніх 13-го і 14-го конгресів ООН із 
запобігання злочинності та кримінального правосуддя дають підстави ствер-
джувати, що глобалізація істотно впливає на поширеність транснаціональної 
організованої злочинності3. За три роки до початку російської агресії проти 
України, внаслідок чого відбулась анексія Криму, окупація частини території, 
створення фейкових республік «ДНР» і «ЛНР», у Концепції державної полі-
тики у сфері боротьби з організованою злочинністю було закріплено, що в 
умовах відкритості кордонів та єдиного світового інформаційного простору 
виникає потенційна загроза поширення в Україні таких небезпечних явищ, як 
екстремізм та тероризм (п. 2)4. Прогнозовано екстремізм і тероризм набу-
вають організованих форм. Особливостями терористичної діяльності в 
Україні вчені називають те, що, з одного боку, вона містить ознаки міжнарод-
ного тероризму, що загрожує європейський та глобальній безпеці, а з друго-
го – є одним із засобів ведення гібридної війни РФ проти України5. Отже, 
можна констатувати, що глобалізаційні процеси сприяли поширенню міжна-
родного тероризму в Україні.

Звісно, оскільки злочинність стає все більш міжнародною, транснаціо-
нальною (розмежування цих термінів не охоплюється метою цієї статі), існує 
потреба більш ефективного застосування заходів міжнародного співробітни-
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цтва. На сьогодні актуальним завданням вчені слушно називають вдоскона-
лення та підвищення ефективності практики здійснення міжнародного спів-
робітництва, зокрема, між уповноваженими органами, міжнародними органі-
заціями. Це пов’язано з рядом факторів: по-перше, це кількісне зростання 
міжнародної злочинності, порушення інтересів кількох держав, удосконален-
ня засобів і методів, які використовуються злочинцями; по-друге, це зобов’я-
зання, визначене міжнародним і національним законодавством щодо бороть-
би з ними; по-третє, втрата можливості збирати докази та орієнтовну інфор-
мацію під час розслідування міжнародних злочинів силами лише однієї дер-
жави без застосування заходів міжнародного співробітництва; по-четверте, 
відмінності в законодавстві кожної держави та в практиці реалізації заходів 
міжнародного співробітництва вимагають формування єдиного, узгодженого 
підходу до вирішення практичних проблем6.

Попри надзвичайне значення ефективної міжнародної співпраці у проти-
дії національній організованій злочинності, першочерговим завданням є при-
йняття нового законодавства у цій сфері. Адже зміни до КК України, що 
вносяться систематично та хаотично законодавцем, не вирішують аналізова-
ної проблеми, а навпаки, ускладнюють правозастосування у сфері протидії 
організованій злочинності. Безумовно, системним має бути не лише законо-
давство у сфері протидії організованій злочинності, а й діяльність органів, 
які його застосовують. О. М. Костенко наголошує: «Принцип системності 
норм права, зокрема норм кримінального і кримінально-процесуального 
права, що забезпечують реалізацію відповідальності за злочини, має допов-
нюватися: а) принципом системності в співіснуванні органів, уповноважених 
своєю діяльністю забезпечувати реалізацію відповідальності за злочини від-
повідно до норм права, і б) принципом системності самої діяльності, яку ці 
органи здійснюють»7. Сьогодні ж в Україні відсутність систематичної та 
послідовної взаємодії правоохоронних органів у протидії організованій зло-
чинності призводить до неузгодженості дій при вирішенні поставлених 
завдань, недостатнього використання наявного інтелектуального потенціалу, 
дублювання зусиль у роботі відповідних органів, існування нездорової 
міжвідомчої конкуренції. 

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організова-
ною злочинністю» у ст. 5 визначає доволі широку систему державних орга-
нів, що здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, яку становлять: 
спеціально створені для боротьби з організованою злочинністю державні 
органи; державні органи, які беруть участь у боротьбі з організованою зло-
чинністю в межах виконання покладених на них інших основних функцій. 
До державних органів, спеціально створених для боротьби з організованою 
злочинністю, належать: Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і 
організованою злочинністю при Президенті України, а також у разі необхід-
ності Верховною Радою України на постійній або тимчасовій основі можуть 
бути створені й інші спеціальні органи для боротьби з організованою злочин-
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ністю. До державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою 
злочинністю, належать: органи Національної поліції і Служби безпеки 
України; органи прокуратури України; органи доходів і зборів, органи 
Державної прикордонної служби України та органи державного фінансового 
контролю; органи і установи виконання покарань та слідчі ізолятори; розві-
дувальний орган Міністерства оборони України; Служба зовнішньої розвід-
ки України; Національне антикорупційне бюро України, а з 2021 року – і 
новостворений орган − Бюро економічної безпеки України.

Кожен правоохоронний орган виконує власні завдання, які передбачені 
відповідними законодавчими актами в межах наданої компетенції, застосову-
ючи притаманні їм специфічні форми і методи діяльності. Саме ця специфіка 
і є фактором, який ускладнює взаємодію названих правоохоронних органів, 
призводить до існування суперечностей між комплексним характером об’єк-
та впливу, зокрема, комплексним характером організованої злочинності, та 
структурною відокремленістю підрозділів, які здійснюють протидію їй.

Не можна не враховувати недоліки організаційного та психологічного 
характеру, які традиційно притаманні вузькогалузевому підходу, і мають 
наслідком несприйняття проблеми в комплексі, покладання на власні сили та 
досвід. Певні проблеми створює також неможливість власними силами та 
засобами ефективно вирішити проблеми, що стоять перед окремими підроз-
ділами, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю. Взаємодія – це 
одна із конститутивних, іманентних ознак системи. Взаємодія органів кримі-
нальної юстиції та правоохоронних органів у протидії організованій злочин-
ності – це спільна узгоджена їх діяльність, яка базується на об’єктивно існу-
ючих необхідних взаємних зв’язках та спрямована на ефективну протидію 
організованій злочинності. 

Отже, ні про системність законодавства, ні про системність органів кри-
мінальної юстиції, ні про узгоджену діяльність правоохоронних органів, 
уповноважених протидіяти організованій злочинності, на сьогодні не йдеть-
ся. Науковець В. М. Киричко навіть вводить у науковий вжиток ідею про 
існування «законодавчого вірусу у системі Кримінального кодексу України» 
як «певний законодавчий припис, який після його включення до КК, взаємо-
діючи з іншими елементами системи КК, визначає у змісті кримінально-пра-
вової норми узаконену можливість безпідставного порушення прав людини 
при її застосуванні на практиці»8. Така ідея має сенс, і не лише на тлі панде-
мії коронавірусної хвороби (COVID-19). Проявом такого законодавчого віру-
су є зміни, внесені до КК України Законом «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені зло-
чинною спільнотою», які не узгоджуються з іншими нормами та чинною 
кримінально-правовою термінологією, суперечать системній будові кримі-
нального права, не відповідають правилам української мови9. Внесення до 
КК аморфних понять на кшталт злочинних спільнот та осіб з підвищеним 
злочинним впливом, «ворів у законі» тощо не здатне забезпечити притягнен-



481РОЗДІЛ VIІ • Проблеми кримінального права та кримінального процесу

ня до відповідальності лідерів організованої злочинності (організаторів, 
керівників) чи загалом підвищити ефективність протидії організованим фор-
мам злочинності. Доречно зауважити, що розробники нового КК України 
відмовляються від впровадження поняття «злочинна спільнота» у терміноло-
гію нового кодексу (не міститься воно ні серед форм співучасті у криміналь-
ному правопорушенні у Загальній частині, ні в Особливій частині). Станом 
на 24.12.2021 р. у проєкті КК України до форм співучасті віднесено прості 
групи, організовані групи, злочинні організації, терористичні групи. 
Стаття 2.2.4 містить ознаки складу злочину, які підвищують тяжкість злочи-
ну на два ступені: вчинення злочину в складі організованої групи10.

У контексті дослідження сучасних особливостей організованої злочиннос-
ті слід приділити увагу проблемі кримінально-правової кваліфікації діяльно-
сті учасників транснаціональних злочинних організацій, які заподіюють 
шкоду національним інтересам України (так званих «ДНР» і «ЛНР»). За офі-
ційною кваліфікацією переважної більшості судових вироків ці злочинні 
організації є терористичними. Наведу лише один вирок з-поміж багатьох 
інших: «відповідно до ст. 1 Закону України від 20.03.2003 р. № 638-ІV«Про 
боротьбу з тероризмом» «ДНР» є терористичною організацією, що здійснює 
цілеспрямовану суспільно небезпечну діяльність. Отже, оскільки у складі 
організації «ДНР» діяли і продовжують діяти незаконні збройні формування, 
якими вчиняються вказані терористичні акти, її діяльність є терористичною, 
а сама організація «ДНР» є терористичною організацією. Крім того, так 
звана «Донецька народна республіка» за своєю суттю є терористичною орга-
нізацією і не має жодних ознак, притаманних державі. До того ж, вказане 
«утворення» не визнається як держава ані Україною, ані будь-якими іншими 
державами або міжнародними організаціями11.

Мета діяльності таких терористичних організацій у судових вироках, як 
правило, зазначена у такій спосіб − це насильницька зміна та повалення 
консти туційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна 
меж території і державного кордону України. Така мета не охоплюється зако-
нодавчим визначенням мети терористичної діяльності, що зумовлює поста-
новку питання про обґрунтованість визнання так званих «ДНР» і «ЛНР» 
саме терористичними організаціями. 

У Стратегії боротьби з організованою злочинністю, схваленій розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України 16.09.2020 р. (далі – Стратегія), наголо-
шено, що організована злочинність є інструментом, який використовується 
спецслужбами іноземних держав для дестабілізації ситуації в Україні та 
завдання шкоди національній безпеці12. І якщо російську агресію відносять до 
зовнішніх умов виникнення сепаратизму в Україні, то до внутрішніх умов − 
проникнення організованої злочинності в урядові інституції, мовне питання, 
економічна нестабільність у державі, невдоволення державною владою, прак-
тично відсутність інформаційної політики, спрямованої на підтримання націо-
нальної самобутності українського народу тощо (курсив мій. – О. К.)13
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Окрім того, слід згадати й про діяльність незаконного сепаратистсько-те-
рористичного угруповання (Бессарабська Народна Республіка), яке намага-
лося в насильницький спосіб відокремити Бессарабію від території України 
(у планах сепаратистів був підрив двох мостів для унеможливлення опору 
України та введення військ з Гагаузії і Придністров’я)14. Тому науковці звер-
таються до проблеми антидержавного екстремізму, істотною ознакою якого є 
його спрямованість на зміну (повалення) влади шляхом використання для 
цього насильства або погрози насильством15. Така злочинна діяльність іма-
нентно є організованою. Науковці розуміють під антидержавним екстреміз-
мом збройну діяльність, яка має системний, організований, масштабний 
характер і спрямована на державну владу з метою зміни основ конституцій-
ного ладу держави або порушення її цілісності з використанням насильства 
або погрози насильством16. 

Екстремізм – це діяльність об’єднань громадян, інших організацій, поса-
дових осіб і громадян, спрямована на насильницьку зміну конституційного 
ладу України, насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання 
влади, порушення суверенітету та територіальної цілісності України, органі-
зацію незаконних збройних формувань, розпалювання міжетнічної, расової 
або релігійної ворожнечі, а також публічні заклики до вчинення в політичних 
цілях протиправних діянь17. У переважній більшості судових вироків зазна-
чається саме така мета створення та діяльності злочинних організацій 
«ДНР» і «ЛНР».

Прикро, що за 8 років вітчизняний законодавець так і не вирішив пробле-
му ефективності протидії діяльності транснаціональних злочинних організа-
цій, які заподіюють шкоду не лише громадській, а й національній безпеці 
України, зокрема в частині порушення суверенітету та територіальної ціліс-
ності. Нагального вирішення вимагає проблема нормативного визначення 
злочинних організацій (за підходом судової практики), мета створення яких 
полягає у заподіянні шкоди основам національної безпеки України, та реалі-
зація якої здійснюється за безпосередньої участі і за допомогою представни-
ків іноземної держави. Очевидно, що, попри кваліфікацію дій винних осіб як 
учасників терористичних організацій, мета їх діяльності інша. Тому й відсут-
ня уніфікована кваліфікація у судових рішеннях, хоча й переважає саме 
ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації чи сприяння її 
діяльності).

Неодноразово ставилось питання про те, що з врахуванням особливостей 
діяльності терористичних організацій в умовах зовнішньої агресії проти 
України необхідно розробити відповідний склад злочину у розділі І Особливої 
частини КК України «Злочини проти основ національної безпеки України», в 
якому передбачити відповідальність за організацію та участь у злочинній орга-
нізації, яка має на меті заподіяння шкоди основам національної безпеки 
України18. Цього досі не відбулося, і автори проєкту КК України наразі теж не 
пропонують вирішення цієї проблеми. 
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Чинний з 1993 р. Закон України «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю» (далі – Закон) не відповідає ні теорії, 
ні практиці протидії сучасній організованій злочинності. Постійні зміни до 
цього Закону не покращують його якість, адже не є системними, не врахо-
вують змін ні до кримінального законодавства, ні до регулятивного, ні глоба-
лізаційних процесів та їх впливу на організовану злочинність. Наприклад, у 
ст. 2 Закону міститься така утопічна мета боротьби з організованою злочин-
ністю, як її ліквідація. На жаль, і у вищезгаданій Стратегії пропонується 
удосконалення нормативно-правового забезпечення боротьби з цим видом 
злочинності здійснювати шляхом: внесення змін до Закону України «Про 
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» з ура-
хуванням практики його застосування та необхідності подальшого вдоскона-
лення, зокрема, щодо оптимізації системи спеціально утворених державних 
органів для боротьби з організованою злочинністю, порядку взаємодії та 
координації державних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою 
злочинністю, інформаційно-аналітичного забезпечення, форм і методів 
боротьби з організованими злочинними угрупованнями. Нагальними вважаю 
розробку і прийняття нового Закону, який має врегулювати протидію органі-
зованим формам злочинності в Україні. Такий Закон повинен базуватись на 
основі чинного законодавства України, враховувати сучасний стан і тенденції 
розвитку організованої злочинності у світі (її транснаціоналізацію та симбіоз 
із корупцією), а також вітчизняну специфіку злочинних організацій, діяль-
ність яких все більше набуває форм тероризму, екстремізму, сепаратизму та 
колабораціонізму19. Специфіку останнього суспільно небезпечного явища 
досліджує Є. О. Письменський, який зазначає: кримінально-правового харак-
теру з усією очевидністю набувають такі форми співпраці з окупантом, які 
пов’язані із входженням громадянина України до складу організованих ним 
воєнізованих підрозділів або пособництвом їх діяльності20; у випадку вхо-
дження громадянина України до складу організованих незаконних воєнізова-
них підрозділів або пособництва їх діяльності питання про відповідальність 
вирішується засобами чинного кримінального законодавства. Водночас укра-
їнське законодавство, як і кримінальне законодавство європейських країн, не 
містить прямих згадок про колабораціонізм як підставу для настання відпо-
відного виду відповідальності21. Вікіпедія до методів гібридної війни відно-
сить, зокрема, підтримку сепаратизму та тероризму аж до актів державного 
тероризму; побудову псевдодержавних утворень як гібридного ідеал-проєкту 
державотворення; сприяння створенню нерегулярних збройних формувань 
(повстанців, партизанів та ін.) та їх оснащення. Отже, організована злочин-
ність в Україні під впливом глобалізаційних процесів та воєнної агресії тран-
сформується у транснаціональну, поширюється на такі сфери криміналь-
но-протиправної діяльності, як тероризм (у т. ч. державний), сепаратизм, 
екстремізм (у т. ч. антидержавний), колабораціонізм тощо. 
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Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок. Таким 
чином, сучасні особливості організованої злочинності в Україні полягають у 
тому, що фактор глобалізації, з одного боку, та військової агресії проти нашої 
держави – з другого, зумовлюють набуття організованих форм такими вкрай 
небезпечними явищами, як тероризм, екстремізм, сепаратизм, колабораціо-
нізм. Загалом на сьогодні в умовах незахищеності кордонів України трансна-
ціональний характер слід розглядати як конститутивну ознаку організованої 
злочинності. До першочергових заходів протидії транснаціональній органі-
зованій злочинності слід віднести прийняття закону, який би став належним 
підґрунтям для створення ефективної системи протидії організованим фор-
мам злочинності в Україні, у тому числі забезпечення системності законодав-
ства та діяльності органів кримінальної юстиції, а також правоохоронних 
органів, уповноважених здійснювати таку протидію. 
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Kvasha Oksana. Organized crime in Ukraine: factors of globalization and 
military aggression

Introduction. The effectiveness of combating the most dangerous manifestations of 
organized crime is complicated not only by Russia’s military aggression against 
Ukraine, the annexation of Crimea, the loss of control over part of the territory in 
eastern Ukraine, uncontrolled arms trafficking, and so on. Such contradictions are 
significantly hampered by the inconsistency of criminal and regulatory legislation, the 
obsolescence of many regulations. In addition to these national features of the 
development of organized crime, there are objective world realities associated with 
globalization, ie the process of global economic, political and cultural integration. 
Positive globalization processes do not offset the negative consequences of this 
process, as there are large-scale threats to the security of most countries, including 
extremism, international terrorism, transnational organized crime and more.
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The aim of the article. The purpose of this scientific article is to determine the 
impact of globalization and military aggression against Ukraine on the development of 
organized crime.

Results. Organized crime in Ukraine under the influence of globalization processes 
and military aggression is transformed into transnational, extends to such areas of 
criminal activity as terrorism (including state), separatism, extremism (including anti-
state), collaborationism, etc.

Conclusions. Priority measures to combat transnational organized crime include 
the adoption of a law that would provide a good basis for creating an effective system 
for combating organized crime in Ukraine, including ensuring the system of legislation 
and activities of criminal justice bodies and law enforcement agencies authorized to 
carry out such counteraction. 

Key words: organized crime, globalization, military aggression, hybrid war, 
counteraction, systemic, transnational character.

.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ  
КІБЕРТЕРОРИСТИЧНИХ ПОСЯГАНЬ1

Стаття присвячена питанням криміналізації актів кібертероризму. 
Проаналізовано пропозиції вчених, а також законопроєкти, спрямовані на кри-
міналізацію актів кібертероризму. Запропоновано шляхи удосконалення кримі-
нально-правової протидії актам кібертероризму в Україні. Автор обґрунтовує 
та пропонує внести зміни до положень чинного Кримінального кодексу України 
та проєкту нового Кримінального кодексу України (у редакції станом на 24 груд-
ня 2021 р.).

Ключові слова: криміналізація, кібертероризм, акт кібертероризму, кібер-
простір.

Kubalskiy Vladyslav. Problems of criminalization of cyberterrorist 
encroachments 

The article deals with the criminalization of acts of cyberterrorism. The proposals 
of scientists, as well as draft laws aimed at criminalizing acts of cyberterrorism are 
analyzed. Ways to improve the criminal law response to acts of cyberterrorism in 
Ukraine are proposed. The author substantiates and proposes amendments to the 
provisions of the current Criminal Code of Ukraine and the draft of the new Criminal 
Code of Ukraine (as amended on December 24, 2021).

Key words: criminalization, cyberterrorism, act of cyberterrorism, cyberspace.

Вступ. Розвиток інформаційних технологій і процес глобалізації зумови-
ли появу нових загроз як міжнародній, так і національній безпеці, зокрема 
кібертероризму1. Аналізуючи проблеми світових загроз, колишній директор 
ЦРУ США Джордж Тенет свого часу наголошував, що кібертероризм у світі 
стрімко набуває неочікувано великих масштабів і зрештою стає реальною 
загрозою для національної безпеки будь-якої держави2. Досвід, який вже є у 
світової спільноти в цій cфері, з усією очевидністю свідчить про безперечну 
вразливість будь-якої держави, тим більше, що кібертероризм не має держав-
них кордонів, кібертерорист здатний однаково загрожувати інформаційним 
системам, розташованим у будь-якому місці земної кулі3. 

Парадоксально, але успіх у «війні з терором», на думку Г. Веймана, зму-
сить терористів частіше звертатися до нетрадиційних видів зброї, серед 

* Kubalskiy Vladyslav, Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Docent

1© В. Н. Кубальський, 2022
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яких – кібертероризм4, який є привабливим для сучасних терористів з бага-
тьох причин. У колективній монографії «Світова гібридна війна: український 
фронт», підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних 
досліджень, звертається увага на те, що терористичні організації широко 
використовують сучасні засоби зв’язку, Інтернет та інші новітні технології 
(криптозв’язок, системи глобального позиціонування тощо) для рекрутуван-
ня, консолідації, координації дій, обміну інформацією, навчання, поширення 
пропагандистських матеріалів, безпосереднього вчинення терактів. У всьому 
світі зростає кібертероризм, відчутнішими стають його наслідки для націо-
нальної і міжнародної безпеки. Дедалі частішими стають DDoS атаки на 
сайти урядів (у т. ч. США, Канади, Південної Кореї, Ізраїлю, Естонії та ін.), 
державних і приватних компаній (NASA, Delta Air, Dell, Yahoo, Amazon,  
E- bay, Sony та CNN), міжнародних організацій (ООН, МОК)5. 

Згідно з абзацом 2 п. 3 Стратегії кібербезпеки України, затвердженої 
Указом Президента України від 26 серпня 2021 р., до загроз кібербезпеці 
України належить, зокрема, використання терористичними організаціями 
кіберпростору для вчинення актів кібертероризму, фінансової та іншої під-
тримки терористичної діяльності. В абзаці 5 п. 1 цієї Стратегії визначено, що 
РФ залишається одним з основних джерел загроз національній і міжнародній 
кібербезпеці, активно реалізує концепцію інформаційного протиборства, 
базовану на поєднанні деструктивних дій у кіберпросторі та інформацій-
но-психологічних операцій, механізми якої активно застосовуються у гібрид-
ній війні проти України. Така деструктивна активність створює реальну 
загрозу вчинення актів кібертероризму та кібердиверсій стосовно національ-
ної інформаційної інфраструктури. Глобального масштабу набуває вико-
ристання кіберпростору терористичними організаціями. Пріоритетними 
цілями кібертероризму залишаються об’єкти атомної енергетики, електро- та 
водопостачання, сфери електронних комунікацій, фінансової та банківської 
сфери, авіа- та залізничного транспорту, сховищ стратегічних видів сирови-
ни, хімічні й біологічні об’єкти тощо (абзаци 5 та 8 п. 1 Стратегії)6.

Стан дослідження. Різноманітні аспекти кібертероризму як явища 
досліджувались українськими вченими-юристами, такими як Д. С. Азаров, 
Ю. Р. Акчурін, Р. О. Банк, О. В. Бойченко, С. А. Буяджи, Л. Ю. Веселова, 
С. Б. Гавриш, К. С. Герасименко, О. С. Геращенко, О. О. Грицун, 
М. В. Гуцалюк, В. О. Голубєв, О. Д. Довгань, І. М. Дронін, М. В. Карчевський, 
Ю. І. Когут, О. Є. Користін, Б. В. Кузьменко, С. Є. Кучерина, В. А. Ліпкан, 
Б. Д. Леонов, С. Я. Лихова, Д. О. Олєйніков, О. О. Ончурова, В. А. Трофименко, 
О. Г. Широкова-Мурараш та ін. Проте вчені не приділяли належної уваги у 
своїх працях питанням криміналізації кібертерористичних посягань. 

Постановка проблеми. Терористична діяльність у кіберпросторі в умо-
вах глобалізації та поширеного використання інформаційно-комунікаційних 
технологій становить серйозну загрозу для безпеки будь-якої держави та 
зумовлює необхідність протидії зазначеному явищу. Неможливо належно 
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протидіяти проявам кібертероризму (в науковій літературі його іноді назива-
ють «електронний», «інформаційний», «комп’ютерний» тероризм) як нового 
різновиду тероризму без розуміння його сутності, сучасних форм та тенден-
цій розвитку цього явища. 

Метою дослідження є визначення основних шляхів удосконалення кримі-
нального законодавства України у сфері протидії кібертероризму. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні вектор правового регулюван-
ня боротьби із кіберзлочинністю пов’язується із протидією кібертероризму 
як найнебезпечнішого вияву кіберзлочинності7. Кібертероризм – це терорис-
тична діяльність, що здійснюється у кіберпросторі або з його використанням 
(п. 13 ст. 1 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 
України» від 5 жовтня 2017 р.).

Вчені звертають увагу на те, що на відміну від звичайного терориста, 
який для досягнення своїх цілей використовує вибухівку або стрілецьку 
зброю, кібертерорист використовує для досягнення своїх цілей сучасні 
інформаційні технології, комп’ютерні системи і мережі, спеціальне програм-
не забезпечення, призначене для несанкціонованого проникнення в 
комп’ютерні системи й організації дистанційної атаки на інформаційні 
ресурси об’єкта нападу8.

На думку фахівців, метою державних і військових кібероперацій, спонсо-
рованих Росією, є підтримка стратегічних політичних цілей Росії. Це може 
бути внесення хаосу в американську політичну систему, підрив суверенітету 
України, демонстрація України в негативному світлі для світу, як у 2017 р. 
з кібератакою NotPetya9.

За наявною інформацією Служби безпеки України, хакерське угрупован-
ня «Armagedon» як спеціальний проєкт ФСБ Росії здійснило понад 5 тисяч 
кібератак і намагалося «заразити» понад півтори тисячі урядових комп’ютер-
них систем. Основними цілями зловмисників були:

– контроль над об’єктами критичної інфраструктури (електростанції, сис-
теми тепло- та водопостачання);

– викрадення та збір розвідувальних даних, у тому числі інформації з 
обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи);

– проведення акцій інформаційно-психологічного впливу;
– блокування інформаційних систем10.
З повідомлень у ЗМІ відомо про наявну небезпеку терористичних кібера-

так на інформаційні мережі державних структур та приватних компаній, 
пов’язаних із керуванням об’єктами антикризової інфраструктури. При ква-
ліфікації наведених діянь як терористичних необхідно враховувати положен-
ня ратифікованих Україною міжнародних антитерористичних угод, згідно з 
якими терористичні злочини – це суспільно небезпечні діяння, які вчиняють-
ся з метою досягнення терористичних цілей. Під останніми розуміються цілі 
залякування населення з метою здійснення впливу на прийняття рішень орга-
нами державної влади або міжнародними організаціями. 
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Однією з необхідних умов дієвості вжитих заходів у сфері протидії кібер-
тероризму є криміналізація в усіх державах хоча б мінімального набору про-
типравних діянь, що вчиняються за допомогою ІТ-технологій11. Криміналізація 
суспільно небезпечних діянь у сфері кібертероризму сприятиме, на нашу 
думку, більш ефективній протидії цьому небезпечному явищу. 

У кримінально-правовій літературі переважно наводяться дві групи 
принципів – критеріїв кримінально-правової заборони діяння. Перша: 
соціаль ні та соціально-психологічні, які виражають суспільну необхідність і 
політичну доцільність встановлення й існування кримінальної відповідаль-
ності за те чи інше посягання. До них відносять: суспільну небезпеку діяння 
як необхідну умову криміналізації; відносну його поширеність; співрозмір-
ність позитивних і негативних наслідків криміналізації; неможливість подо-
лання даного правопорушення без застосування кримінально-правових захо-
дів12. Підтверджуючи позицію з приводу необхідності законодавчого врегу-
лювання кримінальної відповідальності за кібертерористичний акт, зауважи-
мо, що запропонована ідея відповідає підставам та критеріям криміналізації, 
які розроблені у кримінально-правовій науці. 

У пояснювальній записці до проєкту Закону України «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за 
кібертероризм» (реєстр. № 2439а від 24 липня 2015 р.) вказується, що у сьо-
годнішньому стані підвищеної зовнішньої небезпеки дуже важливо законо-
давчо визначити поняття кібертероризму й встановити сурову кримінальну 
відповідальність за вчинення актів кібертероризму, які можуть бути вчинені 
з політичних мотивів, з метою порушення суспільної безпеки, залякування 
населення, провокацій військового конфлікту та спрямовані на підрив націо-
нальних інтересів й національної безпеки13. 

Вчені в Україні доводять необхідність криміналізації дій, пов’язаних з 
вчиненням кібертерористичних атак14. На нашу думку, відповідальність у 
таких випадках повинна наставати за конкретні акти кібертероризму як про-
яви цього явища. У зв’язку з цим невдалою є назва ст. 2586 «Кібертероризм» 
проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо встановлення відповідальності за кібертероризм» (реєстр. 
№ 2439а від 24 липня 2015 р.), якою пропонувалось доповнити КК України. 
Частину першу цієї статті пропонувалось викласти у такій редакції: 
«Кібертероризм, тобто умисна атака на інформацію, яка обробляється 
комп’ютером, комп’ютерну систему чи комп’ютерні мережі, що створює 
небезпеку для життя і здоров’я людей або призводить до інших тяжких 
наслідків, якщо такі дії були скоєні з політичних мотивів, з метою порушення 
суспільної безпеки, залякування населення, провокації військового конфлік-
ту, – карається…»15.

В іншому проєкті Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 
України (щодо посилення відповідальності за кібертероризм та кіберзлочи-
ни) (реєстр. № 2328а від 10 липня 2015 р.) ч. 2 ст. 258 КК України пропону-



492 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

валось викласти у новій редакції: «Ті самі дії, вчинені повторно або за попе-
редньою змовою групою осіб або якщо вони пов’язані з несанкціонованим 
втручанням у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку 
об’єкта підвищеної небезпеки або якщо вони призвели до заподіяння значної 
майнової шкоди чи інших тяжких наслідків, – караються…»16.

На думку вченого-юриста Р. О. Банка, доцільно доповнити КК України 
ст. 2586 «Інформаційний терористичний акт: інформаційний терористичний 
акт, тобто дії інформаційно-психологічного та інформаційно-технічного 
впливу, спрямовані на розв’язання суспільно-політичних, ідеологічних, наці-
ональних, територіальних конфліктних ситуацій з метою маніпуляції та зом-
біювання свідомості особи чи широкого кола осіб шляхом реалізації способів 
і методів інформаційного насильства, застосування інформаційної зброї, – 
караються…»17.

Д. С. Азаров зазначає, що можливі ситуації, коли злочини у сфері комп’ю-
терної інформації необхідно кваліфікувати за сукупністю з іншими посяган-
нями. Саме таку кримінально-правову оцінку, на його думку, мають дістати 
втручання в роботу ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж з 
метою вчинення терористичного акту18. У цьому контексті, на його думку, 
видаються недоцільними пропозиції окремих дослідників щодо створення 
кримінально-правової норми про відповідальність за кібернетичний теро-
ризм – «руйнування комп’ютерних систем та дестабілізація кібернетичного 
простору, які спрямовані на підрив атмосфери спокою, на залякування чи 
пригнічення суспільства з метою вплинути на прийняття державою, міжна-
родною організацією, фізичною чи юридичною особою будь-якого рішення 
чи утримання від нього»19. Наведена дефініція, на думку Д. С. Азарова, має 
певні вади логічного та термінологічного характеру (діяння у вигляді «руй-
нування комп’ютерних систем» за змістом повністю охоплюється ст. 258 КК 
України «Терористичний акт»; термінологічний зворот «дестабілізація кібер-
нетичного простору» є надто неконкретним; поняття «тероризм» швидше 
характеризує злочинність і тому належить до кримінологічних, а не до кри-
мінально-правових понять). Окрім того, вона фактично враховує ідеальну 
сукупність злочинів, оскільки охоплює два діяння, кожне з яких при окремо-
му аналізі має кваліфікуватися як злочинне, що, очевидно, є безпідставним. 
Таке врахування може бути доцільним лише у тому разі, коли зазначені діян-
ня характеризуватимуться органічною єдністю, що зумовлює створення 
норм про так звані складені (складні) злочини. На думку Д. С. Азарова, зло-
чини у сфері комп’ютерної інформації і терористичний акт не перебувають у 
названому зв’язку, а тому їх об’єднання одним складом злочину є штучним20. 

В окремих державах (Грузія, США) останнім часом з’явився такий склад 
злочину, як кібертероризм21. Особливу увагу серед наведених діянь привер-
тає диспозиція ст. 3241 «Кібертероризм» розділу 11 «Злочини проти держа-
ви» КК Грузії, яка викладена у такій редакції: «Кібертероризм, тобто проти-
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правне заволодіння комп’ютерною інформацією, що охороняється законом, її 
використання або погроза використанням, які створюють небезпеку настан-
ня тяжких наслідків, вчинені з метою залякування населення чи (і) впливу на 
орган влади, – карається…»22. 

Як уже зазначалось, назва статті «кібертероризм» у КК видається невда-
лою, оскільки відповідальність у таких випадках повинна наставати за кон-
кретні акти кібертероризму як прояви цього явища. 

На нашу думку, вчинювані в нашій державі кібертерористичні акти необ-
хідно кваліфікувати за ст. 258 «Терористичний акт» КК України. Враховуючи 
наведене, заслуговує на підтримку підхід М. А. Єфремової, яка пропонує 
диспозицію статті «Терористичний акт» КК викласти у такій редакції: 
«Вчинення вибуху, підпалу, протиправного впливу на інформаційно-телеко-
мунікаційні системи або інших дій, що залякують населення та створюють 
небезпеку загибелі людини, заподіяння значної майнової шкоди чи настання 
інших тяжких наслідків з метою впливу на прийняття рішення органами 
влади або міжнародними організаціями, а також загроза вчинення зазначених 
дій у зазначених цілях»23. 

Підтримуваний нами підхід набув певного втілення у положеннях ст. 237 
«Акти тероризму» розділу 3 «Кримінальні правопорушення проти державної 
влади» Кримінального кодексу Естонії, згідно з якою «… втручання в 
комп’ютерні дані, або перешкоджання функціонуванню комп’ютерних сис-
тем, а також погроза вчинення таких дій, якщо вони вчинені з метою приму-
су держави або міжнародної організації до дії або бездіяльності …, карають-
ся позбавленням волі терміном від п’яти до двадцяти років або довічним 
позбавленням волі»24. По суті, перераховані у диспозиції наведеної статті 
окремі діяння становлять акти кібертероризму.

Криміналізація усіх без винятку форм терористичної діяльності та квалі-
фікація їх як терористичних злочинів виступає необхідною передумовою для 
організації належної протидії тероризму. На користь такого вирішення про-
блем свідчить аналогічна тенденція, що простежується останнім часом в 
європейських державах25. Проєкт нового КК України (станом на 24 грудня 
2021 р.) у Книзі 5 «Злочини та проступки проти суспільства» містить роз-
діл 5.2 «Злочини проти безпеки суспільства від тероризму», в якому передба-
чені терористичні злочини. Зокрема, ст. 5.2.4 «Терористичне діяння» проєкту 
нового КК України (у редакції станом на 24 грудня 2021 р.) викладена у такій 
редакції: «особа, яка з метою залякати населення або дестабілізувати діяль-
ність публічної влади чи міжнародної організації, або примусити їх вчинити 
яку-небудь дію чи утриматися від її вчинення: 1) захопила людину, 2) засто-
сувала зброю чи інший предмет, яким може бути спричинена шкода життю 
чи тяжка шкода здоров’ю людини, 3) захопила, утримувала, знищила або 
пошкодила об’єкт критичної інфраструктури чи його устаткування, необхід-
не для діяльності цього об’єкта, або вивела його з ладу, 4) захопила повітря-
не, морське судно або інший засіб пасажирського чи вантажного транспорту, 
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5) влаштувала перешкоду для руху на вулиці, дорозі, іншому шляху сполу-
чення, заблокувала транспортну комунікацію, роботу морського, річкового 
порту чи аеропорту, трубопровідного транспорту, 6) виготовила, придбала, 
перевезла, поставила, використала вогнепальну зброю, вибуховий пристрій, 
ядерний, біологічний чи хімічний боєприпас або заволоділа такою зброєю чи 
таким боєприпасом, 7) вивільнила у навколишнє середовище небезпечну 
речовину або здійснила небезпечну для життя людей пожежу, повінь чи 
вибух, або 8) припинила постачання води, електроенергії чи іншого природ-
ного ресурсу, що має життєво важливе значення для людей, – вчинила злочин 
5 ступеня26.  

Висновки. Вважаємо доцільним диспозицію частини першої ст. 258 
«Терористичний акт» чинного КК України після слів «терористичний акт, 
тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу» доповнити словами 
«протиправного впливу на інформаційно-телекомунікаційні системи» і далі 
за текстом. У проєкті нового КК України (у редакції станом на 24 грудня 
2021 р.) вважаємо доцільним доповнити ст. 5.2.4 «Терористичне діяння» 
положенням, яке присвячене кібертерористичному акту. Таким чином, 
ст. 5.2.4 розглядуваного проєкту КК слід доповнити п. 9, який варто викласти 
в такій редакції: «особа, яка з метою залякати населення або дестабілізувати 
діяльність публічної влади чи міжнародної організації, або примусити їх вчи-
нити яку-небудь дію чи утриматися від її вчинення: … 9) вчинила криміналь-
не правопорушення з використанням інформаційно-комунікаційних техноло-
гій у кіберпросторі». Реалізація зазначених пропозицій, на нашу думку, 
сприятиме більш ефективній протидії актам кібертероризму, матиме певний 
запобіжний потенціал, а також свідчитиме про належне розуміння законодав-
цем рівня суспільної небезпеки аналізованих діянь.
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26. Kryminal’nyj kodeks Ukrainy (proiekt). Kontrol’nyj tekst (stanom na 24 hrudnia 
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Kubalskiy Vladyslav. Problems of criminalization of cyberterrorist 
encroachments

This research is aimed at identify the main ways to improve the criminal legislation 
of Ukraine in the field of counteracting cyberterrorism. The most precise attention is 
focused on considering of scientists’ proposals, as well as bills dealing with the 
criminalization of acts of cyberterrorism. The research is based on results of the 
analysis of the norms of criminal codes of some foreign states in the field of 
counteracting acts of cyberterrorism.

Terrorist activities in cyberspace in the context of globalization and the widespread 
use of information and communication technologies pose a serious threat to the 
security of any state and necessitate countering this phenomenon. It is impossible to 
properly сounteract the manifestations of cyberterrorism (in the scientific literature it 
is sometimes called «electronic», «information», «computer» terrorism) as a new type 
of terrorism without understanding its nature, modern forms and trends. 

The author consider that confirming the position on the need for legislative 
regulation of criminal responsibility for cyberterrorist acts, we note that the proposed 
idea meets the grounds and criteria for criminalization, which are developed in the 
science of criminal law. The criminalization of all forms of terrorist activity without 
exception and their qualification as terrorist crimes is a necessary precondition for the 
organization of proper counter-terrorism. A similar recent trend in European countries 
is in favor of such a solution. The cyber-terrorist acts committed in our state must be 
qualified under Article 258 «Terrorist act» of the Criminal Сode of Ukraine.

The study contains proposals to change the provisions of the current Criminal 
Code of Ukraine and its new draft, aimed at improving counteracting acts of 
cyberterrorism. The adoption of the rule in the proposed wording will contribute to a 
more effective response to acts of cyberterrorism, has a certain preventive potential, 
and also demonstrates the correct understanding by the legislator of the level of public 
danger of the analyzed acts.

Key words: criminalization, cyberterrorism, act of cyberterrorism, cyberspace.
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Гарантованість захисту прав і свобод підозрюваного (обвинуваченого), у 
тому числі з психічними аномаліями, означає, що судочинство здатне забезпечи-
ти захист прав та інтересів людини у тому обсязі, який наданий йому з огляду 
на виконувану функцію. Зроблено висновок, що механізм забезпечення прав і сво-
бод осіб, підозрюваних (обвинувачених) у вчиненні кримінального правопорушен-
ня у кримінальному провадженні має відповідати потребам сучасності та 
діяти на засадах людиноцентричності. Це дослідження відкриває перспективу 
подальших напрацювань у цьому напрямі з метою удосконалення механізму 
застосування обмежень прав і свобод людини у кримінальному провадженні.
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suspects (accused) in criminal proceedings: problems of theory and practice 

Guaranteeing the protection of the rights and freedoms of the suspect (accused), 
including those with mental anomalies, means that the judiciary is able to protect 
human rights and interests to the extent provided to him in view of the function 
performed. It is concluded that the mechanism for ensuring the rights and freedoms of 
persons suspected (accused) of committing a crime in criminal proceedings must meet 
the needs of modernity and operate on the basis of human-centeredness. This study 
opens the prospect of further work in this direction in order to improve the mechanism 
of application of restrictions on human rights and freedoms in criminal proceedings.
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Постановка проблеми. Людина від народження наділена правами, сво-
бодами та має законні інтереси, перелік яких є невичерпним, що вважаються 
найвищою державною і соціальною цінністю у правовій демократичній дер-
жаві. Ці права є невід’ємними і чітко визначеними у національному та між-
народному законодавстві.

Гарантованість захисту прав і свобод людини (підозрюваного, обвинува-
ченого), у тому числі тих, хто має певні психічні аномалії, означає, своєю 
чергою, що судочинство здатне забезпечити захист прав та інтересів людини 
у тому обсязі, який наданий йому з огляду на виконувану функцію. І судочин-
ство у цьому випадку водночас виступає і гарантією права людини на захист 
у суді, і засобом реалізації цього права. Право людини на захист стосується 
усіх видів судочинства без винятку: цивільного, адміністративного, кримі-
нального, конституційного. Загалом захист у судовому провадженні можна 
визначити як інститут міжнародного права та правової демократичної держа-
ви, а також як одну із державних функцій, яка хоча і пов’язана із іншими 
державними функціями, але в умовах розвитку людиноцентричної правової 
системи є самостійною.

Але, очевидно, приписи національних і міжнародних нормативно-пра-
вових актів щодо забезпечення прав та свобод людини, зокрема права на 
судовий захист, у кримінальному провадженні не завжди виконуються 
належним чином. Це пов’язано із недосконалістю законодавчої регламента-
ції порядку забезпечення такого права, а також вадами механізму практич-
ної реалізації такого забезпечення. Тому, враховуючи важливість досліджу-
ваного питання, існує нагальна необхідність удосконалення механізму 
забезпечення права людини, зокрема права на судовий захист в Україні, а 
також забезпечення прав і свобод підозрюваних (обвинувачених) із психіч-
ними аномаліями. 

Огляд літератури. Проблемам забезпечення прав і свобод людини, 
зокрема і в кримінальному провадженні, присвячено доволі велику кількість 
праць. Зокрема, окремі проблеми забезпечення прав людини у кримінально-
му провадженні досліджувалися такими вченими, як А. П. Бущенко, 
В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, М. М. Губенко, В. С. Демиденко, 
В. С. Зеленецький, Н. С. Карпов, В. Т. Маляренко, О. А. Мартиненко, 
В. Т. Нор, М. А. Погорецький, О. Г. Шило. Питання забезпечення прав підо-
зрюваного (обвинуваченого), щодо якого застосовуються примусові заходи 
медичного характеру, вивчалися такими авторами, як: М. О. Акімов, 
А. Ю. Даниленко, Б. Н. Дердюк, І. В. Жук, І. І. Книга, Л. М. Князькова, 
В. А. Колесник, О. О. Кочура, А. І. Ситникова, О. Г. Панчак, А. С. Політова, 
О. О. Торбас, Д. В. Туренко, Т. Г. Фоміна, С. Л. Шаренко, О. О. Юхно та ін.

Але, незважаючи на увагу і науковців-теоретиків, і практиків до дослі-
джуваної проблематики, невирішеними лишаються окремі питання забезпе-
чення прав людини у кримінальному провадженні. Зокрема, недостатньо 
уваги приділяється удосконаленню механізму застосування обмежень прав і 
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свобод підозрюваних (обвинувачених) у кримінальному провадженні, у тому 
числі окремих категорій таких осіб (з психічними аномаліями).

Мета та завдання. Зазначене зумовлює мету даного дослідження, яка 
полягає у визначенні прав і свобод підозрюваного (обвинуваченого) у кримі-
нальному провадженні, у тому числі осіб з психічними аномаліями, які 
можуть бути порушені, та вироблення рекомендацій щодо удосконалення 
механізму застосування обмежень таких прав і свобод. Для досягнення цієї 
мети основними завданнями будуть аналіз окремих порушуваних прав і сво-
бод цих осіб.

Виклад основного матеріалу. Людина, що вчинила кримінальне правопо-
рушення, має такі ж права, як і інші люди. При цьому у вітчизняних та міжна-
родних нормативно-правових актах передбачені певні обмеження окремих 
прав і свобод людини, яка підозрюється у вчиненні протиправного діяння і 
щодо якої здійснюється досудове розслідування. Так, зокрема, ці обмеження 
стосуються таких прав і свобод, як: свобода пересування, обрання місця про-
живання / перебування; недоторканність приватного життя, листування, теле-
фонних переговорів; право на мирні зібрання та об’єднання тощо. 

Щодо таких обмежень є чітка регламентація у Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод: позбавлення життя не розглядається як 
таке, що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно 
необхідного застосування сили – для захисту будь-якої особи від незаконного 
насильства, для здійснення законного арешту або для запобігання втечі 
особи, яку законно тримають під вартою, при вчиненні правомірних дій для 
придушення заворушення або повстання (ч. 2 ст. 2); нікого не може бути поз-
бавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановле-
ної законом – законне ув’язнення особи після засудження її компетентним 
судом; законний арешт або затримання особи за невиконання законного при-
пису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, встановле-
ного законом; законний арешт або затримання особи, здійснене з метою 
допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунто-
ваної підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вва-
жається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі 
після його вчинення; затримання неповнолітнього на підставі законного 
рішення з метою застосування наглядових заходів виховного характеру або 
законне затримання неповнолітнього з метою допровадження його до компе-
тентного органу; законне затримання осіб для запобігання поширенню 
інфекційних захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків 
або наркоманів чи бродяг; законний арешт або затримання особи з метою 
запобігання її недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадить-
ся процедура депортації або екстрадиції (ст. 5); положення ч. 2 ст. 8 та ч. 2 
ст. 10 Конвенції1.

На жаль, непоодинокими є випадки порушення прав підозрюваних (обви-
нувачених) у кримінальному провадженні на різних його етапах. Йдеться як 
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про права людини в цілому, так і права людини, яка є учасником криміналь-
ного провадження як підозрюваний (обвинувачений).

Насамперед порушення прав і свобод людини відбуваються під час затри-
мання особи. Переважно порушується право людини на інформацію, оскіль-
ки правоохоронці не надають особі інформацію щодо причини її затримання 
або арешту. При цьому особі також часто не роз’яснюється право мати захис-
ника, чим порушується право на захист. Це, по суті, є недотриманням пред-
ставниками правоохоронних органів приписів ч. 4 ст. 208 КПК України. 
Порушенням цієї норми також є неповідомлення про права затриманої 
особи: мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, 
показання або не говорити нічого з приводу підозри проти нього, негайно 
повідомити інших осіб про його затримання і місце перебування, вимагати 
перевірку обґрунтованості затримання та інші процесуальні права. Також 
затримання в певних випадках відбувається без ухвали слідчого судді у 
передбачених законом випадках, що порушує положення ст. 207 КПК 
України. Подібні за сутністю приписи містить і ч. 3 ст. 6 «Право на справед-
ливий суд» Конвенції.

Одним із прав, яке порушується під час затримання, арешту, досудового 
розслідування, є право людини на захист. Право людини на захист також 
забезпечується і на рівні національного, і на рівні міжнародного законо-
давства. Так, на міжнародному рівні це право людини регламентується у 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 
Конвенція), в якій зазначається, що: кожний обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення має право захищати себе особисто чи вико-
ристовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, 
або – за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисни-
ка – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси 
правосуддя (п. с. ч. 3 ст. 6 «Право на справедливий суд»); кожен, чиї права та 
свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний 
засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке пору-
шення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження 
(ст. 13 «Право на ефективний засіб юридичного захисту»). У національному 
законодавстві це право насамперед передбачене у Конституції України: права 
і свободи людини і громадянина захищаються судом (ч. 1); кожен має право 
будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свобо-
ди від порушень і протиправних посягань (ч. 5) (ст. 55); кожен має право на 
професійну правничу допомогу; у випадках, передбачених законом, ця допо-
мога надається безоплатно; кожен є вільним у виборі захисника своїх прав 
(ст. 59). Також це право передбачене і у Цивільному кодексі – ст. 20 
«Здійснення права на захист», в якій зазначається, що кожна особа здійснює 
своє право на захист за власним розсудом.

Як виявилося на практиці, закріплення цього права людини в окремих 
нормативно-правових актах недостатньо. Потрібен спеціальний важіль впли-
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ву, який забезпечить дотримання даного права (як і усіх інших прав і свобод 
людини) шляхом застосування певних передбачених законом засобів. 
Зокрема, таким засобом є притягнення особи до кримінальної відповідальнос-
ті, що і передбачено у КК України. У ст. 374 «Порушення права на захист» 
КК України, зазначено, що кримінально караним є недопущення чи ненадан-
ня своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного, 
обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, дізнавачем, прокурором або суд-
дею.

Актуальність досліджуваного питання найкраще можна визначити огля-
нувши судову статистику щодо порушення права людини на судовий захист, 
а також проаналізувавши рішення ЄСПЛ щодо порушень положень ст. 6 та 
13 Конвенції. 

Так, щодо національної статистики, то тут маємо такі показники: за 
ст. 374 за останні 5 років було засуджено всього одну людину (2017 р.)2. Хоча 
показники статистики по Україні за кількістю осіб, засуджених за вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 374 КК України, є низь-
кими, це не свідчить про те, що порушення права людини на захист практич-
но не вчиняється. Варто лише звернути увагу на дані щодо кількості рішень 
ЄСПЛ з приводу порушення цього права людини – ці показники вказують, 
що стан речей у цій сфері є невтішним.

Так, зокрема, щодо порушення права на юридичну допомогу в криміналь-
ному провадженні ЄСПЛ було винесено 37 рішень за справами окремих осіб 
проти України (декілька з них датовані 2020 р.)3. Щодо порушення права 
людини на ефективний засіб юридичного захисту, то за позовами фізичних 
осіб проти України ЄСПЛ було винесено 249 рішень4. І ці показники дають 
чіткіше уявлення про проблеми дотримання права людини на захист під час 
судового провадження. 

Суспільна небезпечність даного злочину полягає й у самій сутності 
кримінального правопорушення, оскільки підозрюваний позбавляється 
права захищати свої права та законні інтереси під час кримінального про-
вадження, а також у тому, що вчиняється цей злочин особами, які є пред-
ставниками кримінальної юстиції і повинні діяти у межах закону та своїх 
власних повноважень та забезпечувати дотримання прав і свобод людини. 
А це, своєю чергою, викликає негативне ставлення до правоохоронних 
органів, прокуратури та суду, посилює недовіру людей до їх професіона-
лізму, знижує рівень забезпечення безпеки на всіх рівнях (саме про це 
свідчить статистика щодо кількості засуджених за ст. 374 КК України та 
статистика щодо кількості рішень ЄСПЛ щодо позовів проти України). В 
таких умовах ефективність діяльності органів кримінальної юстиції щодо 
забезпечення права людини на захист буде невпинно знижуватися. І тут 
проблема полягає не у недосконалості ст. 374 КК України, а у проблемах, 
пов’язаних із діяльністю органів кримінальної юстиції. Тому докорінних 
змін у їх діяльності потребує насамперед визначення основних принци-
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пів, зокрема принцип визнання людини, її прав та інтересів найвищою 
цінністю.

Також у кримінальному провадженні часто порушуються права осіб – 
суб’єктів кримінальних порушень, які мають певні психічні аномалії. Окрім 
зазначених вище прав і свобод, яких не дотримуються працівники правоохо-
ронних органів, відбуваються певні порушення і під час призначення таким 
суб’єктам заходів кримінально-правового впливу, а саме – примусових захо-
дів медичного характеру чи примусового лікування. І ця проблема також є 
доволі актуальною, оскільки серед осіб, які вчиняють злочин, чимало мають 
психічні аномалії: за деякими даними, близько 15% осіб, що вчинили кримі-
нальні правопорушення, мали певні психічні аномалії (на основі аналізу 
вироків з 2014–2020 рр.)5. Згідно із іншими даними у світі ці цифри коли-
ваються від 16% до 25% (залежно від світового регіону)6. 

Щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення у стані обмеженої 
осудності чи набули такого стану до винесення вироку судом чи під час від-
бування покарання, застосовуються специфічні кримінально-правові заходи: 
примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. Виходячи зі 
змісту кримінально-правових норм, до суб’єктів кримінальних правопору-
шень із психічними аномаліями можуть бути застосовані такі заходи, як: 
надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; гос-
піталізація до закладу з надання психіатричної допомоги зі звичайним нагля-
дом; госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги з посиле-
ним наглядом; госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги із 
суворим наглядом (ст. 94 КК України). Суд обирає один із цих примусових 
заходів медичного характеру залежно від трьох критеріїв, які також вказані у 
ст. 94 (ч. 1): юридичного (тяжкість вчиненого діяння, передбаченого у КК 
України), медичного (характер і тяжкість психічного захворювання) та соці-
ального (ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб). 
При цьому рішення суду про застосування таких заходів щодо обвинуваченої 
особи із психічними аномаліями ґрунтується на висновках судово-медичної 
експертизи. Стосовно конкретних даних щодо суб’єктів кримінальних право-
порушень, які мають певні психічні аномалії, то, за статистикою, у суди 
2013 р. було направлено 1112, 2013 р. – 940, 2015 р. – 946, 2016 р. – 866, 
2017 р. – 1100, 2018 р. – 1070 клопотань про застосування щодо таких осіб 
примусових заходів медичного характеру7.

Але сам по собі процес встановлення наявності / відсутності психічної 
аномалії у особи, яка підозрюється (обвинувачується) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, є доволі складним, а тому і механізм застосування 
цього інституту вимагає постійного удосконалення. Це частково зумовлює 
те, що під час застосування примусових заходів медичного характеру чи при-
мусового лікування працівникам державних спеціальних органів може бути 
порушено такі права і свободи людини, як право людини на особисту свобо-
ду і недоторканність (ст. 5 Конвенції); право на справедливий суд (ст. 6 
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Конвенції); право на повагу до сімейного і приватного життя (ст. 8 Конвенції) 
тощо. Наприклад, 8 листопада 2005 року ЄСПЛ виніс рішення у справі 
«Горшков проти України», у якій заявник оскаржував утримання його у пси-
хіатричному закладі, яке, на його думку, було незаконним, оскільки було 
порушено право на оскарження такого рішення у порядку апеляції8. І хоча 
ЄСПЛ виніс вмотивоване рішення, що утримання заявника у психіатричному 
закладі було законним, але порушення права на оскарження рішень суду 
щодо застосування примусових заходів медичного характеру також мають 
місце. Крім того, порушення прав осіб із психічними аномаліями, щодо яких 
були застосовані примусові заходи медичного характеру можуть також сто-
суватися не стільки цих прав і свобод, скільки строків застосування приму-
сових заходів медичного характеру. 

З метою дотримання прав і свобод підозрюваної (обвинуваченої) особи із 
психічними аномаліями при застосуванні примусових заходів медичного 
характеру мають бути обов’язково враховані такі обставини: медична експер-
тиза, яка визначає наявність / відсутність у особи психічної аномалії, має 
бути об’єктивною, обґрунтованою та неупередженою; для застосування при-
мусового заходу медичного характеру потрібно, щоб психічна аномалія (її 
вид, характер та ступінь) була саме такою, що потребує саме таких медичних 
заходів; строк застосування щодо особи певного медичного заходу або три-
мання її у спеціальному лікувальному закладі має бути чітко визначеним і не 
має тривати довше цього строку, а також припинятися у випадку, якщо пси-
хічна аномалія особи була вилікувана.

Висновки. Це дослідження дає можливість зробити ряд висновків. 
По-перше, регламентовані національними та міжнародними норматив-

но-правовими актами обмеження прав і свобод людей, які вчинили кримі-
нальне правопорушення, не порушують ці права і свободи за своєю сутністю, 
якщо вони відповідають тяжкості вчиненого кримінального правопорушення 
та суспільній небезпечності особи, яка його вчинила. 

По-друге, кожне рішення суду, яке визначає вид та розмір покарання чи 
передбачає застосування інших кримінально-правових заходів, має бути 
чітко визначеним, ґрунтуватися на висновках спеціалістів (зокрема, виснов-
ках судово-медичної експертизи у випадку застосування примусових заходів 
медичного характеру) та відповідати принципам законності, справедливості 
та гуманізму.

По-третє, механізм забезпечення прав і свобод осіб, підозрюваних (обви-
нувачених) у вчиненні кримінального правопорушення у кримінальному 
провадженні має відповідати потребам сучасності, постійно удосконалюва-
тися та діяти на засадах людиноцентричності.

Дане дослідження не вичерпує проблеми порушення прав і свобод 
суб’єктів кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні 
України. Воно відкриває перспективу подальших напрацювань у цьому 
напрямі з метою удосконалення механізму застосування обмежень прав і сво-
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бод людини у кримінальному провадженні саме для досягнення мети пока-
рання суб’єктів за вчинення кримінальних правопорушень, а також закрі-
плення таких рекомендацій не лише на національному, а й на міжнародному 
нормативно-правовому рівнях.
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Landina Anna, Nersesian Armen. Ensuring certain rights and freedoms of 
suspects (accused) in criminal proceedings: problems of theory and practice

Guarantee of protection of human rights and freedoms (suspect, accused), 
including those with certain mental anomalies, means that the judiciary is able to 
protect human rights and interests to the extent provided to him in view of the function 
performed. However, the requirements of national and international legal acts to 
ensure human rights and freedoms, including the right to judicial protection, are not 
always properly enforced in criminal proceedings.
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The purpose of this study was to determine the rights and freedoms of the suspect 
(accused) in criminal proceedings, including those with mental anomalies that may be 
violated, and to make recommendations for improving the mechanism for applying 
restrictions on such rights and freedoms.

The study allowed us to draw the following conclusions: restrictions on the rights 
and freedoms of people who have committed a criminal offense regulated by national 
and international legal acts do not violate these rights and freedoms in essence if they 
correspond to the gravity of the crime and the public danger of the perpetrator; any 
court decision that determines the type and amount of punishment or provides for the 
application of other criminal law measures must be clearly defined, based on expert 
opinions (in particular, forensic examinations in case of coercive measures of a 
medical nature) and comply with the principles of law and justice. and humanism; the 
mechanism for ensuring the rights and freedoms of persons suspected (accused) of 
committing a crime in criminal proceedings must meet the needs of modernity, 
constantly improve and operate on the basis of human-centeredness.

This study opens the prospect of further work in this direction in order to improve 
the mechanism of application of restrictions on human rights and freedoms in criminal 
proceedings.

Key words: human rights and freedoms, criminal proceedings, right to protection, 
persons with mental anomalies, suspect, accused.
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ЮВЕНАЛЬНА АНТИКРИМІНАЛЬНА ПОЛІТИКА:  
ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ1

У статті запропоновано поняття ювенальної антикримінальної політики – 
це стратегія і тактика діяльності держави у сфері протидії кримінальним пра-
вопорушенням неповнолітніх, які визначають напрями, цілі і засоби впливу на 
злочинність неповнолітніх, правову регламентацію кримінальної відповідально-
сті таких осіб та її реалізацію органами кримінальної юстиції, створення сис-
теми ювенальної юстиції та запобігання кримінальним правопорушенням серед 
неповнолітніх. Складовими елементами ювенальної антикримінальної політики 
є законодавство про кримінальну відповідальність неповнолітніх, практика його 
застосування, ювенальна юстиція та ювенальна превенція. Всі ці елементи пере-
бувають між собою у функціональній залежності й взаємодії.

Ключові слова: злочинність неповнолітніх, дитина, ювенальна політика, 
антикримінальна політика, ювенальна юстиція. 

Kvasha Roman. Juvenile anti-criminal policy: concepts and tasks
The article proposes the concept of juvenile anti-crime policy – a strategy and 

tactics of the state in combating juvenile delinquency, which determine the directions, 
goals and means of influencing juvenile delinquency, legal regulation of criminal 
liability of such persons and its implementation by criminal justice, juvenile justice and 
the prevention of juvenile delinquency. The constituent elements of juvenile anti-crime 
policy are the legislation on criminal liability of minors, the practice of its application, 
juvenile justice and juvenile prevention. All these elements are in functional dependence 
and interaction.

Key words: juvenile delinquency, child, juvenile policy, anti-criminal policy, 
juvenile justice.

Вступ. Розвиток будь-якої сучасної демократичної соціальної держави 
значною мірою залежить від дітей та молоді, які у майбутньому відігравати-
муть провідну роль у суспільних процесах. В Україні проживає близько 
12 млн молодих людей  віком від 14 до 35 років, які суттєво впливають на усі 
сфери життя суспільства. Існує прямий зв’язок між станом суспільства та 
його ставленням до молоді1. Тому своєчасним і доцільним є Указ Президента 
України від 17 січня 2022 р. № 14/2022 про утворення Ради з молодіжних 
питань, яка є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

* Kvasha Roman, Doctor of Philosophy in Law

1© Р. С. Кваша, 2022
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Злочинність серед неповнолітніх поступово «молодшає» та набуває 
нових рис. Інформаційна глобалізація, діджиталізація фактично всіх сфер 
життя зумовлює і виникнення нових форм злочинності серед неповнолітніх. 
Особливе занепокоєння викликає насильство у середовищі неповнолітніх. 
Зокрема, набули поширення небезпечні явища (звичними для широких 
верств населення є й відповідні терміни): «булінг», «сталкінг», «мобінг», 
«харасмент», «хейзинг» та інші, що позначають різноманітні форми насиль-
ницької девіантної поведінки серед неповнолітніх. І хоча запобігання зло-
чинності серед неповнолітніх є одним із пріоритетних напрямів державної 
політики, що закріплено у законодавстві України, діяльність держави щодо 
цього є недостатньою.

Стан дослідження. Проблема запобігання, зниження рівня злочинності 
неповнолітніх, насамперед насильницької, належить до «вічних» і водночас 
нагальних проблем українського суспільства на всіх етапах його розвитку. 
Тому проблеми ювенології є завжди актуальними у наукових дослідженнях. 

Проблема злочинності неповнолітніх була і є предметом досліджень бага-
тьох вітчизняних науковців, зокрема Ю. В. Александрова, Ю. А. Абросімової, 
В. С. Батиргареєвої, Ю. В. Бауліна, М. А. Білоконь, І. Г. Богатирьова, 
О. І. Богатирьової, В. І. Борисова, О. І. Бугери, В. М. Бурдіна, Д. Л. Виговського, 
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. Михайлової, 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 у цих працях саме поняттю ювенальної антикримінальної політи-
ки та її завданням у сучасній Україні.

Постановка проблеми. Значне поширення серед неповнолітніх злочинів, 
насамперед насильницького і корисливого характеру, зумовлене багатьма 
факторами: руйнацією шкільної виховної системи, у тому числі відсутністю 
патріотичного виховання підлітків, неконтрольованою демонстрацією 
насильства у ЗМІ та мережі Інтернет, вадами сімейного виховання, бездо-
глядністю дітей, відсутністю стратегії щодо працевлаштування молоді та 
іншими вадами державної політики у цій сфері. Першочерговою потребою 
будь-якої держави є забезпечення всебічного розвитку та самореалізації кож-
ної дитини, тому підтримка молоді повинна бути одним з основних пріори-
тетів соціальної політики держави. Недостатня увага з боку держави до про-
блеми злочинності неповнолітніх детермінує поглиблення деліквентних 
проявів у суспільстві, зневагу до соціально-культурних норм, посилення 
рецидивної злочинності та проявів жорстокості.

Неодноразово наголошувалося на тому, що запобігання злочинності 
неповнолітніх є одним із пріоритетних напрямів кримінальної політики 
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України як діяльності держави щодо захисту громадян і суспільства від зло-
чинних посягань. Як відомо, політика виражає функції держави щодо керів-
ництва зовнішніми і внутрішніми сферами та напрямами суспільного життя. 
Важливою складовою внутрішньої політики є боротьба зі злочинністю, що 
покликана знизити її рівень та забезпечити стан, який відповідає потребам 
захисту суспільства від злочинів2.

Мета. Розробка поняття ювенальної антикримінальної політики та вста-
новлення її завдань на сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу. Мудра політика, як слушно наголошує 
О. М. Костенко, полягає в тому, щоб за допомогою соціальних реформ спри-
яти узгодженню волі і свідомості людей з реально існуючими і діючими 
в суспільстві законами природного права, тобто сприяти формуванню право-
вої культури людей, аби не довелося забезпечувати правопорядок за допомо-
гою репресивних засобів3. Особливо актуальною ця теза є для дослідження 
проблеми відповідальності неповнолітніх правопорушників, щодо яких 
репресія – крайній захід протидії. Як свідчить статистика, більшість рециди-
вістів уперше стають на шлях злочинів у неповнолітньому віці чи в перші 
роки після настання повноліття. Це пояснюється тим, що каральна система в 
її нинішньому вигляді не здатна зробити з юних злочинців законослухняних 
громадян, тому потребує істотних змін4. 

Злочинність неповнолітніх становить серйозну соціальну проблему для 
багатьох країн сучасного світу – це положення є одним із головних 
у Сальвадорській декларації, прийнятій на 12-му конгресі ООН із запобіган-
ня злочинності і кримінального правосуддя (квітень 2010 р.). В. В. Василевич 
також звертає увагу на діяльність конгресів ООН із запобігання злочинності 
й поводження з правопорушниками, що відбулися у 1955–2015 рр. Науковець 
узагальнює назви основних розділів і зміст питань, на які звертали увагу на 
цих конгресах ООН, у тому числі щодо запобігання злочинності неповноліт-
ніх: перший конгрес ООН «Запобігання ювенальним вчинкам»; другий кон-
грес ООН «Нові форми злочинності неповнолітніх: їх походження, запобі-
гання»; третій конгрес ООН «Спеціальні превентивні й виправні заходи для 
молоді»; шостий конгрес ООН «Справедливість і правосуддя стосовно непо-
внолітніх: до і після вчинення злочину»; сьомий конгрес ООН «Розробка 
стандартів для запобігання злочинності серед неповнолітніх»…5

Як відомо, політика виражає функції держави щодо керівництва зовніш-
німи і внутрішніми сферами та напрямами суспільного життя. Важливою 
складовою внутрішньої політики є боротьба зі злочинністю, що покликана 
знизити її рівень та забезпечити стан, який відповідає потребам захисту 
суспільства від злочинів6. За 30 років незалежності в Україні не вдалося ство-
рити національну доктрину протидії злочинності, у тому за участю неповно-
літніх осіб. Сучасні науковці серед спеціальних сфер кримінально-правової 
політики називають і кримінально-правову політику у сфері протидії бороть-
би зі злочинами проти сім’ї, прав та законних інтересів неповнолітніх7.
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Україна, як й інші європейські держави, поступово відмовляється від 
виключної репресії за девіантну поведінку неповнолітнього, наближаючись 
до створення дієвої ювенальної превенції, тобто запобігання вчиненню діть-
ми кримінальних правопорушень. Державна політика у сфері формування 
ювенальної юстиції в Україні повинна включати розробку загальнонаціо-
нальних програм, що сприятимуть як підтримці родин з дітьми, збереженню 
традиційних сімейних цінностей, посиленню виховної функції в навчальних 
закладах, так і запобіганню вчиненню кримінальних правопорушень серед 
неповнолітніх, ефективному захисту їх прав, свобод та інтересів8. 

Ювенальна політика як політика по захисту та реалізації прав неповно-
літніх визначається законодавством України як один із основних напрямів 
державної політики щодо соціального захисту населення, тому має передба-
чати необхідність багатосекторальної діяльності, залучення до неї держави, 
громади, некомерційних та комерційних неурядових організацій та індиві-
дуумів. Ювенальну політику Р. М. Опацький визначає як пріоритет діяльно-
сті держави в соціальній сфері та як невід’ємну складову національної без-
пеки держави, а наступним етапом пропонує прийняття Ювенального кодек-
су (або Кодексу законів захисту прав дітей)9. Загалом слід підтримати наве-
дені ідеї. Однак не можемо погодитися з пропозицію розроблення 
Ювенального кодексу України, оскільки спеціальні норми, спрямовані на 
захист дітей, передбачено у всіх галузях національного законодавства. Якщо 
дотримуватися цієї пропозиції, то не виключеними будуть подальші пропо-
зиції про розробку Жіночого кодексу (або Кодексу законів щодо захисту прав 
жінок) тощо. Також не можемо погодитися з виокремленням поняття «юве-
нальна відповідальність». Щодо неповнолітніх слід розглядати традиційні 
види відповідальності − кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та 
дисциплінарну. Специфіка цих видів відповідальності при застосуванні до 
неповнолітніх не змінює їх сутності. 

Поняття кримінальної політики використовує у своїх дослідженнях зна-
чна кількість вітчизняних науковців: М. М. Бабаєв, В. К. Грищук, 
Т. А. Денисова, В. С. Зеленецький, І. В. Козич, Ю. Ю. Коломієць, О. М. Литвак, 
Є. М. Моісеєв, Б. М. Телефанко, В. А. Тимошенко, М. М. Яцишин та ін. 
Водночас О. М. Костенко є прибічником поняття антикримінальної політи-
ки10. Також П. Л. Фріс критично оцінює термін «кримінальна політика», від-
значаючи, що він «не може бути визнаний вдалим. Його буквальне тлумачен-
ня може дати підстави розуміти під нею політику, яка спрямована на розви-
ток злочинності, що, звичайно, у корені не відповідає змісту, який вкладаєть-
ся в цей термін. По суті, мова йде про антикримінальну, антизлочинну полі-
тику»11. 

Заслуговує на увагу визначення, запропоноване у Юридичній енциклопе-
дії, першому в Україні багатотомному систематизованому зводі знань про 
державу і право, підготовленому Інститутом держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України ще у 2011 р.: «Кримінальна політика – стра-
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тегія і тактика (напрями) державної діяльності в галузі боротьби зі злочин-
ністю»12. Такий підхід наявний у науковому доробку П. Л. Фріса: «кримі-
нальна політика – це вироблена Українською державою генеральна лінія, що 
визначає стратегію, основні концепції, напрями, цілі і засоби впливу на зло-
чинність шляхом формування кримінального, кримінально-процесуального 
та кримінально-виконавчого законодавства, регулювання практики їх засто-
сування, а також розробка й реалізація заходів, спрямованих на попереджен-
ня злочинів»13. Також Т. О. Гончар досліджує поняття ювенальної криміналь-
ної політики, визначаючи її як розроблені державою та засновані на об’єк-
тивних законах розвитку суспільства напрями діяльності уповноважених 
державних і недержавних органів, які базуються на міжнародно-правових і 
національних нормах, основною метою яких є захист прав та свобод 
неповно літніх осіб та запобігання вчиненню ними правопорушень14. 
Зауважимо, що авторка розглядає ювенальну кримінальну політику як скла-
дову ювенальної політики держави.

На основі наведеного та з урахуванням останніх змін і тенденцій розвит-
ку кримінального законодавства України пропонуємо таке визначення понят-
тя «ювенальна антикримінальна політика» – це стратегія і тактика діяльності 
держави в галузі протидії кримінальним правопорушенням неповнолітніх, 
які визначають напрями, цілі і засоби впливу на злочинність неповнолітніх, 
правову регламентацію кримінальної відповідальності неповнолітніх та її 
реалізацію органами кримінальної юстиції, створення системи ювенальної 
юстиції та запобігання злочинності серед неповнолітніх. Складовими еле-
ментами ювенальної антикримінальної політики є законодавство про кримі-
нальну відповідальність неповнолітніх, практика його застосування, юве-
нальна юстиція та ювенальна превенція. Всі ці елементи перебувають між 
собою у функціональній залежності й взаємодії. Механізм цієї взаємодії 
такий, що зміни в одному елементі з необхідністю зумовлюють відповідні 
зміни і в інших елементах такої політики. На сучасному етапі ювенальна 
антикримінальна політика України має своїми головними завданнями фор-
мування системи ювенальної юстиції, здатної гарантувати відновне, реабілі-
таційне, охоронне та виховне правосуддя, а також забезпечення ефективної 
ювенальної превенції, соціальної адаптації та ресоціалізації неповнолітнього 
правопорушника.

Отже, в межах ювенальної антикримінальної політики відбувається не 
лише реалізація системного реформування органів кримінальної юстиції, а й 
формування ювенальної юстиції. У контексті розгляду ювенальних − кримі-
нології, юстиції, превенції, пенології тощо, слід виходити із головного між-
народно-правового акта, що забезпечує права дітей, а саме Декларації прав 
дитини, прийнятої резолюцією 1386 (XIV) Генеральної Асамблеї ООН від 
20 листопада 1959 р., де у преамбулі зазначено, що дитина внаслідок її фізич-
ної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування, зокре-
ма належного правового захисту, до і після народження. Саме це положення 
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лежить в основі формування і розвитку сучасної ювенальної антикриміналь-
ної політики в Україні. 

Отже, у контексті розгляду ювенальної антикримінальної політики слід 
констатувати розвиток таких нових напрямів як ювенальна кримінологія, 
ювенальна юстиція, ювенальна превенція, ювенальна пенологія. Зустрічається 
і таке поняття, як «ювенальне кримінальне право»15.

Відповідно до соціально-натуралістичної кримінології та ідей Е. Дюрк-
гейма про «нормальність» злочинності є підстави для тези, що злочинність 
неповнолітніх – це явище, з одного боку, неминуче, а з другого – протипри-
родне для суспільства. Злочинність неповнолітніх є вкрай негативним, про-
типриродним, соціально небезпечним явищем, проте примушує суспільство 
і державу до світоглядної трансформації, зростання державного й суспільно-
го інтересу до цієї проблеми, зміни пріоритетів та підходів у політиці держа-
ви, формування ефективної ювенальної антикримінальної політики.

Слід обов’язково приділити увагу термінологічному питанню. На основі 
звернення до Великого тлумачного словника сучасної української мови, вчені 
констатують: дитинство – це ранній, до отроцтва вік; отроцтво – вік між 
дитинством і юністю; підліток – хлопчик або дівчинка 12–16 років – перехід-
ного віку від дитинства до юнацтва; неповнолітній – підліток (людина), який 
не досяг повноліття; юнацтво – вік між отроцтвом і зрілістю, а молодь – це 
молоде, підростаюче покоління, юнацтво. Очевидно, що ці терміни не є 
тотожними. Повноліття − це вік, після досягнення якого людина набуває пов-
ної відповідальності за свої дії та вчинки згідно з Конституцією та законодав-
ством України. Дітей, що не досягли повноліття, називають неповнолітніми. 
Згідно зі ст. 6 Сімейного кодексу України, правовий статус дитини має особа 
до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досяг-
нення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина віком від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

На підставі аналізу сімейного законодавства України можна стверджува-
ти, що дитина – це узагальнюючий термін для малолітньої та неповнолітньої 
особи. Проте виникає питання: чи доречно пряме застосування у криміналь-
ному праві поняття із галузі сімейного права, без належної адаптації до спе-
цифіки кримінально-правового регулювання. У кримінальному праві є влас-
ні засади, предмет правового регулювання, межі кримінальної відповідаль-
ності, встановлено загальний і так званий знижений вік кримінальної відпо-
відальності. Це не можна ігнорувати. Адже юридичною базою протидії зло-
чинності неповнолітніх є законодавство про кримінальну відповідальність.

Правова регламентація протидії злочинності неповнолітніх як один із 
елементів ювенальної антикримінальної політики – це насамперед кримі-
нальне законодавство, зокрема розділ ХV Загальної частини КК України 
«Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх». 
Крім того, до обставин, які пом’якшують покарання (ст. 66 КК України), від-
несено саме «вчинення злочину неповнолітнім», а не дитиною. Тому в аспек-
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ті розгляду злочинів, вчинених неповнолітніми, недоцільно використовувати 
термін «дитина». Водночас у контексті ювенальної віктимології, а також у 
межах кримінально-правових досліджень проблеми неповнолітнього потер-
пілого, ми допускаємо використання терміна «дитина». Такий підхід дасть 
змогу відокремити неповнолітню особу, яка вчинила кримінальне правопо-
рушення, від неповнолітнього, який є потерпілим від злочинного посягання. 
Адже термін «дитина» не несе в собі негативного змісту, є соціально ней-
тральним, на відміну від неповнолітнього як суб’єкта кримінальної відпові-
дальності. 

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок. Під юве-
нальною антикримінальною політикою запропоновано розуміти стратегію і 
тактику діяльності держави у сфері протидії кримінальним правопорушен-
ням неповнолітніх, які визначають напрями, цілі і засоби впливу на злочин-
ність неповнолітніх, правову регламентацію кримінальної відповідальності 
таких осіб та її реалізацію органами кримінальної юстиції, створення систе-
ми ювенальної юстиції та запобігання кримінальним правопорушенням 
серед неповнолітніх. 

Усі складові ювенальної антикримінальної політики, а саме законодав-
ство про кримінальну відповідальність неповнолітніх, практика його засто-
сування, ювенальні юстиція та превенція, перебувають між собою у функці-
ональній залежності й взаємодії. Механізм цієї взаємодії такий, що зміни в 
одному елементі з необхідністю зумовлюють відповідні зміни і в інших еле-
ментах такої політики. На сучасному етапі ювенальна антикримінальна полі-
тика України має своїми головними завданнями формування системи юве-
нальної юстиції, здатної гарантувати відновне, реабілітаційне, охоронне та 
виховне правосуддя, а також забезпечення ефективної ювенальної превенції, 
соціальної адаптації та ресоціалізації неповнолітнього правопорушника.
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Kvasha Roman. Juvenile anti-criminal policy: concepts and tasks
Introduction. Significant prevalence of juvenile delinquency, primarily violent and 

selfish, is due to many factors: the destruction of the school education system, including 
lack of patriotic upbringing of adolescents, uncontrolled demonstrations of violence in 
the media and the Internet, defects in family upbringing, neglect youth and other 
shortcomings of public policy in this area. The primary need of any state is to ensure 
the comprehensive development and self-realization of every child, so the support of 
young people should be one of the main priorities of social policy. Insufficient attention 
of the state to the problem of juvenile delinquency determines the deepening of 
delinquent manifestations in society, disregard for socio-cultural norms, increasing 
recidivism and violence.

The aim of the article. Development of the concept of juvenile anti-crime policy 
and establishment of its tasks at the present stage. 

Results. Juvenile anti-crime policy is proposed to be understood as the strategy 
and tactics of the state in the field of combating juvenile delinquency, which determine 
the directions, goals and means of influencing juvenile delinquency, legal regulation of 
criminal liability of such persons and its implementation by criminal justice, juvenile 
justice system. juvenile delinquency.

Conclusions. All components of juvenile anti-crime policy, namely the legislation 
on criminal liability of minors, the practice of its application, juvenile justice and 
prevention, are in functional dependence and interaction. The mechanism of this 
interaction is such that changes in one element necessarily lead to corresponding 
changes in other elements of such a policy. At the present stage, Ukraine’s juvenile 
anti-criminal policy has the main tasks of forming a juvenile justice system capable of 
guaranteeing restorative, rehabilitation, protective and educational justice, as well as 
ensuring effective juvenile prevention, social adaptation and resocialization of juvenile 
offenders.

Key words: juvenile delinquency, child, juvenile policy, anti-criminal policy, 
juvenile justice.
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Протягом багатьох десятиліть «холодної війни» ключовою для спільної 
політики держав-членів НАТО щодо протидії зовнішнім загрозам була ст. 3 
Північноатлантичного (Вашингтонського) договору 1949 р., згідно з якою 
«сторони, окремо і разом, шляхом постійної й ефективної самодопомоги і 
взаємної допомоги, будуть підтримувати і розвивати свою індивідуальну та 
колективну спроможність протистояти збройному нападу». Але передбачене 
у статтях 5 і 6 щодо взаємної і колективної допомоги бачення безпеки і напа-
ду формально обмежувалося збройним нападом на територію, збройні сили, 
флот та літаки1. 

Звичайно, стратегічні документи НАТО і національне законодавство дер-
жав-членів у контексті протидії зовнішнім загрозам передбачали також захо-
ди щодо «цивільної готовності», що нині визначається як «планування щодо 
цивільних надзвичайних ситуацій» і загалом відповідало радянському розу-
мінню цивільної оборони. Цю сферу було добре організовано і забезпечено 
ресурсами, але у 1990-х відповідне фінансування було суттєво зменшено2. 
З часів закінчення «холодної війни» військові бюджети було значно скороче-
но, а більшість ресурсів, об’єктів оборони й критичної інфраструктури при-
ватизовано, механізми і спроможності територіальної оборони зникли. 
Водночас суспільства стали більш вразливими через взаємозалежність у всіх 
сферах і технологічність, інформатизацію3. 

Поняття гібридної загрози як поєднання державами та недержавними 
акторами конвенційних і неконвенційних засобів ворожих дій було включене 
до Стратегічного концепту НАТО і «Доктрини Кепстоун» НАТО у 2010 р.4 

Але можна стверджувати, що саме нові виклики, насамперед з боку 
Російської Федерації та дії ІДІЛ, спонукали НАТО звернути увагу на гібрид-
ні загрози. Зокрема, у 2014 р. генеральний секретар НАТО А. Расмуссен зви-
нуватив Росію у веденні гібридної війни, яку визначив як «комбінацію воєн-
них дій, прихованих операцій і агресивної програми дезінформації»5. 

У 2015 р. на саміті міністрів закордонних справ держав-членів НАТО 
було ухвалено стратегію щодо ролі цієї організації у протидії гібридній війні, 
в якій підкреслюється основна відповідальність держав-членів за протидію 
гібридним загрозам. НАТО збиратиме і поширюватиме інформацію щодо 
гібридної активності, для чого у межах Об’єднаного департаменту розвідки 
і безпеки у структурі Штаб-квартири НАТО засновується відділ гібридного 
аналізу. НАТО допомагатиме державам-членам виявляти їх вразливості та 
посилювати їх власну стійкість, надаватиме експертну і методичну допомогу 
в сферах цивільної оборони, запобігання і ліквідації наслідків хімічних, біо-
логічних, радіологічних та ядерних катастроф, захисту критичної інфра-
структури, стратегічних комунікацій, захисту цивільного населення, кібер-
безпеки, енергетичної безпеки, антитерористичної діяльності. 

Також стратегія спрямована на стримування гібридних загроз: підви-
щення підготовленості й готовності своїх військ, удосконалення процесів 
ухвалення рішень, посилення структури командування. У випадку неуспіху 
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стримування НАТО підтвердила готовність оперативно й ефективно захи-
стити держав-членів від будь-якої загрози6. Зокрема, очевидно вперше у 
цьому документі гібридні напади було кваліфіковано як вид агресії, що є 
підставою для колективної оборони (застосування ст. 5 Вашингтонського 
договору)7.

Ще важливішими є документи, ухвалені за підсумками Варшавського 
саміту Північноатлантичної ради 2016 р., тобто зустрічі всіх глав держав і 
голів урядів держав-членів. Зокрема, у комюніке саміту гібридну війну було 
визначено як широку, складну та гнучку комбінацію конвенційних і некон-
венційних засобів, відкритих і прихованих воєнних, парамілітарних і цивіль-
них заходів протистояння, що використовуються державами та недержавни-
ми акторами у високоінтегрований спосіб для досягнення їх цілей. Було 
підтверджено поширення на можливі випадки гібридної війни зобов’язання 
щодо колективної оборони8.

Як зазначалося у резолюції «Базові вимоги НАТО щодо національної 
стійкості», схваленій під час Варшавського саміту, «стійкість є необхідною 
основою для надійного стримування і оборони та ефективного виконання 
ключових завдань Альянсу». Бути стійкими щодо зміни викликів безпеки 
«вимагає від союзників підтримувати і захищати критичні цивільні спромож-
ності, поряд і на підтримку військовим спроможностям, та наскрізно працю-
вати всім органам влади й з приватним сектором»9. 

Ця резолюція містить сім основних взаємно пов’язаних вимог щодо 
національ ної стійкості, зокрема у контексті гібридних загроз, які надають 
нове тлумачення і розкривають зміст ст. 3 Вашингтонського договору: 

1) забезпечення безперервності в управлінні та критичних управлінських 
послугах (зокрема, здатність приймати рішення, доводити їх до адресатів, 
реалізувати їх в умовах кризи);

2) стійкість постачання енергії (резервні плани, внутрішні та міжнародні 
енергетичні мережі);

3) здатність ефективно вирішувати проблеми з неконтрольованим рухом 
людей і не допускати конфліктів цих рухів із силами НАТО у випадку розгор-
тання останніх; 

4) стійкість харчових і водних ресурсів (гарантування безпеки їх поста-
чання від зривів та саботажу); 

5) здатність упоратися з масовими жертвами (забезпечення спроможності 
систем охорони здоров’я, достатньої наявності й захищеності медичного 
постачання);

6) стійкість систем цивільних комунікацій (забезпечення функціонування 
телекомунікацій та цифрових мереж навіть в умовах кризи, з достатньою 
резервною здатністю);

7) стійкість транспортних систем (забезпечення швидкого пересування 
сил НАТО територіями держав-членів, надійності забезпечення транспорт-
ними мережами здійснення цивільних послуг навіть в умовах криз)10.
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Важливо, що Варшавська резолюція 2016 р. не стала декларативним чи 
рекомендаційним документом, на її виконання регулярно здійснюються уза-
гальнюючі дослідження, що виявляють проблемні сфери, де потрібна увага 
національної влади чи допомога Альянсу11. 

У Декларації Брюссельського саміту Північноатлантичної ради 2018 р. 
було зазначено, що метою гібридної діяльності держав і недержавних акторів 
є створення непевності та стирання межі між миром, кризою та конфліктом. 
У документі було підкреслено готовність НАТО за рішенням Північно-
атлантичної ради допомагати державам-членам у протидії «гібридним опера-
ціям», наголошено на розгляді можливої гібридної війни як збройного напа-
ду, що є підставою для реалізації зобов’язання щодо колективного захисту. 
Резолюція дала старт створенню команд підтримки протидії гібридній війні 
для посилення стійкості держав-членів12.

Вимоги Варшавської резолюції 2016 р. уточнювалися у наступних рішен-
нях НАТО. Зокрема, у 2019 р. на саміті міністрів оборони НАТО щодо стій-
кості систем цивільних комунікацій додано такі вимоги: надійні комунікацій-
ні системи, включно з Інтернетом 5G, надійні варіанти відновлення цих 
систем, пріоритетний доступ національних органів влади до них у періоди 
кризи, докладний аналіз ризиків щодо комунікаційних систем. Також у 
2020 р. ці вимоги було уточнено з огляду на нові технології інтернет-зв’язку, 
вплив та наслідки пандемії COVID-1913. 

У комюніке Брюссельського саміту Північноатлантичної ради у червні 
2021 р. було проголошено створення Всеохопної політики кібернетичного 
захисту з трьома пріоритетами: стримування, оборона та посилення стійкос-
ті. Було наголошено, що кібернетичні атаки як засіб гібридних операцій за 
рішенням Північноатлантичної ради можуть визнаватися випадком нападу 
на держав-членів, рівнозначним збройному нападу, що передбачає колектив-
ну оборону. Значну увагу приділено енергетичній безпеці, зокрема диверси-
фікації та інтеграції шляхів постачання енергоносіїв, захисту критичної інф-
раструктури14. 

У резолюції «Посилені зобов’язання щодо стійкості», ухваленій під час 
цього саміту як доповнення до Варшавської резолюції 2016 р., передбачаєть-
ся розробка державами-членами НАТО національних цілей і планів щодо 
підвищення стійкості. Серед загроз стійкості держав, що виходять від інших 
держав і недержавних акторів, названі: «конвенційні, неконвенційні та 
гібридні загрози й дії; терористичні атаки; шкідлива кібердіяльність, що 
зрос тає й стає дедалі більш складною; дедалі більш поширена ворожа інфор-
маційна діяльність, включно з дезінформацією, спрямована на дестабіліза-
цію наших суспільств та підрив цінностей, які ми поділяємо; спроби втру-
чання у наші демократичні процеси та належне врядування». 

Серед посилених зобов’язань щодо підвищення стійкості названі: безпе-
ка і диверсифікація ланцюжків поставок, а також стійкість критичної інфра-
структури (на землі, в морі, космосі та кіберпросторі) та ключової промисло-
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вості, включно з їх захистом від шкідливої економічної діяльності; викори-
стання розвитку технологій для захисту комунікацій нового покоління, 
захис ту технологій та інтелектуальної власності; долання викликів енерге-
тичній безпеці, що породжуються природними катастрофами, посиленими 
змінами клімату; збільшення вкладень у потужні, гнучкі та сумісні військові 
спроможності; посилення взаємодії держав-членів (консультації, рішення, 
дії); готовність до оперативної зміни політики НАТО; посилення взаємодії 
органів влади з приватним, громадським секторами, суспільством, посилен-
ня публічної комунікації; посилення взаємодії з міжнародними організаціями 
(насамперед з ЄС) та державами-партнерами поза НАТО. Основою стійкості 
називається відданість спільним цінностям15. 

У статті співробітників Департаменту оборонної політики і планування 
НАТО В.-Д. Рьопке і Г. Сенке стійкість цивільних структур, ресурсів та 
послуг називається першою лінією оборони сучасних суспільств. Стійкі 
суспільства, де всі органи влади, публічний і приватний сектори залучені до 
планування цивільної готовності, мають менше вразливостей і становлять 
чинник стримування потенційного ворога, який не може досягти бажаних 
цілей. Також такі суспільства мають кращі шанси на швидке відновлення до 
передкризового функціонального рівня. Підходом НАТО автори називають 
посилення стійкості на випадок будь-якої загрози – природного надзвичайно-
го лиха, викликів гібридної війни, тероризму, збройного конфлікту чи їх 
поєднання16. 

Аналітики НАТО відзначають, що згідно із сучасним розумінням ст. 3 
Північноатлантичного договору «кожна держава – член НАТО має бути стій-
кою, щоби протистояти та відновлюватися після значних ударів, таких, як 
природна катастрофа, відмова критичної інфраструктури, гібридний чи 
збройний напад. Стійкість є здатністю суспільства протистояти і відновлюва-
тися від таких ударів і поєднує як цивільну готовність, так і військову спро-
можність. Цивільна готовність є центральною опорою стійкості союзників та 
критичною передумовою колективної оборони Альянсу, і НАТО підтримує 
союзників у досягненні й посиленні їх цивільної готовності». Стійкість роз-
глядається як насамперед і здебільшого відповідальність кожного члена. 
Шляхами підвищення стійкості є збільшення національної оборонної спро-
можності, гарантування доступу до критичної інфраструктури, розробка пла-
нів на випадок криз, постійна перевірка здатності забезпечити життєво необ-
хідні послуги й підтримка збройних сил за допомогою цивільних, комерцій-
них та інших засобів17. 

М. Рюле і К. Робертс визначають такі сучасні інструменти НАТО щодо 
протидії гібридним загрозам: 

– покращення ознайомленості з обстановкою (створення спеціального 
підрозділу в складі Об’єднаного відділу розвідки і безпеки, який займається 
моніторингом і аналізом гібридних загроз; обмін державами-членами інфор-
мацією про внутрішні й зовнішні події; обмін розвідданими); 
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– адаптація навчань НАТО (запровадження гібридних елементів та сцена-
ріїв; залучення високопоставлених представників органів державної влади); 

– посилення стійкості членів Альянсу (дорадча допомога державам-чле-
нам щодо посилення стійкості інфраструктури; встановлення стандартних 
вимог оцінки в цій сфері); 

– поліпшення кіберзахисту (вироблення рекомендацій щодо варіантів 
стратегічних відповідей на значну зловмисну кібердіяльність за допомогою 
політичних, військових, дипломатичних і економічних інструментів; запро-
вадження зобов’язань держав-членів щодо вдосконалення кіберзахисту наці-
ональних мереж та інфраструктури; поглиблення державно-приватного парт-
нерства в цій сфері; створення «спільнот довіри» для обміну інформацією 
про кіберзагрози та протидію ним);

– створення команд підтримки протидії гібридній війні (невідкладне 
направлення спеціальних команд цивільних та військових фахівців до дер-
жав-членів у разі звернення);

– стримування гібридних загроз (підвищення ціни гібридних нападів для 
агресора – санкції, висилка дипломатів тощо);

– зближення цивільних і військових інструментів (розвиток набору комп-
лексних варіантів дій із запобігання і реагування на гібридні загрози, коорди-
нація виконання таких дій між політичними і військовими структурами 
НАТО, узгодження цих дій з іншими дійовими особами і зацікавленими сто-
ронами);

– використання можливостей нових технологій штучного інтелекту і аналі-
зу великих даних (виявлення і протидія кампаніям фейкових новин, підривній 
і диверсійній діяльності в Інтернеті; посилення можливостей розвідки, ство-
рення для цього спеціалізованих структур; співпраця з приватним сектором);

– виявлення і протидія дезінформації (розробка механізмів швидкого реа-
гування; розвиток власної мережі інформування різними мовами; взаємодія 
зі ЗМІ; комунікація на випередження із вразливою аудиторією);

– розширення співпраці органів держав-членів на різних рівнях (залучен-
ня до роботи Північноатлантичної ради радників з питань національної без-
пеки і керівників національних органів, що відповідають за протидію гібрид-
ним загрозам з метою обміну інформацією і досвідом);

– поглиблення відносин між НАТО і ЄС (розробка так званих правил гри 
і оперативних протоколів щодо обміну інформацією про дезінформаційну 
діяльність; співпраця у рамках Європейського центру передового досвіду з 
протидії гібридним загрозам);

– розширення співробітництва з партнерами18.
Основним органом НАТО щодо цивільної підготовленості й стійкості 

нині є Комітет планування щодо цивільних надзвичайних ситуацій (Civil 
Emergency Planning Committee). Він на постійній основі займається моніто-
рингом і аналізом впливу криз, поширює інформацію і кращі практики серед 
держав-членів19.
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Європейський Союз почав розглядати проблеми гібридних загроз комп-
лексно лише у 2015 р. У доповіді високого представника ЄС із зовнішніх 
справ та політики безпеки 2016 р. «Спільна позиція щодо протидії гібридним 
загрозам» було наголошено на тому, що визначення цих загроз має залиша-
тися гнучким і не може бути точним і вичерпним. Але доповідь усе ж визна-
чає їх як «суміш силової та підривної діяльності, конвенційних та неконвен-
ційних методів (тобто дипломатичних, військових, економічних, технологіч-
них), які можуть бути скоординовано використані державою чи недержавни-
ми акторами для досягнення певних цілей, залишаючись при цьому нижче 
порога офіційно оголошеної війни. Зазвичай акцент робиться на використан-
ні вразливостей цілі та на генеруванні неоднозначності для перешкоджання 
процесам прийняття рішень. Масові кампанії дезінформації, які використо-
вують соціальні медіа для контролю політичного наративу або радикалізації, 
залучення та спрямування проксі-акторів, можуть стати засобами реалізації 
гібридних загроз… Гібридні загрози спрямовані на використання вразли-
востей країни і часто на підрив основоположних демократичних цінностей і 
свобод»20. 

Стверджуючи національну специфіку гібридних загроз і відповідальність 
за протидію їм держав – членів ЄС, доповідь наголошує на потребі коорди-
нації їх зусиль. Основними засобами протидії гібридним загрозам документ 
називає їх усвідомлення, посилення стійкості держав, попередження, відпо-
відь на кризи та відновлення. 

Зокрема, стійкість у документі визначається як «спроможність витриму-
вати стрес і відновлюватися, посилюючись викликами». Йдеться про ключо-
ву інфраструктуру, ланцюжки постачання та суспільство. Щодо суспільства 
йдеться насамперед про протидію радикалізації та насильницькому екстре-
мізму. Новітні шляхи комунікації створюють можливість ідентифікації та 
рекрутування вразливих осіб, їх радикалізації, маніпулювання ними за допо-
могою пропаганди. Це передбачає елементи контролю щодо поширення 
інформації і протидії пропаганді, роботу з радикалізованими та вразливими 
особами, підготовку фахівців, обмін практиками та інформацією між держа-
вами, цілеспрямовану роботу правоохоронних органів, як і розуміння і усу-
нення економічних, політичних та соцієтальних чинників, що сприяють роз-
витку екстремізму і радикалізму21. 

Як зазначається у доповіді Європейського Парламенту «Протидія 
гібридним загрозам: співпраця ЄС – НАТО» (березень 2017 р.), концепт 
гібридної загрози актуалізувався у зв’язку з діями Росії проти України та 
діяльністю ІДІЛ. Він охоплює «взаємопов’язану природу викликів (зокре-
ма, етнічний конфлікт, тероризм, міграція, слабкі інституції), множин-
ність залучених акторів (зокрема, регулярні та нерегулярні збройні фор-
мації, кримінальні угруповання) та різноманітність використання конвен-
ційних і неконвенційних засобів (зокрема, військові, дипломатичні, тех-
нологічні)»22. 
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Залежно від інтенсивності гібридної небезпеки та намірів залучених 
акторів документ виокремлює: гібридну загрозу («явище, що є наслідком 
зближення і взаємної пов’язаності різних елементів, які разом формують 
більш складну і багатовимірну загрозу»), гібридний конфлікт («ситуація, в 
якій сторони конфлікту уникають явного використання збройних сил одна 
проти одної, покладаючись натомість на поєднання військового залякування 
(незавершені атаки), використання економічних і політичних вразливостей, 
дипломатичні чи технологічні засоби досягнення своїх цілей»), гібридну 
війну («ситуація, в якій країна вдається до явного використання збройних 
сил проти іншої країни чи недержавного актора разом із сумішшю інших 
засобів, зокрема, економічних, політичних та дипломатичних»). Документ 
називає викликом необхідність переходу від статичного розуміння переліку 
гібридних загроз до розуміння «динамічної природи гібридності», тобто про-
цесів, а також передумов і мотивів цих процесів, що можуть перетворювати 
певні ситуації на гібридні загрози23.

У документі вказується на сучасні тенденції у протидії гібридним загрозам.
1. Концептуальні тенденції: поява, окрім управлінських, загальносуспіль-

них стратегій менеджменту ризиків та побудови стійких суспільств. Як 
зазначається, «фокусування на стійкості допомагає пом’якшити ризики, які 
можуть вести до гібридних конфліктів у майбутньому (зокрема, щодо енергії 
чи доступу до води), та вдосконалює практики асоційованого менеджменту 
ресурсів». 

2. Матеріальні тенденції: публічно-приватне співробітництво щодо без-
пеки і розвитку, яке враховує, що ресурси протидії гібридним загрозам пере-
бувають у руках не лише уряду, а й громадянського суспільства, приватного 
сектора, окремих громадян. 

3. Правові тенденції: посилення взаємодії між державами для вироблення 
спільних підходів до кваліфікації гібридних загроз, а також альтернативних 
конвенціям підходів (зокрема, заходів щодо розвитку довіри, співробітни-
цтва у сфері правозастосування тощо). 

4. Інституційні тенденції: розширення сфери діяльності наявних чи ство-
рення нових інституцій24.

У Доповіді Європейської Комісії «Підвищення стійкості та підтримка 
спроможностей для відповіді на гібридні загрози» 2018 р. було зазначено, що 
гібридні загрози походять від держав та недержавних акторів і спрямовані, 
зокрема, на «дестабілізацію країн через підрив довіри громадськості до уря-
дових інституцій та піддання сумніву ключових цінностей суспільств». 
Гібридні операції визначаються як складні для виявлення та атрибуції «бага-
товимірні, що поєднують насильницькі та підривні методи, використовують 
конвенційні та неконвенційні засоби й тактики (дипломатичну, військову, 
економічну і технологічну) для дестабілізації противника»25. 

Важливим елементом відповіді на гібридні загрози доповідь називає 
посилення стійкості, яке залишається здебільшого у сфері відповідальності 
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держав-членів. Але ЄС у співпраці з НАТО сприяє їм у цьому. З цією метою 
у 2016 р. було підписано спільну декларацію двох організацій26. Чотирма 
сферами пріоритетного співробітництва ЄС і НАТО щодо протидії гібрид-
ним загрозам є: ситуаційне оповіщення, стратегічні комунікації, кібербезпе-
ка, запобігання і врегулювання криз27.

Стратегія безпеки ЄС «Безпечний союз» 2020 р. пропонує «загальносус-
пільний підхід до безпеки, який може у координованій манері ефективно 
відповідати швидкозмінному ландшафту загроз». Основні підходи ЄС, згідно 
зі стратегією, полягають у «внутрішньо-зовнішньому зв’язку» (координації 
дій держав-членів та взаємодії зі стратегічними партнерами, зокрема з НАТО 
і G7), усвідомленні та впровадженні безпекового виміру в будь-якій політиці 
з метою формування «екосистеми безпеки, що охопить весь обшир європей-
ського суспільства». Поняття останньої засноване на розумінні безпеки як 
спільної відповідальності європейських та національних інституцій, бізнесу, 
громадського сектора та громадян, пов’язаності безпеки з основоположними 
цінностями, зростанні взаємного зв’язку між внутрішньою і зовнішньою без-
пекою28. 

Як зазначається у документі, криза, пов’язана з вірусом COVID-19, про-
демонструвала, «як соціальні поділи та невизначеності створюють безпекову 
вразливість», що посилює потенціал складних та гібридних атак держав і 
недержавних акторів. Ці напади використовують вразливості за допомогою 
поєднання кібератак, руйнування критичної інфраструктури, кампаній дезін-
формації, радикалізації політичного наративу. Зокрема, пандемія інструмен-
талізується через «маніпуляцію інформаційним середовищем та виклики 
ключовій інфраструктурі», ослаблення соціальної згуртованості, підрив дові-
ри до інституцій ЄС та урядів держав-членів. 

Серед основних засобів протидії гібридним загрозам називаються: раннє 
виявлення, аналіз, готовність, «розвиток стійкості й попередження через від-
повіді на кризи та управління їх наслідками». Важливо, що наголошено, хоча 
й не розкрито, на необхідності ініціатив у сферах освіти, технологій та нау-
кових досліджень. 

Як зазначається у документі, центральним для запобігання і захисту від 
гібридних загроз є розвиток стійкості. Тому структури ЄС збиратимуть, 
поширюватимуть, аналізуватимуть інформацію в цій сфері й мають створити 
єдині стандарти для держав-членів, зокрема «базові показники секторальної 
гібридної стійкості», протоколи відповідей на гібридні кризи29.

Спеціалізованою аналітичною й контррозвідувальною структурою ЄС є 
EU Hybrid Fusion Cell, що перебуває у структурі Розвідувального і ситуацій-
ного центру (EU Intelligence and Situation Centre, EU INTCEN) – частини 
Європейської служби зовнішньої діяльності. Зокрема, вона фокусується на 
ідентифікації зовнішніх гібридних загроз щодо ЄС та держав Східного парт-
нерства. Створено також Міжгалузеву групу «Протидія гібридним загрозам» 
(ISG “Countering Hybrid Threats”), яка аналізує виконання програмних цілей 
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актів ЄС щодо протидії гібридним загрозам. Існує «Гібридна мережа ЄС» 
(Points of Contact for EU Hybrid Network) – мережа відповідальних за співро-
бітництво представників європейських і національних відомств, сфера діяль-
ності яких пов’язана з гібридними загрозами. Ця мережа забезпечує опера-
тивну взаємодію з Hybrid Fusion Cell30. 

У 2015 р. засновано експертну структуру East Stratcom Task Force для 
боротьби з дезінформацією з боку РФ та розвитку комунікацій з державами 
Східного партнерства. Пізніше за її зразком було створено відповідні струк-
тури для Західних Балкан і арабомовного світу31. 

Здійснюються заходи щодо перевірки стійкості різних сфер життєдіяль-
ності європейських держав. Зокрема, у 2018 р. Європейська Комісія органі-
зувала дослідження прогалин у готовності держав ідентифікувати та запобі-
гати загрозам хімічних, біологічних, радіологічних та атомних нападів. 
Разом із НАТО з 2017 р. відбуваються тестування готовності європейських 
держав відповідати, а інституцій ЄС – здійснювати координаційні функції в 
умовах масштабних гібридних криз. У 2017 р. було прийнято спільний план 
дій вищих органів ЄС щодо стійкості, стримування та оборони у сфері кібер-
безпеки, а передбачені ним положення протягом року було імплементовано у 
національні законодавства держав-членів. Оперативні питання взаємодії 
структур регулює протокол ЄС з протидії гібридним загрозам «EU Playbook» 
2016 р. У 2016 і 2017 рр. прийнято директиви ЄС щодо безпеки мережевих 
та інформаційних систем32. 

Зазначимо також, що для протидії гібридним загрозам було засновано 
Європейський центр вдосконалення протидії гібридним загрозам (The 
European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, Hybrid CoE) – 
міжнародний незалежний аналітичний мережевий центр, який також є тема-
тичною платформою взаємодії між ЄС та НАТО. Він базується у Гельсінкі й 
пропагує ідею запобігання і протидії на основі об’єднання зусиль влади і 
суспільства. Центр поширює кращі практики, розробляє нові підходи, пропо-
нує програми тренування. Нині у його роботі бере участь мережа з 1200 екс-
пертів – практиків і вчених33. Як зазначається у новій монографії, підготовле-
ній фахівцями Центру, «гібридні загрози стали невід’ємною частиною євро-
пейської безпеки», протидія їм потребує «загальносуспільного підходу, який 
об’єднує цивільних, військових та політичних акторів і належно веде до 
нової екосистеми безпеки»34.

На підставі нашого дослідження можна зробити деякі висновки. Для кон-
цептів та орієнтирів НАТО у сфері протидії гібридним загрозам було харак-
терне формальне обмеження розуміння безпеки та нападу переважно воєнни-
ми питаннями. Але, починаючи з 2014 р., це бачення поступово розширюєть-
ся, спочатку через поняття прихованих операцій та інформаційних засобів 
протистояння. Найновішою тенденцією є наголос стратегічних документів 
НАТО на таких гібридних загрозах, як кібернапади, шкідлива економічна 
діяльність, свідоме порушення режиму постачання енергоносіїв.
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У документах НАТО останніх років акценти суттєво зміщуються, дедалі 
більша увага приділяється безпеці цивільних спроможностей як «першої 
лінії оборони», а в межах концептів стійкості та цивільної готовності стира-
ються межі між гібридними, природними і техногенними загрозами. При 
цьому цивільна готовність передбачає, зокрема, інтеграцію безпекової діяль-
ності національних органів влади, приватного і громадського секторів, а 
основою стійкості проголошується відданість спільним цінностям дер-
жав-членів.

НАТО проголошує протидію гібридним загрозам насамперед сферою від-
повідальності держав-членів, які мають підвищувати свою стійкість. Альянс 
встановлює базові вимоги щодо стійкості, серед яких насамперед захист дер-
жавного управління, порядку, комунікацій, включно з інформаційними мере-
жами, та забезпечення базових потреб населення. 

Водночас принциповими змінами у розумінні відповідальності НАТО 
стало визнання, починаючи з 2015 р., гібридного нападу (фізичних дій, а зго-
дом і віртуальних) видом збройної агресії, що передбачає можливість колек-
тивної оборони. Крім того, НАТО визначила сферою своєї діяльності збиран-
ня і поширення інформації, консультування, методичну та експертну допомо-
гу в сфері протидії гібридним загрозам. 

ЄС розвиває свою стратегію протидії гібридним загрозам починаючи з 
2015 р. Як і НАТО, ЄС проголошує протидію гібридним загрозам насамперед 
сферою відповідальності держав-членів, але на себе покладає координацію 
їх політики, встановлення і забезпечення дотримання єдиних стандартів, 
збирання інформації та здійснення перспективних аналітичних досліджень. 
Водночас значна частина повноважень щодо колективної протидії гібридним 
загрозам фактично передається НАТО.

Стратегічні документи ЄС вказують на динамічну природу феномена 
гібридності, яка має мінливий процесуальний характер, який складно точно 
ідентифікувати та класифікувати, а також на синергетичний характер гібрид-
них викликів, що саме у своєму поєднанні створюють комплексні загрози 
суспільству. 

Для підходів ЄС характерна концепція загальносуспільного менеджменту 
ризиків як елемента протидії гібридним загрозам. Вона, зокрема, передбачає 
розгляд частини загроз як викликів, що за умови їх передбачення та адекват-
ної відповіді можуть стати шансом для посилення стійкості суспільств і дер-
жав. Зокрема, йдеться про необхідність гармонізації суспільних відносин, 
усунення передумов для розвитку екстремізму і радикалізму, пом’якшення 
ризиків, інклюзивний менеджмент ресурсів тощо. 

Завдяки такому підходу, як припускається, ризики (принаймні внутрішні) 
не повинні перетворитися на загрози, що здатні стати передумовою гібрид-
ного конфлікту і навіть гібридної війни. При цьому ключовими є розвиток 
публічно-приватного співробітництва з метою збереження довіри до євро-
пейських та національних інституцій, відданості спільним цінностям, усві-
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домлення і реалізація безпекового виміру будь-якої сфери політики держав та 
ЄС, неподільності внутрішнього і зовнішнього вимірів безпеки суспільства.
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Kresin Oleksii. Recognition, regulation and countering hybrid threats in 
NATO and the EU

Introduction. Effective development of legal provisions for countering hybrid 
threats in the context of Russia’s aggression against Ukraine should pressuppose 
studying the relevant experience of leading international organizations and the 
compatibility of Ukrainian legislation with the EU and NATO as fa as the European 
and Euro-Atlantic choice is stated in the Constitution. The aim of the article is to 
summarize the development and current state of legal provisions for countering hybrid 
threats in NATO and EU strategic documents, as well as to identify and analyze the 
main concepts of these documents that define their legal ideology. Results. The article 
presents a generalized vision of the legal framework for countering hybrid threats in 
NATO and EU strategy documents based on the application of dogmatic and 
comparative analysis methods, as well as reconstruction and structural-functional 
approach. 

Conclusions. NATO’s legal provisions in the field of countering hybrid threats were 
characterized by formal restrictions of the understanding of security and attack mainly 
by military issues. But since 2014, NATO’s regulations have consistently developed the 
concepts of resilience and civilian preparedness, blurring the lines between hybrid, 
natural and man-made threats. Like NATO, the EU since 2015 declares countering 
hybrid threats primarily the responsibility of member states, but is responsible for 
coordinating their policies, setting and enforcing unified standards, gathering 
information and conducting forward-looking analytical research.

Key words: hybrid threats, hybrid war, law of international organizations, law of 
international security, resilience, civil preparedness.
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Pavko Yana. The Peculiarities of Contemporary Legal Policy of Ukraine in the 
Field of Combating Climate Change

The article is devoted to the study of the peculiarities of formation and development 
of Ukraineʼs legal policy in the field of combating climate change. The main normative 
legal acts, elaborated and adopted in fulfillment of international commitments on 
сounteracting climate change, are analyzed. The author draws attention to the existing 
shortcomings of the legal regulation of climate change protection in our country.

Key words: greenhouse gas emissions, harmonization of legislation, climate 
change, implementation of international treaties, legal policy, nationally determined 
contribution, sustainable development. 

Актуальність дослідження. На сьогоднішній день проблема зміни клімату 
перебуває в центрі уваги як міжнародного співтовариства, так і окремих дер-
жав. Зменшення викидів парникових газів, відмова від використання викопно-
го палива, перехід на використання відновлюваних джерел енергії – неповний 
перелік заходів, реалізація яких країнами на національному рівні сприятиме 
протидії кліматичним змінам. Україна як активний учасник міжнародної клі-
матичної політики, безумовно, приділяє значну увагу і розробці власної ефек-
тивної правової політики в сфері боротьби зі зміною клімату, спираючись на 
досвід провідних держав світу. Саме тому від імплементації міжнародних клі-
матичних угод та гармонізації українського законодавства із законодавством 
держав – членів ЄС у цій сфері залежить її сучасний стан у цілому. 
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Постановка проблеми. Протидія зміні клімату є одним із важливих 
напрямів державної екологічної політики України, який потребує належного 
правового забезпечення. Нормативно˗правові акти, які визначають засади 
української кліматичної політики в сучасних умовах, піддаються критиці як 
законотворцями, так і науковцями, оскільки не завжди відображають у пов-
ному обсязі реалії сьогодення та можуть бути втілені в життя. Реформування 
національного законодавства в сфері боротьби зі зміною клімату та приве-
дення його у відповідність до міжнародних і європейських стандартів – пер-
шочергове завдання України як держави, що впевнено рухається євроінтегра-
ційним шляхом. 

Мета і завдання дослідження. Мета цього наукового дослідження поля-
гає у визначенні сучасних тенденцій формування, реалізації та розвитку пра-
вової політики України в сфері боротьби зі зміною клімату на основі аналізу 
національного законодавства та відповідних міжнародно˗правових актів, у 
яких бере участь наша держава. 

Огляд джерел і літератури. У статті звернено увагу на основні норма-
тивно˗правові акти, прийняті на виконання Україною міжнародних зобовʼя-
зань за Паризькою угодою 2015 р. та Угодою про асоціацію з ЄС 2014 р., які 
визначають засади та принципи сучасної кліматичної політики України. 
Також окремі аспекти становлення та розвитку української правової політи-
ки у сфері боротьби зі зміною клімату висвітлено в наукових працях 
Є. Копиці, М. Краснової, С. Кузнєцової та ін. 

Виклад основного матеріалу. Кліматична політика стала важливою 
складовою екологічної політики більшості держав світу, включаючи Україну, 
адже протидія зміні клімату є ключовим питанням, яке вимагає негайного 
вирішення для збереження довкілля для нинішніх і майбутніх поколінь. Крім 
того, вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її 
наслідками є однією із Цілей сталого розвитку ООН, визначених у резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН 70/1 від 25 вересня 2015 року «Перетворення 
нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року»1. 
У звʼязку з цим зауважимо, що 3 вересня 2019 року було видано Указ 
Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 
2030 року», спрямований на забезпечення національних інтересів України 
щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для 
досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання консти-
туційних прав і свобод людини та громадянина2. Безумовно, в ньому йдеться 
і про зміну клімату. 

На формування та реалізацію правової політики України в сфері бороть-
би зі зміною клімату впливає її участь у міжнародних договорах, які визнача-
ють засади співпраці з іншими державами з метою зменшення викидів пар-
никових газів. Варто нагадати, що наша держава має низку міжнародно˗пра-
вових зобовʼязань у сфері боротьби зі зміною клімату. По˗перше, вона є 
учасницею Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) 1992 р. 
та Паризької угоди 2015 р., яка з 2020 р. замінила Кіотський протокол до 
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вищевказаної конвенції. По˗друге, Угода про асоціацію між Україною та ЄС 
2014 р. охоплює співробітництво в природоохоронній сфері, включаючи про-
тидію кліматичним змінам. Паризька угода є новим інструментом міжнарод-
ної кліматичної політики, метою якого є зміцнення глобального реагування 
на загрозу зміни клімату в контексті сталого розвитку та зусиль з викорінен-
ня бідності (п. 1 ст. 2)3. Україна ратифікувала її 14 липня 2016 року. Даний 
міжнародний договір встановив зобовʼязання для держав щодо підготовки та 
оновлення національно визначеного внеску кожні пʼять років. Загалом, наці-
онально визначений внесок становить документ, який відображає стратегію 
кожної держави˗учасниці зі зменшення викидів парникових газів. Зокрема, 
він повинен бути амбітним, демонструвати прогрес і сприяти досягненню 
спільної мети, визначеної в Паризькій угоді 2015 р. Необхідно зазначити, що 
перший очікуваний національно визначений внесок України був затвердже-
ний 16 вересня 2015 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про 
схвалення Очікуваного національно визначеного внеску України до проєкту 
нової глобальної кліматичної угоди»4. Другий національно визначений вне-
сок до Паризької угоди було схвалено 30 липня 2021 року розпорядженням 
Кабінету Міністрів України «Про схвалення Оновленого національно визна-
ченого внеску України до Паризької угоди»5. 4 серпня 2021 року його було 
подано до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 
Порівнюючи з першим національно визначеним внеском, який виявився 
вкрай не амбітним, другий передбачає скорочення викидів парникових газів 
до 2030 р. до рівня 35% у порівнянні з 1990 р. і досягнення вуглецевої ней-
тральності не пізніше 2060 р.6 

Слід підкреслити, що з 31 жовтня по 12 листопада 2021 року проходила 
Конференція ООН зі зміни клімату (СОР 26) у м. Глазго (Шотландія), у якій 
брала участь і Україна. На СОР 26 наша держава представила свій оновлений 
національно визначений внесок. До того ж за результатами її проведення 
Україна стала учасницею Кліматичного пакту Глазго та домовленостей сто-
совно зменшення викидів метану та припинення вирубування лісів. До речі, 
5 листопада 2021 р. Верховна Рада України прийняла Постанову «Про 
Звернення Верховної Ради України до Конференції Організації Об’єднаних 
Націй зі зміни клімату, яка включатиме проведення 26-ї сесії Конференції 
Сторін Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, 
16-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Кіотського протоколу, та 
3-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Паризької угоди, 
Генеральної Асамблеї ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, парламент-
ських асамблей, Європейського парламенту, Міжпарламентського союзу, 
інших регіональних і міжнародних організацій, урядів та парламентів іно-
земних держав, на підтримку глобальних цілей з питань зміни клімату». 
У ній Верховна Рада України звернулася з проханням до Сторін і 
Секретаріату РКЗК ООН дотримуватися положень резолюцій Генеральної 
Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність 
України» та 73/263 від 16 грудня 2020 року «Ситуація з правами людини в 
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Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна» при підготовці 
офіційних документів, публікацій і звітів, у яких використовується статис-
тична та інша інформація, надана Російською Федерацією. Заявивши про 
підтримку глобальних цілей з питань зміни клімату, вона привертає увагу 
міжнародного співтовариства до збройної агресії Російської Федерації проти 
України, яка створює загрозливу екологічну ситуацію на тимчасово окупова-
них українських територіях, і закликає сприяти реалізації та захисту еколо-
гічних прав людей, які на них проживають7. 

Зауважимо, що на виконання положень Паризької угоди 2015 р. було при-
йнято Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на 
період до 2030 р., затверджену розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 7 грудня 2016 року. Її метою є вдосконалення державної політики у сфері 
зміни клімату для досягнення сталого розвитку держави, створення правових 
та інституційних передумов для забезпечення поступового переходу до низь-
ковуглецевого розвитку за умови економічної, енергетичної та екологічної 
безпеки і підвищення добробуту громадян8. У свою чергу 6 грудня 2017 р. роз-
порядженням Кабінету Міністрів України було затверджено План заходів щодо 
виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на 
період до 2030 р.9 Доцільно зазначити, що Концепція реалізації державної 
політики у сфері зміни клімату на період до 2030 р. є першим документом стра-
тегічного характеру в сфері протидії зміні клімату. В цілому, два вищевказаних 
нормативно˗правові акти заклали фундамент для формування та подальшого 
розвитку сучасної кліматичної політики України. Також наша держава на під-
ставі п. 19 ст. 4 Паризької угоди та п. 35 Рішення 1/СР.21 Конференції Сторін 
РКЗК ООН однією із перших розробила Стратегію низьковуглецевого розвит-
ку України до 2050 р., яка визначає основні напрями переходу економіки 
України на траєкторію низьковуглецевого зростання на засадах сталого роз-
витку відповідно до національних пріоритетів. Вона була підтримана прото-
кольним рішенням 18 липня 2018 року на засіданні Кабінету Міністрів 
України10. 

Слід звернути увагу на те, що 20 жовтня 2021 року був прийнятий ще 
один важливий документ у сфері боротьби зі зміною клімату ‒ розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії екологічної безпеки 
та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року». Згідно з цією страте-
гією чільне місце серед проблем у сфері охорони навколишнього природного 
середовища та природних ресурсів, які негативно впливають на здоров’я 
людей і сталість екосистем, посідають забруднення навколишнього природ-
ного середовища викидами в атмосферне повітря та скидами у водні об’єкти 
від промислових підприємств і посилення глобальної зміни клімату та нега-
тивних наслідків для ряду секторів економіки і сфер життєдіяльності люди-
ни. Її було розроблено на виконання Україною міжнародних зобовʼязань у 
рамках Паризької угоди, маючи на меті підвищити рівень екологічної безпе-
ки, зменшити впливи та наслідки зміни клімату в Україні11. 
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Пріоритетним напрямом кліматичної політики України є співпраця з ЄС 
у сфері боротьби зі зміною клімату, яка включає, безумовно, і приведення у 
відповідальність національного законодавства до права держав – членів ЄС. 
Нагадаємо, що глава 6 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р. вста-
новлює загальні засади співробітництва в сфері охорони навколишнього 
середовища. Зокрема, ст. 361 відносить зміну клімату до однієї із природо-
охоронних сфер для співпраці між Україною та ЄС. Відповідно до ст. 365 (с)  
угоди таке співробітництво охоплює розвиток та імплементацію політики з 
питань зміни клімату, як це визначено у Додатку ХХХІ до цього міжнародно-
го договору. Насамперед, Додаток ХХХІ до глави 6 «Навколишнє середови-
ще» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» закріплює такі 
зобовʼязання: імплементація Україною Кіотського протоколу до РКЗК ООН 
1997 р., включаючи всі критерії відповідності для повного запровадження 
кіотських механізмів; розроблення плану дій на довготермінову перспективу 
стосовно пом’якшення змін клімату та адаптації до них; розроблення та 
запровадження довгострокових заходів, спрямованих на скорочення викидів 
парникових газів. Разом з тим Додаток ХХХ передбачає необхідність впрова-
дження положень відповідних директив і регламентів щодо протидії зміні 
клімату та захисту озонового шару в національне законодавство України12. 
Так, з метою імплементації положень Директиви № 2003/87/ЄС про встанов-
лення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та 
внесення змін і доповнень до Директиви № 96/61/ЄС із змінами і доповнен-
нями, внесеними Директивою № 2004/101/ЄС 12 грудня 2019 р. було прийня-
то Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів 
парникових газів», який набрав чинності 1 січня 2021 року. Зокрема, за його 
допомогою вводиться європейська система моніторингу, звітності та верифі-
кації викидів парникових газів, яка дасть змогу отримати точну інформацію 
про викиди, контролювати та обмежувати їх, а також застосовувати єдину 
методику розрахунку викидів для всіх установок, з яких ці викиди здійсню-
ються13. Наступним нормативно˗правовим актом, прийнятим для виконання 
Регламенту (ЄС) № 842/2006 про певні фторовані парникові гази та 
Регламенту (ЄС) № 2037/2000 про субстанції, що руйнують озоновий шар, зі 
змінами та доповненнями, внесеними Регламентами (ЄС) № 2038/2000, (ЄС) 
2039/2000, (ЄС) 1804/2003, (ЄС) 2077/2004, (ЄС) 29/2006, (ЄС) 1366/2006, 
(ЄС) 1784/2006, (ЄС) 1791/2006 і (ЄС) 2007/899 та Рішеннями № 2003/160/
ЄС, 2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС, є Закон України «Про регулювання госпо-
дарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парни-
ковими газами» від 12 грудня 2019 р., який регулює правовідносини щодо 
виробництва, імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на 
ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, фторованими парнико-
вими газами, товарами та обладнанням, які їх містять або використовують, 
що впливає на озоновий шар і на рівень глобального потепління14. Оскільки 
Україна рухається євроінтеграційним шляхом, вона прагне брати участь у 
Європейській зеленій угоді, яка має на меті перетворити Європу на кліматич-
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но нейтральний континент до 2050 р. Для нашої держави вона є невідʼємною 
частиною її реформ та економічного зростання, а не просто екологічною іні-
ціативою ЄС. До речі, 24 січня 2020 року було прийнято постанову Кабінету 
Міністрів України «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань коор-
динації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської 
комісії «Європейська зелена угода»15.

Незважаючи на те, що Україна намагається проводити виважену правову 
політику в сфері боротьби зі зміною клімату, вона не є досконалою та потребує 
реформування. Це у свою чергу, повʼязано з багатьма факторами, серед яких 
слід назвати наступні: неузгодженість нормативно˗правових актів, які регла-
ментують питання у сфері протидії зміні клімату; розробка стратегічних доку-
ментів, які, по суті, мають декларативний характер і не закріплюють систему 
ефективних заходів для їх реалізації; неврегульованість дискусійних питань 
щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; відсутність єди-
ного бачення щодо вирішення проблеми зміни клімату та відображення такої 
позиції в спеціально розробленому законі; неврегульованість на законодавчому 
рівні проблем фінансування проєктів з протидії зміні клімату та ін. 

Доцільно підкреслити, що на сьогодні немає закону, присвяченого визна-
ченню правового режиму охорони клімату в Україні. До того ж у прийнятих 
нормативно˗правових актах відсутнє розуміння клімату як обʼєкта правової 
охорони. Нагадаємо, що згідно зі ст. 5 Закону України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року, яка має назву 
«Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища», дер-
жавній охороні і регулюванню використання на території України підля-
гають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природ-
но-соціальних умов і процесів, природні ресурси, як залучені в господар-
ський обіг, так і невикористовувані в економіці в даний період (земля, надра, 
води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ланд-
шафти та інші природні комплекси16. На жаль, у цій правовій нормі немає 
жодного згадування про клімат. У науці екологічного права неодноразово 
порушувалося питання стосовно включення до сфери правового регулюван-
ня таких обʼєктів, як озоновий шар і клімат. На переконання М. Краснової, 
природоохоронний ряд обʼєктів екологічного права поступово розширюється 
шляхом віднесення до них (й актами міжнародного екологічного права) 
таких, як озоновий шар атмосфери, біологічне різноманіття, клімат, екологіч-
на мережа, навколоземний космічний простір та ін. В одних випадках такі 
обʼєкти відображають певні характеристики самої природи, а в інших – 
сучасні підходи до інтеграції сукупності компонентів природи як комплексів 
і ландшафтів17. У цьому звʼязку зауважимо, що, з точки зору, С. Кузнєцової, 
до ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного середови-
ща» варто внести зміни, виокремивши клімат як обʼєкт правової охорони у 
складі компонента навколишнього природного середовища18. Крім того, 
Є. Копиця вважає, що у вищевказаний закон слід включити окрему статтю, 
присвячену встановленню і дотриманню нормативів гранично допустимих 
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шкідливих речовин, які впливають на стан клімату19. Також, на його думку, 
внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» від 25 червня 1991 року та Закону України «Про охорону атмос-
ферного повітря» від 16 жовтня 1992 року є першим етапом становлення 
правового регулювання у сфері запобігання та боротьби з негативними змі-
нами навколишнього середовища, спричиненими зміною клімату. Вони, 
зокрема, мають включати законодавче визначення клімату, встановлення пра-
вового режиму його охорони та закріплення основних заходів з охорони 
навколишнього середовища від негативних змін клімату20. 

Висновки. На підставі вивчення національного законодавства можемо 
зробити висновок, що правова політика нашої держави у сфері боротьби зі 
зміною клімату потребує відповідних змін, які повʼязані з необхідністю 
застосування комплексного підходу до вирішення цієї глобальної проблеми 
людства. Усі прийняті нормативно˗правові акти не містять юридичного 
визначення клімату та не встановлюють ефективні заходи щодо помʼякшення 
наслідків зміни клімату та адаптації до них. На нашу думку, доцільно розро-
бити та прийняти окремий закон, який би визначав правовий режим охорони 
клімату й охопив усі можливі спірні питання, беручи до уваги міжнародні та 
європейські стандарти. Безумовно, йдеться про юридичне закріплення 
поняття клімату як обʼєкта правової охорони та встановлення відповідально-
сті за дії, які призвели або можуть призвести до змін клімату. До того ж у 
звʼязку із труднощами, що виникають під час імплементації Україною поло-
жень відповідних директив і регламентів ЄС у рамках виконання своїх між-
народних зобовʼязань, має бути прийнятий нормативно˗правовий акт щодо 
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і його держава-
ми-членами. Зауважимо, що на сьогодні на розгляді Верховної Ради України 
перебувають законопроєкти, які мають важливе значення для реалізації 
сучасної правової політики в сфері протидії зміні клімату. До них, зокрема, 
належать проєкт Закону України № 5339 від 6 квітня 2021 року «Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулю-
вання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» та проєкт 
Закону України № 4167-3 від 31 травня 2021 року «Про запобігання, змен-
шення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяль-
ності». Крім того, у найближчій перспективі влада планує розробити 
Концепцію залучення фінансових ресурсів для виконання оновленого націо-
нально визначеного внеску до Паризької угоди та проєкт Закону України 
«Про стратегію низьковуглецевого розвитку України на період до 2050 року». 

1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution 
70/1 adopted by the General Assembly on 25 September 2015. URL: file:///C:/Users/Admin/
Downloads/Agenda2030%2520eng.pdf. 2. Про Цілі сталого розвитку України на період 
до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text. 3. Паризька угода від 12.12.2015 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61#Text. 4. Про схвалення Очікуваного націо-
нально визначеного внеску України до проекту нової глобальної кліматичної угоди: 
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Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 980˗р. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2015-%D1%80#Text. 5. Про схвалення Оновленого 
національно визначеного внеску України до Паризької угоди: Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 30.07.2021 р. № 868˗р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-
shvalennya-onovlenogo-nacionalno-viznachenogo-vnesku-ukrayini-do-parizkoyi-t300721. 
6. Україна подала Оновлений Національно визначений внесок до Секретаріату 
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 04.08.2021 р. URL: https://mepr.gov.ua/
news/37861.html. 7. Про Звернення Верховної Ради України до Конференції Організації 
Об’єднаних Націй зі зміни клімату, яка включатиме проведення 26-ї сесії Конференції 
Сторін Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, 16-ї сесії 
Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Кіотського протоколу, та 3-ї сесії 
Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Паризької угоди, Генеральної Асамблеї 
ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, парламентських асамблей, Європейського 
парламенту, Міжпарламентського союзу, інших регіональних і міжнародних організа-
цій, урядів та парламентів іноземних держав, на підтримку глобальних цілей з питань 
зміни клімату: Постанова Верховної Ради України від 05.11.2021 р. № 1870-IX URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1870-IX#Text. 8. Про схвалення Концепції реаліза-
ції державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року: Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 932-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/
npas/249573705. 9. Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалі-
зації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року: Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 06.12. 2017 р. № 878-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/878-2017-%D1%80#Text. 10. Уряд України підтримав Стратегію низьковуг-
лецевого розвитку України до 2050 року. 18.07.2018. URL: https://www.kmu.gov.ua/
news/ostap-semerak-uryad-ukrayini-pidtrimav-strategiyu-nizkovuglecevogo-rozvitku-
ukrayini-do-2050-roku. 11. Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до 
зміни клімату на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
20.10.2021. № 1363-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-
%D1%80#Text. 12. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/984_011#Text. 13. Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів пар-
никових газів: Закон України від 12.12.2019 р. № 377-IX.URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/377-20#Text. 14. Про регулювання господарської діяльності з озоноруй-
нівними речовинами та фторованими парниковими газами: Закон України від 
12.12.2019 р. № 376-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-20#Text. 15. Про 
утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни 
клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії «Європейський зелений курс»: 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.01.2021 р. № 33. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/33-2020-%D0%BF#Text. 16. Про охорону навколишнього при-
родного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-XII. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text. 17. Краснова М. Стан та перспективи розвитку 
вчення про обʼєкти екологічного права: науково˗методологічні аспекти. Вісник 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні 
науки. 2013. Випуск 2. С. 8‒12. С. 8. 18. Кузнєцова С. Загальна характеристика та деякі 
підстави виникнення правовідносин у сфері охорони клімату. Правова держава. 2019. 
Випуск 30. С. 249‒257. С. 252. 19. Копиця Є. Окремі проблеми правового регулюван-
ня нормування в галузі охорони атмосферного повітря. Актуальні проблеми вітчизня-
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ної юриспруденції. 2018. Том. 2. №6. С. 11‒16. С. 15. 20. Копиця Є. Екологічне норму-
вання у сфері правового забезпечення боротьби зі змінами клімату в Україні. 
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. №6. С. 47‒51. С. 50.
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Pavko Yana. The Peculiarities of Contemporary Legal Policy of Ukraine in the 

Field of Combating Climate Change
Introduction. The article is devoted to the study of the peculiarities of formation 

and development of Ukraineʼs legal policy in the field of combating climate change. 
The main normative legal acts, elaborated and adopted in fulfillment of international 
commitments on сounteracting climate change, are analyzed. The author draws 
attention to the existing shortcomings of the legal regulation of climate change 
protection in our country.

The aim of the article. The purpose of this scientific research is to determine 
contemporary trends of the formation, implementation and development of Ukraineʼs legal 
policy in the field of combating climate change on the basis of the analysis of national 
legislation and relevant international legal acts in which our country participates.

Results. Despite the fact that Ukraine is trying to pursue a balanced legal policy 
in the field of combating climate change, taking into account the practice of European 
countries, it is not perfect and still needs reform. To date, there is no law on defining 
the legal regime of climate protection in Ukraine. In addition, in the adopted normative 
legal acts the climate is not considered as an object of legal protection. 

Conclusions. Based on the analysis of national legislation, we can conclude that 
Ukraineʼs legal policy in the field of combating climate change needs changes. First of 
all, these changes are related to the need to take an integrated approach to tackling 
climate change. Ukraineʼs climate policy should not be fragmented. That is why it is 
so important to elaborate and adopt a separate law that would define the legal regime 
of climate protection and resolve all disputes, taking into account international and 
European standards.

Key words: greenhouse gas emissions, harmonization of legislation, climate 
change, implementation of international treaties, legal policy, nationally determined 
contribution, sustainable development.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОСМИСЛЕННЯ РОЛІ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

В УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСАХ1

Запропоновано авторське тлумачення громадянського суспільства як істо-
рично зумовленого феномена, розуміння якого змінюється під впливом таких 
чинників, як нове урядування, що включає неоліберальні реформи та розвиток 
мереж, зміну режимів у перехідних державах. Показано, що визначення грома-
дянського суспільства також пов’язане з іншими концепціями, включаючи 
участь, розвиток, третій сектор та інклюзивність. 

Проаналізовано еволюцію розуміння громадянського суспільства, його участі 
в управлінні соціальними процесами у контексті нових підходів до управлінської 
практики, сформульованих теоріями раціонального вибору, неоінституціоналіз-
му, неолібералізму та концепцією третього шляху. 

Ключові слова: громадянське суспільство, урядування, неоінституціоналізм, 
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Kresina Iryna, Stoiko Olena. Evolving approaches to civil society participation 
in governance processes 

It has been suggested that civil society is a historically conditioned phenomenon 
whose understanding is changing, influenced by factors such as new governance, 
including neoliberal reforms and network development, and changing regimes in 
transitional states. Civil society is also linked to other concepts, including participation, 
development, the third sector and inclusion. 

The evolution of understanding of civil society and its participation in the 
management of social processes in the context of new approaches to governance 
practices articulated by theories of rational choice, neoinstitutionalism, neoliberalism 
and the concept of the Third Way is analysed. 

Key words: civil society, governance, neoinstitutionalism, neoliberalism, rational 
choice theories, participation, networks, the Third Way.

Огляд літератури. Соціологічні та політологічні теорії громадянського 
суспільства часто застосовують концепцію, згідно з якою громадянське сус-
пільство є цілісним, єдиним і містить норми та квазіправові механізми, що 
відрізняють його від держави, економіки і сім’ї та регулюють соціальні від-
носини. У світлі цих теорій громадянське суспільство визначається як 
соціаль на сфера, що протиставляється державі1, чи як простір вільної кому-
нікації, що породжує публічні сфери2, чи спільнота посередницьких об’єд-
нань, які покликані формувати довіру та солідарність3 та певною мірою 
об’єднують інтереси своїх членів. 

Постановка проблеми дослідження. Більшість зазначених теорій або 
матеріалізують громадянське суспільство, приписуючи йому структурні чи 
системні характеристики, втілені у функціях в рамках загальної системи соці-
уму, або розглядають відносини між об’єднаннями громадян та концепцією 
громадянського суспільства як щось дане, а не створене в результаті дискурсу. 

Таке поширення розуміння громадянського суспільства приховує той 
факт, що ми уже дедалі більше живемо в рамках особливого і дуже спірного 
способу уявлення та конструювання громадянського суспільства. Доцільніше 
говорити про те, що громадянське суспільство має ознаки соціально скон-
струйованої політичної реальності. 

Нині громадянське суспільство та уявлення про нього трансформуються 
під впливом таких чинників, як нове управління, що включає неоліберальні 
реформи та розвиток мереж, зміну політичних режимів у перехідних держа-
вах та країнах, що розвиваються. Громадянське суспільство також пов’язане 
з іншими концепціями, включаючи участь, розвиток, третій сектор та інклю-
зивність. Таким чином, суть громадянського суспільства пов’язана з контекс-
том, в якому воно знаходиться та реалізується.

Мета та завдання дослідження. Метою цієї статті є аналіз еволюції 
розуміння громадянського суспільства, його участі в управлінні соціальними 
процесами у контексті нових підходів до управлінської практики, сформу-
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льованих теоріями раціонального вибору, неоінституціоналізму, неолібера-
лізму та концепцією третього шляху. 

Виклад основного матеріалу. Мислителі епохи Просвітництва розгляда-
ли громадянське суспільство як перші кроки до появи комерційного суспіль-
ства та як місце (простір) для людини економічної. Вони уявляли громадян-
ське суспільство як сферу, де втілені бажання та інтереси новосформованих 
груп та людини економічної. Сучасні концепції громадянського суспільства 
часто уникають розгляду громадянського суспільства як сфери системи 
потреб (як це розуміли Гегель та К. Маркс). 

Замість цього вони прийняли концепцію громадянського суспільства, що 
складається з посередництва об’єднань громадян. Домінуючий підхід до 
розуміння громадянського суспільства у політології спирається на лібераль-
ну концепцію громадянського суспільства, сформульовану А. де Токвілем ще 
у ХІХ ст. Його спостереження за діяльністю громадських об’єднань в 
Америці 1830–1840-х років лягли в основу того, що ми сьогодні називаємо 
громадянським суспільством – автономне, тобто незалежне від держави, 
утворення, яке складається зі спонтанних та добровільних організацій. Проте 
нині ці об’єднання перетворилися на абсолютно різні типи організацій4. 

Сучасна концепція громадянського суспільства з’явилася у контексті 
політичної економії. А. Фергюсон і А. Сміт описували сучасне суспільство за 
допомогою таких теоретичних концепцій, як людина економічна, спонтан-
ний порядок та обмеження уряду. Гегель і К. Маркс визначали громадянське 
суспільство як систему потреб і розглядали його як сферу нерівності. 
Відновлення дискусій про феномен громадянського суспільство припало на 
1990-і роки, коли завершилася «холодна» війна і розпочався демократичний 
транзит у постсоціалістичних країнах. Воно супроводжувалося появою 
нових проблем, пов’язаних зі зміною ролі держави і трансформацією 
суспільства, яким вона «керувала». Нове мистецтво управління соціальними 
відносинами орієнтувалося на управління без чи поза межами держави. За 
такого контексту громадянське суспільство почало розглядатися із позицій, 
відмінних від часів Просвітництва: як певне утворення антидержавне або ж 
з підвищеною увагою до функціонування ОГС, їх участі у державному 
управлінні. 

Прихильники такого розуміння громадянського суспільства часто розгля-
дають його з позиції створення найважливіших умов для посилення ролі у 
суспільно-політичному розвитку та відповідного ослаблення держави, обме-
ження її функцій, зменшення впливу інститутів державної влади. Для бага-
тьох представників ліберально-демократичних сил боротьба за громадянське 
суспільство фактично ототожнюється з боротьбою проти держави. Таке розу-
міння взаємовідносин громадянського суспільства і влади є, зокрема, харак-
терною особливістю політичної свідомості ліберально-демократичних сил у 
пострадянських країнах. І це має глибокі історичні корені та соціально-пси-
хологічні основи.
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Багатовікова історія безроздільного панування владних структур і приду-
шення ними будь-яких проявів незалежної громадянської ініціативи сприяла 
формуванню погляду на державу і громадянське суспільство як на неприми-
ренних противників, антагоністів. У такому контексті природним виявляєть-
ся прагнення побудувати відносини громадянського суспільства з владою на 
принципах «гри з нульовою сумою», коли сила й успіх одного можливі лише 
при слабкості й поразці другого. Однак у межах демократичної системи від-
носини державної влади і громадянського суспільства мають будуватися на 
інших принципах. Виражаючи й обстоюючи інтереси громадян, захищаючи 
їх від державного втручання чи свавілля, громадянське суспільство саме по 
собі не здатне задовольнити значну частину вимог населення. Це може зро-
бити лише держава, і чим вона сильніша, тим ширші її можливості для задо-
волення суспільних інтересів. Інакше кажучи, в рамках демократичного 
устрою держава не повинна ставити собі за мету придушення чи обмеження 
сфери діяльності громадянського суспільства, як це ми бачимо в авторитар-
ній чи тоталітарній системах, а повинна бачити його специфічну роль у ство-
ренні демократії. Громадянське суспільство, своєю чергою, має бути зацікав-
лене в існуванні не просто «обмеженої» держави, що не висмоктує всі жит-
тєві соки із суспільства, а держави сильної, до якої можна не лише адресува-
ти вимоги, а й від якої можна очікувати, що завдяки своїй силі вона ці вимо-
ги здатна задовольнити. 

На перехідному етапі від тоталітаризму до демократії перед Україною 
постало завдання модернізації суспільства і держави, а побоювання втратити 
незалежність, про яку мріяли багато поколінь українців, призвело до того, що 
на перший план у політичному дискурсі вийшла проблема розбудови держа-
ви. Слід зауважити, що ціла низка вітчизняних дослідників наголошували на 
тому, що не держава утворює громадянське суспільство, а громадянське сус-
пільство утворює державу, є базисом держави, виступає ініціатором необхід-
них у ній змін, а також що громадянське суспільство – це соціальний фунда-
мент держави і одночасно соціальне середовище, в якому функціонує держа-
ва5. У цей період необхідно було ретельно збалансувати кроки щодо розбудо-
ви держави та становлення громадянського суспільства. Проте цього не ста-
лося, і процес державного будівництва набагато обігнав розвиток суспільст-
ва, що призвело до появи розбіжностей між модернізацією держави і модер-
нізацією суспільства, а у подальшому – зумовило Помаранчеву революцію та 
Революцію Гідності. 

Водночас у демократичних країнах Заходу на формування нових підходів 
до розуміння громадянського суспільства вплинуло поширення ідей неолібе-
ралізму та нових управлінських практик. Він, на відміну від класичного лібе-
ралізму, не покладається на теорію саморегульованого громадянського 
суспільства та ринкові відносини. На противагу сучасним уявленням про 
лібералізм неоліберальний підхід є доволі конструктивістським: спрямова-
ний на побудову ринку та поширення ринкових принципів у соціумі. Адже 
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неолібералізм не вважає, що йому притаманні «вбудовані» закони та правила. 
Як результат неолібералізм уже не розглядає громадянське суспільство як 
сферу діяльності, незалежну від держави.

На Заході реформа управлінських практик включає і політичне втручання 
в громадянське суспільство з боку держави, що здійснюється на основі теорії 
раціонального вибору та нового інституціоналізму6. Теорії раціонального 
вибору, віддаючи пріоритет неокласичній економіці та індивідуальному 
вибору, відмовилися від ідеї саморегульованого суспільства, характерної для 
класичного лібералізму. Хоча неоліберальна раціональність передбачає 
управління державою без управління соціумом, оскільки вони відкинули 
концепцію саморегульованого суспільства, проте інститути держави посила-
ються на громадянське суспільство для управління державою та її населен-
ням. Тобто виник конфлікт між основоположним теоретичним знанням, що 
формує політичну діяльність, та політичною реальністю. Показово, що зник-
нення ліберальної політичної раціональності збіглося зі зростанням популяр-
ності дискурсу громадянського суспільства та концепції третього сектору з 
1990-х років. 

Теорії раціонального вибору, зважаючи на їх орієнтацію на поведінку 
індивідів, а не колективів, мають мало спільного з панівними підходами до 
розуміння громадянського суспільства. Ці теорії та неокласична економіка не 
пояснюють, чому політикам потрібна підтримка з боку ОГС. Одне з най-
більш вірогідних пояснень – антидержавна орієнтація неоліберальних 
реформ, згортання масштабів держави загального добробуту, ослаблення 
ієрархічних бюрократичних структур, що змусило держави залучити до 
управлінських процесів недержавних акторів. За такого підходу представни-
ки громадянського суспільства з’явилися в процесі реструктуризації та впро-
вадження нових механізмів управління соціумом. Тепер актори громадян-
ського суспільства виконують деякі традиційні ролі держави, зокрема у сфері 
надання послуг, охорони здоров’я та освіти. Тим не менше, було б непра-
вильно описувати цей процес як лише передачу відповідальності від держави 
до акторів громадянського суспільства. Така передача державної відпові-
дальності недержавним акторам є невід’ємною частиною соціального проце-
су, що впливає на управління державою та її громадянами. Теорії раціональ-
ного вибору можуть пояснити, чому держави відступають, а нові моделі 
управління вийшли за межі державних інститутів. Проте вони не можуть 
пояснити необхідність співпраці держави з організаціями громадянського 
суспільства та набуття останніми нових ролей та функцій. 

Теорії нового інституціоналізму дали відповідь на дилеми, породжені 
неоліберальними реформами, коли неоліберальна політика зумовлювала 
соціальні заворушення та створювала дефіцит демократії. Теорії нового 
інституціоналізму співзвучні з ідеологічними обіцянками третього шляху 
реформувати як неолібералізм, так і соціальну демократію. Нові інституціо-
налісти погоджувалися з основними цілями неоліберальних реформ і твер-
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дженням, що ієрархічна держава та кейнсіанська політика соціального забез-
печення залишилися у минулому. Вони також вважають, що держава повин-
на передати частину своїх обов’язків недержавним акторам. У рамках теорії 
нового інституціоналізму громадянське суспільство часто використовувало-
ся як синонім «третього сектору», оскільки послідовники цієї концепції вва-
жали, що саме третій сектор має модернізувати державу та соціум. Нові 
інституціоналісти вважали, що соціальний капітал і довіра можуть замістити 
ринки в якості організаційного принципу діяльності мереж. 

Коли ж неоліберальні реформи зіткнулися з проблемами легітимності та 
наростанням громадського невдоволення, прихильники неолібералізму почали 
говорити про необхідність інклюзивного підходу та впровадження учасниць-
ких механізмів управління. Сформовані на цих задах концепції урядування та 
глобалізації стали популярними політичними дискурсами. Теорії нового інсти-
туціоналізму прагнули подолати гегемонію неоліберальної ідеології з її акцен-
том на учасницькому управлінні для розв’язання спільних проблем, зокрема 
екологічних та міграційних. Відповідно роль ОГС зросла, оскільки вони роз-
глядалися як проміжна ланка між законотворцями та громадянами7. 

Теорії нового інституціоналізму продовжили започаткований модерніста-
ми підхід до визначення соціуму та громадянського суспільства як саморегу-
льованих сфер. Нові теорії модернізації акцентували увагу на розподілі 
праці, що має місце у сучасних суспільствах під впливом технологічного 
прогресу, переосмислили соціальну теорію структурної диференціації у 
суспільстві для пояснення наслідків такої зміни. Теорія систем поглиблювала 
теоретичне розуміння суспільства як такого, що складається з відокремлених 
та саморегульованих сфер. Нові теорії були функціоналістськими, позаяк 
закріплювали за кожною складовою частиною (державою, соціумом, еконо-
мікою та сім’єю) конкретні функції – адміністрування, створення норм, 
виробництво й обмін та відтворення відповідно. 

Згідно зі структурно-функціоналістським підходом, що лежить в основі 
нових інституціоналістських теорій управління, ОГС є частиною суспільної 
сфери, а в рамках нового механізму управління в 1990-х роках вони отрима-
ли дві ролі, сумісні з теоріями структурної диференціації та нового інститу-
ціоналізму. Перша роль пов’язана з передачею державних обов’язків ОГС та 
третьому сектору, зокрема щодо надання послуг. Ця роль у подальшому набу-
ла обґрунтування в теоріях соціального капіталу: Р. Патнем скористався іде-
ями А. де Токвілля про посередницьку роль громадських організацій у побу-
дові демократій. Згідно з цією теорією соціальний капітал з’являється у 
результаті взаємодії громадян у різноманітних об’єднаннях. Оскільки грома-
дяни взаємодіють між собою для вирішення спільних проблем та задоволен-
ня спільних інтересів без потреби нагляду з боку держави, то вони можуть 
створити або посилити своє відчуття належності до спільноти. Місцеві орга-
нізації також перешкоджають небажаному втручанню та свавіллю з боку 
держави. 
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Теорії нового інституціоналізму скористалися теоріями соціального капі-
талу, щоб знайти нове підґрунтя для легітимності нової моделі управління, 
де рішення часто приймаються невиборними акторами разом з політиками, 
які несуть політичну відповідальність. Новий інституціоналізм вважає, що 
соціальний капітал і довіра між акторами-адміністраторами й довіра до них 
з боку громадян може замінити або ж частково компенсувати механізми легі-
тимації, створені представницькою демократією. У ліберальній демократії 
громадяни обирають політиків, які відповідальні та підзвітні перед громадя-
нами. Коли учасницьке управління (урядування) включає акторів без пред-
ставницького мандата до процесу прийняття рішень, то управлінські струк-
тури мають вирішувати нові проблеми, породжені дефіцитом демократії. 
У відповідь послідовники теорій соціального капіталу почали шукати відпо-
відь на питання, чи можуть управлінські мережі бути організовані на основі 
довіри, а не прибутку, або ж якщо довіра відсутня чи слабка, то як можна 
створити таку мережу. 

Друга роль, на якій наголошували теоретики нового інституціоналіз-
му, випливала з функцій ОГС у встановленні зв’язків між структурно від-
мінними сферами. Представники нового інституціоналізму разом із дея-
кими теоретиками демократії стверджували, що частина проблем з легі-
тимністю зумовлена відсутністю зв’язку між структурно диференційова-
ними частинами соціально-політичної системи. Нові інституціоналісти, 
прямо або опосередковано посилаючись на теорію публічної сфери 
Ю. Габермаса, характеризували ОГС як організації, здатні діяти як пере-
давальний механізм, своєрідний міст між громадянами та розробниками 
політики. Ці організації створюють простір для неспотвореної комуніка-
ції між громадянами, який би в іншому випадку перебував під постійною 
загрозою як з боку бюрократичних управлінських структур, так з боку 
економічної влади. 

Дискурс громадянського суспільства та управлінської практики дедалі 
більше наголошувалися новими інституціоналістами та політикою третьо-
го шляху. Відомі дослідники громадянського суспільства стверджували, що 
третій шлях і третій сектор політично близькі, особливо у сфері громадян-
ського суспільства та реформи системи соціального забезпечення. Третій 
шлях спирався на третій сектор для реформування держави і суспільства. 
Деякі дослідники стверджували, що третій шлях є новим політичним 
баченням «модернізації «соціальної демократії старого зразка», що покла-
дається на солідарність та соціальне забезпечення з боку держави, та праг-
не розробити комплексний підхід до оновлення держави та суспільства для 
протидії неоліберальній політиці, яка вважається соціально сліпою, спро-
щеною та нестійкою»8. Прихильники ідеї третього шляху стверджували, 
що держава повинна розглядатися не як надавач добробуту, а як ризик-ме-
неджер, що лягло в основу перегляду соціал-демократичної концепції дер-
жави загального добробуту9. 
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Одним з основних елементів амбіційної програми третього шляху щодо 
реорганізації держави було встановлення зв’язків із громадянським суспіль-
ством, його оновлення та активізація соціальної участі, заохочення соціаль-
ного підприємництва та нових підходів до державно-приватного партнерства 
у наданні публічних благ і послуг. Передбачалися такі тренди: оновлення 
політичних інститутів для заохочення більшої участі громадян; встановлення 
нових відносин між урядом та громадянським суспільством, що включають 
як діяльнісний уряд, так і активні, добровільні об’єднання громадян; актив-
ніша роль бізнесу як соціально та екологічно відповідальних інститутів; 
структурна реформа держави загального добробуту, перехід від «права на 
допомогу» до управління ризиками. 

Очікувалося, що організації третього сектора ефективно надаватимуть 
послуги у сфері охорони здоров’я, соціального забезпечення, гуманітарної 
допомоги, освіти, культури та стануть агентами громадського відродження 
шляхом формування інфраструктури швидко зростаючого громадянського 
суспільства. 

Той факт, що третій шлях і неоліберальні підходи мають схожі очікуван-
ня, по суті, свідчить про те, що зростаюча економічна та політична роль тре-
тього сектору до певної міри не залежить від «нової політики» і є частиною 
більш фундаментальних змін у постіндустріальному суспільстві. Через схо-
жість очікувань можна навіть стверджувати, що третій шлях як модернізова-
на ідея соціал-демократії не був альтернативою неоліберальному врядуван-
ню, а радше став однією із спроб скоригувати недоліки ринку, тобто є одним 
із різновидів неолібералізму.

Тобто неолібералізм і третій шлях збігаються у своїх очікуваннях щодо 
функціонування організованих акторів громадянського суспільства. Саме на 
цій підставі деякі автори вважають, що третій шлях не був альтернативою 
неоліберальному урядуванню, а радше підходом, що коригує ринок. Вони 
вважали третій шлях різновидом неолібералізму10. 

Також пов’язані між собою нове урядування, що акцентує увагу на орга-
нізаціях громадянського суспільства через їх потенціал розвитку соціаль-
ного капіталу, та політика третього шляху. Держава не лише ділиться своєю 
відповідальністю з недержавними акторами, а й отримує нові ролі. Перехід 
від ієрархічного управління до неієрархічних чи гетерархічних управлін-
ських процесів, який відбувся у розвинених країнах починаючи з 1980-х 
років, лише підкреслює нову роль ОГС у суспільному розвитку. Міжнародні 
організації, такі, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, перенес-
ли цю форму управлінської раціональності до країн, що розвиваються, 
через дискурс належного урядування. Останнє передбачає сильний акцент 
на участі та розвитку громадянського суспільства як передумови ефектив-
ного управління.

Ключовою дилемою, що стосується залучення ОГС до управлінських 
мереж і процесів вироблення політики, є підзвітність ОГС, оскільки вони не 
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проходять через процедуру виборів. Більше того, коли НУО беруть участь в 
управлінні, така практика часто набуває форми плюралістичного зацікавле-
ного посередництва. Своєю чергою участь ОГС в управлінні державою часто 
призводить до домінування бюрократичної та неоліберальної раціональності 
в рамках ОГС. 

Інженерія участі, нормативно-правове забезпечення участі та поточна 
практика участі в управлінні визначають та окреслюють межі легітимного 
громадянського суспільства на неоліберальних засадах і деполітизованим 
шляхом. Така форма участі вписується у ринкові принципи та логіку неолі-
бералізму. Управлінські практики призводять до організаційного ізоморфіз-
му, що впливає на органи публічної влади, корпорації та ОГС. Результатом 
цього є обмеження, виключення та делегітимація інших груп громадянського 
суспільства, оскільки в такому випадку політика зводиться до технічної та 
адміністративної практики, але не розуміється як змагальність зацікавлених 
сторін та публічне обговорення. 

Менеджералізм впливає на соціальну організацію, оскільки він стосуєть-
ся не лише процесу, в ході якого органи публічної влади впроваджують набір 
принципів, характерних для корпорацій, а й є технологією управління, 
оскільки передбачає управління суспільством менеджерами найбільш ефек-
тивним і результативним шляхом. Не лише діяльність ОГС, а й соціальні 
проблеми вирішуються через застосування загальних процедур, логіки і 
стратегій управління. При цьому управління організацією чи розв’язання 
соціальної проблеми найбільш ефективним і результативним чином є само-
ціллю. Менеджералізм дедалі ширше охоплює соціальний світ: процедури та 
формальні структури, через які громадянське суспільство інтегрується в 
інституційні рамки управління, сприяють появі у ньому нових управлінських 
акторів, які хочуть і спроможні брати участь в управлінні суспільством. 

Ще однією проблемою, пов’язаною з участю ОГС в управлінських про-
цесах, є те, що їх розглядають як представників незалежного громадянського 
суспільства. Однак за визначенням ці організації представляють насамперед 
інтереси своїх членів, зацікавлені у вирішенні спільних проблем і радше є 
прикладами формальної інституціоналізації громадянського суспільства, а не 
представниками соціуму, як представницький орган за демократичного 
режиму.

Подальша переоцінка ролі ОГС в управлінні державними справами буде 
безпосередньо пов’язана з процесами діджиталізації. Технології обробки 
великих масивів даних (Big data), що уже широко використовуються для ана-
лізу поведінки клієнтів у приватному секторі, нівелюють посередницьку 
роль ОГС, оскільки завдяки соціальним мережам і тотальній цифровізації 
практично усіх послуг (від пільгового проїзду транспортом до купівлі това-
рів і послуг) можна відтворити максимально деталізований профіль суспіль-
ства як щодо політичних уподобань, так і споживчих звичок на конкретній 
території. 
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Висновки. Отже, розуміння громадянського суспільства є історично 
зумовленим феноменом і залежить від особливостей конкретного контексту 
розвитку суспільних відносин. У 1990-х роках відбулося переосмислення 
ліберальної концепції громадянського суспільства, в рамках якої воно проти-
ставлялося деспотичній державі. Водночас неефективність державного 
управління, невдачі держави загального добробуту змусили активізувати 
пошук нових моделей організації управлінських процесів насамперед, тобто 
шляхом залучення організацій громадянського суспільства до процесу при-
йняття рішень та виконання деяких функцій, що раніше належали виключно 
державі. Теоретичним підґрунтям для змін управлінської практики стали 
теорії раціонального вибору, неоінституціоналізму та неолібералізму, яким, 
проте, не вдалося повністю вирішити дві основні проблеми: відсутність 
механізмів підзвітності ОГС та їх репрезентативність, тобто якою мірою 
вони є незалежними і наскільки повно представляють інтереси усього 
суспільства. 
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Kresina Iryna, Stoiko Olena. Evolving approaches to civil society participation 
in governance processes 

Political theories of civil society often apply the concept of civil society, which is 
considered holistic, containing norms and quasi-legal mechanisms that distinguish it 
from the state, economy and family, and regulating social relations. These theories 
often define civil society as a social sphere opposed to the state.

Civil society and the notion of civil society are currently being transformed by 
factors such as new governance, including neoliberal reforms and network development, 
and democratic transitions. Civil society is also linked to other concepts, including 
participation, development, the third sector and inclusion. Thus, the essence of civil 
society is linked to the context in which it is situated and implemented.

This article aims to analyse the evolution of the understanding of civil society and 
its participation in the governance of social processes in the context of new approaches 
to governance practices articulated by theories of rational choice, neo-institutionalism, 
neoliberalism and the concept of the Third Way.

The understanding of civil society is a historically determined phenomenon and 
depends on the specific context of social relations. In the 1990s there was a rethinking 
of the liberal concept of civil society, in which it was opposed to an oppressive state. 
At the same time, the inefficiency of state management and the failures of the common 
welfare state forced the search for new models of organisation of management 
processes, primarily by involving civil society organisations in the decision-making 
process and in performing some functions which previously belonged exclusively to the 
state. The theories of rational choice, neo-institutionalism and neo-liberalism provided 
the theoretical basis for changes in governance practices, which, however, failed to 
fully address two major problems: the lack of accountability mechanisms for CSOs and 
their representativeness – to what extent they are independent and how fully they 
represent the interests of the whole society.

Key words: civil society, governance, neoinstitutionalism, neoliberalism, rational 
choice theories, participation, networks, the Third Way.
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ДО КОНЦЕПТУ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ1

Уперше науково осмислено поняття етнонаціональної стійкості, її місце та 
роль у системі національної стійкості України. Запропоновані обґрунтування 
концепту етнонаціональної стійкості, авторське визначення етнонаціональної 
стійкості як здатності етнополітичної системи (держави у взаємодії з поліет-
нічним суспільством) підтримувати розвиток за допомогою нормативно-право-
вого та інституційного формування системи та стратегії забезпечення: 
1) передбачення, виявлення, запобігання та протидії внутрішнім та зовнішнім 
загрозам етнічного характеру; 2) інкорпорування таких загроз, трансформації 
їх у додатковий ресурс / імпульс розвитку етнополітичної системи.

Ключові слова: етнонаціональна стійкість, система національної стійко-
сті, етнополітична безпека, етнополітична система.

Yavir Vera. To the Concept of Ethnonational Resilience
For the first time, the concept of ethnonational resilience, its place and role in the 

system of national stability of Ukraine was scientifically studied. Substantiations of the 
concept of ethnonational resilience is offered, as well author’s definition of ethnonational 
resilience as ability of ethnopolitical system (state in interaction with polyethnic 
society) to support development by means of normative-legal and institutional 
formation of system and strategy of providing: 1) anticipation, detection and prevention 
of internal and external ethnic character’ threats; 2) incorporation of such threats, 
their transformation into an additional resource/impetus for the development of the 
ethnopolitical system.

Key words: ethnonational resilience, system of national resilience, ethnopolitical 
safety, ethnopolitical system.

Вступ (актуальність теми). Після Революції гідності Україна опинилася 
перед низкою принципово нових викликів, головним джерелом яких стала 
російська агресія проти України. Ці виклики не обмежуються територіальни-
ми втратами – анексією Автономної Республіки Крим та окупацією окремих 
районів Донецької та Луганської областей, а продукують цілу низку гібрид-
них загроз асиметричного характеру, на які виявилася не готовою дати відпо-
відь система національної безпеки України. Це зумовлює потребу в науково-
му пошуку нових шляхів, нових відповідей на виклики та упередження 
гібридних загроз в умовах зовнішньої агресії.

* Yavir Vіra, Doctor of Political Sciences
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Постановка проблеми. Зважаючи на те, що етнополітична / етнокультур-
на / етнонаціональна сфера містить внутрішній конфліктогенний потенціал 
(внутрішні загрози), який може бути використаний ззовні іншими державами 
(зовнішні загрози), виникає потреба у напрацюванні концепту етнонаціо-
нальної стійкості, що і є метою цього дослідження. У будь-якій поліетнічній 
державі можуть виникнути дезінтеграційні тенденції (вимоги автономізації, 
етнотериторіальні претензії) і Україна не є винятком1. Поліетнічність як 
латентна внутрішня загроза територіальній цілісності України набуває 
зовнішнього виміру у випадку втручання інших держав, які мають до 
України певні претензії етнічного забарвлення. Це сусідні держави – РФ, 
Угорщина, Румунія, частково Польща, до складу яких у певні історичні пері-
оди входила частина українських територій і які продовжують ставити під 
сумнів їх належність, захищаючи інтереси своїх національних меншин на 
території України.

Огляд літератури не може бути обширним, оскільки поняття етнонаціо-
нальної стійкості поки що не отримало наукового осмислення в українській 
етнополітології. Тому дослідження спирається на праці етнополітологів, при-
свячені спорідненим поняттям етнополітичної безпеки та етнополітичної 
стабільності – С. Асланова, К. Вітмана, М. Обушного, Н. Ціцуашвілі, а також 
інших українських науковців, присвячені більш широкому поняттю націо-
нальної стійкості – С. Пирожкова, А.Покровської, Н. Хамітова, О. Резнікової. 
Роботи таких зарубіжних дослідників, як Е. Вернер, Г. Герман, Б. Егеланд, 
С. Калдерон, Х. Коен, А. Мастен, М. Рутер, А. Сроуф, А. Федер заклали 
основи сучасного розуміння резильєнтності, тому також лягли в основу 
дослідження. Ядром методологічної бази дослідження стали методи систем-
ної декомпозиції та ітерації (послідовного наближення). 

Виклад основного матеріалу. Загалом зовнішня етнонаціональна полі-
тика багатьох країн містить дезінтеграційну складову стосовно інших дер-
жав, до яких має етнотериторіальні претензії і де проживає її національна 
меншина, хоча у жодній концепції, стратегії розвитку ми не побачимо офіцій-
но задекларованих намірів, які стосуються дезінтеграції держави. Однак 
проєкти відродження Великої Угорщини, Великої Румунії, Великої Польщі 
та союзу держав так званих братніх слов’янських народів (України, Росії та 
Білорусі) не зникають з передвиборчої та політичної риторики націоналіс-
тичних партій цих країн і містять загрози територіальній цілісності України. 
Нещодавно президент РФ у своїй статті заявив, що сприймає «стіну, яка 
виникла в останні роки між Росією та Україною, між частинами, по суті, 
одного історичного і духовного простору… як велику спільну біду, як траге-
дію»2. А у нинішній редакції Стратегії національної безпеки РФ серед 
завдань, спрямованих на досягнення цілей зовнішньої політики держави, – 
«зміцнення братніх зв’язків між російським, білоруським та українським 
народами»3.
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Водночас РФ був відпрацьований алгоритм, за яким відбувалося розпа-
лювання етнополітичних конфліктів у пострадянських державах (Молдові, 
Грузії, Україні): регіон, населений національною меншиною, незадоволеною 
етнонаціональною політикою та/або політичним курсом держави, підбурю-
вався гібридними засобами до протестів, сецесії та виходу зі складу держави. 
Невдоволення штучно підсилювалося пропагандистськими засобами, що 
відокремлення подавалося як найкращий шлях вирішення начебто внутріш-
нього етнополітичного конфлікту, який набував зовнішньополітичного вимі-
ру, як тільки до захисту національної меншини долучалася РФ, надаючи їй 
військову, фінансову, політичну підтримку і порушуючи принцип невтручан-
ня у внутрішні справи суверенної держави. Тим часом у Стратегії національ-
ної безпеки РФ жодної згадки про участь держави у гібридній війні проти 
України, у підтримці створення та подальшої життєдіяльності квазідержав-
них утворень на тимчасово окупованих територіях України немає. РФ запев-
няє, що проводить послідовну, незалежну, багатовекторну, відкриту, передба-
чувану і прагматичну зовнішню політику, спрямовану на захист національ-
них інтересів і зміцнення міжнародної безпеки і сприяє ліквідації та запобі-
ганню виникнення вогнищ напруженості і конфліктів на території сусідніх з 
РФ держав.

Натомість непередбачувана зовнішня політика РФ була й залишається 
головним джерелом гібридних загроз територіальній цілісності України. 
І тому Стратегія національної безпеки України недвозначно визначає РФ як 
державу-агресор – джерело довгострокових системних загроз національній 
безпеці України. Втрата Україною контролю над частиною території внас-
лідок застосування сусідньою державою гібридних етнополітичних техно-
логій, маніпулювання етнічною і мовною належністю населення, політич-
ними і зовнішньополітичними вподобаннями частини українських грома-
дян вказує на необхідність протидії таким загрозам у межах стратегії етно-
національної стійкості як невід’ємної складової національної системи 
стійкості. 

Серед політико-правових документів, які визначають в Україні поняття 
національної стійкості, насамперед слід проаналізувати Стратегію націо-
нальної безпеки України, яка ґрунтується на таких основних засадах: стри-
мування – розвиток оборонних і безпекових спроможностей для унеможлив-
лення збройної агресії проти України; стійкість – здатність суспільства та 
держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища й підтриму-
вати стале функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх і внутріш-
ніх уразливостей; взаємодія – розвиток стратегічних відносин із ключовими 
іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їх 
державами-членами, Сполученими Штатами Америки, прагматичне співро-
бітництво з іншими державами та міжнародними організаціями на основі 
національних інтересів України4. Тобто стійкість визначається однією з 
головних підвалин забезпечення національної безпеки України – здатністю 
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передбачати, запобігати та ефективно протидіяти сучасним гібридним загро-
зам.

З цього випливає, що під впливом нових реалій існування сучасної 
України, нових гібридних викликів система національної безпеки доповню-
ється новим виміром, який забезпечує більш гнучке, адекватне, швидке та 
ефективне реагування на ці виклики – національною системою стійкості. 
О. Резнікова пропонує здійснювати забезпечення національної безпеки за 
принципами національної стійкості, уточнюючи, що розбудова окремих 
механізмів національної стійкості (зокрема на рівні організацій чи суспіль-
ства) може виходити за межі системи національної безпеки й існувати неза-
лежно5. З часом окремих розрізнених механізмів національної стійкості в 
системі національної безпеки виявляється недостатньо, зважаючи на специ-
фіку реагування на загрози нового гібридного типу, які потребують як взає-
модії суб’єктів забезпечення, так і таргетного реагування шляхом швидкого 
прийняття рішень. 

У тому, що необхідно на науковому рівні поглиблювати і розширювати 
розуміння національної стійкості, немає сумнівів, однак залишається відкри-
тим питання, чи повинна національна система стійкості будуватися за аналогі-
єю з системою національної безпеки з її поділом на підсистеми – економічною, 
соціальною, екологічною, інформаційною. Якщо так, то в розрізі етнополітич-
ного та етнонаціональних вимірів постає потреба у виокремленні етнонаціо-
нальної стійкості за аналогією з етнополітичною безпекою як підсистемою 
національної безпеки. Остання означає стан захищеності життєво важливих 
інтересів людини (як представника певної етнічної групи), нації (у тому числі 
національних меншин, етнічних груп) і держави, за якого забезпечуються гар-
монійний розвиток усього етнополітичного організму та його складових, а 
також своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенцій-
них, внутрішніх та зовнішніх загроз етнополітичного характеру6. 

Зумовили необхідність науково-теоретичної розробки та обґрунтування 
поняття етнополітичної безпеки саме виникнення принципово нових викли-
ків за участю етнічного чинника, які загрожують безпеці держави, поліетніч-
ного суспільства та всіх його складових від цілих етноспільнот до їх окремих 
представників. Йдеться про вплив на Україну сучасної моделі глобалізації, 
яка уможливила поширення підживлюваного з-за кордону сепаратизму, неле-
гальної міграції. На думку вчених, виокремлення підсистеми етнополітичної 
безпеки у системі національної безпеки зумовлене необхідністю ефективно-
го забезпечення етнополітичної стабільності та протидії дестабілізаційним 
чинникам (етнічним конфліктам, проявам сепаратизму)7. Однак на нинішньо-
му етапі розвитку світу, в умовах гібридного світового порядку, етнополітич-
ної безпеки як складової національної безпеки для ефективної протидії 
гібридним викликам, що містять етнічну складову, вже недостатньо, тим 
більше беручи до уваги невисокий рівень її розробки у законодавстві та 
імплементації в безпековій політиці. 
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Прикладом такої гібридної загрози може бути етнополітична дезінтегра-
ція суверенних поліетнічних держав. Етнополітична інтеграція та дезінтегра-
ція завжди сприймалися виключно як об’єктивні закономірності етнонаціо-
нального розвитку людства, але в сучасному світі ситуація під тиском інфор-
маційних технологій, нових гібридних методів ведення війни змінилася. До 
ХХІ ст. дезінтеграційно-інтеграційні процеси практично не застосовувалися 
як політичні технології, інструменти тиску на суверенні держави, пропаган-
ди та маніпулювання міжнародною громадською думкою. Тоді як приклад 
України демонструє, що етнополітична дезінтеграція з подальшою інтегра-
цією чи без неї може бути застосована як політична технологія у будь-якій 
державі, яка має поліетнічний склад населення, міжетнічні суперечності або 
суперечності щодо історичної належності територій, населених переважно 
представниками національних меншин. Оскільки такі характеристики прита-
манні абсолютній більшості поліетнічних держав, всі вони можуть стати 
об’єктом етнополітичної дезінтеграції та подальшої інтеграції анексованих 
територій у позаправовий спосіб. 

Не випадково після анексії Криму РФ балтійські держави, де проживає 
значна частина етнічних росіян, побоюються воєнного вторгнення з боку РФ 
під приводом захисту російськомовного населення, навіть незважаючи на те, 
що гарантією безпеки регіону є членство його країн у НАТО. Тож протидія 
таким гібридним викликам за участю етнічного чинника, як глобальна взає-
мопов’язана проблема сучасного світу потребує ретельного наукового 
вивчення, а також напрацювання політико-правових механізмів стримування 
та контролю цих процесів, які можуть бути напрацьовані в межах етнонаці-
ональної стійкості як підсистеми національної системи стійкості України.

Етнонаціональну стійкість пропонуємо визначати як здатність етнополі-
тичної системи (держави у взаємодії з поліетнічним суспільством) підтриму-
вати розвиток шляхом стабілізації етнополітичного середовища, яка здійс-
нюється за допомогою нормативно-правового та інституційного формування 
системи та стратегії забезпечення: 1) передбачення, виявлення, запобігання 
та протидії внутрішнім та зовнішнім етнополітичним загрозам; 2) інкорпору-
вання етнополітичних загроз, трансформації їх у додатковий ресурс / імпульс 
розвитку етнополітичної системи. Етнонаціональна стійкість характери-
зується етнополітичною стабільністю8 – здатністю держави та поліетнічного 
суспільства адекватно реагувати на внутрішні та зовнішні загрози, які 
можуть спричинити міжетнічну напруженість, міжетнічні та етнополітичні 
конфлікти, загрожують єдності поліетнічного суспільства, територіальній 
цілісності й суверенітету держави. 

Етнонаціональна стійкість у сучасному світі може формуватися і забезпе-
чуватися лише відкритими етнополітичними системами, які підтримуються 
демократичним типом етнонаціональних відносин і активно використовують 
усі доступні можливості та ресурси для еволюції, модернізації, розвитку. 
Демократичні етнополітичні системи, до яких належить поліетнічна Україна, 
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відкриті до змін, діалогу, комунікації, інновацій, обміну засобами забезпе-
чення етнополітичної стабільності та етнонаціональної стійкості, до взаємо-
дії з зовнішнім середовищем зокрема та з іншими етнополітичними система-
ми на міжнародному та регіональному рівнях. Такі етнополітичні системи не 
ізолюються, не дискримінують певні етноспільноти (мігрантів, національ-
них / етнічних меншин), не створюють штучних бар’єрів етнонаціонального 
розвитку.

Більше того, Україні у формуванні етнонаціональної стійкості як стратегії 
відповіді на виклики та випередження гібридних загроз етнічного характеру 
як етнополітичній системі відкритого, демократичного типу слід не тільки 
нейтралізувати для стабілізації етнополітичного середовища, а й інкорпору-
вати ці внутрішні і зовнішні загрози й використовувати як джерела або додат-
ковий ресурс розвитку держави і поліетнічного суспільства, як засіб розв’я-
зання етнонаціональних та етнополітичних проблем. Новий підхід до інкор-
порування загроз, перетворення їх на ресурс або імпульс для етнонаціональ-
ного розвитку в межах системи етнонаціональної стійкості покликаний тим, 
що в сучасному гібридному світі зникає відмінність між внутрішніми та 
зовнішніми загрозами, вони перетікають одна в одну, іноді нашаровуючись, 
взаємопідсилюючись, наслідки їх дії не є лінійними. І не завжди боротьба з 
ними має виключно негативний ефект на державу та поліетнічне суспільство. 
Прикладом трансформації зовнішньої загрози на внутрішній ресурс і досяг-
нення колосального позитивного ефекту для вирішення внутрішніх етнопо-
літичних та етнонаціональних проблем є російська воєнна загроза та проти-
дія порушенню територіальної цілісності України, окупації її територій. 

Однак етнонаціональна політика протягом багатьох років не реагувала на 
потреби етноспільнот, не виробила ефективних правових механізмів реаліза-
ції їх прав. Влада України побоювалася територизації вимог окремих етно-
спільнот (автономізації, відокремлення), зокрема русинів, кримських татар. 
У результаті більшість проблем етнонаціональної сфери залишалися невирі-
шеними, консервувалися й акумулювали конфліктогенний потенціал9 і зреш-
тою стали живильним підґрунтям для зовнішніх загроз територіальній ціліс-
ності України. Неврегульованість низки етнокультурних прав не лише націо-
нальних меншин, а й нації у цілому формували етноконфліктне середовище, 
яке уможливило розгортання етнополітичного конфлікту, зовнішнє воєнне 
втручання, окупацію частини території України під приводом захисту прав 
російськомовного населення. 

Незважаючи на колосальні втрати, гібридна агресія сусідньої держави 
була використана етнополітичною системою для стабілізації ситуації – як 
ресурс і імпульс для подолання внутрішніх викликів, які загрожували тери-
торіальній цілісності України. Формування політичної нації, консолідація 
всіх етнічних складових навколо спільної мети – врегулювання етнополітич-
ного конфлікту, возз’єднання України, повернення окупованих територій, 
подолання етнокультурного розколу, формування єдиного етнополітичного 
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простору з урахуванням етнокультурних, історичних особливостей кожного 
регіону, акумулювання та поширення спільних цінностей, спільного євро-
пейського майбутнього України – стали наслідком формування в межах етно-
політичної системи принципово нового виміру забезпечення її розвитку в 
умовах гібридних викликів, нової якості – етнонаціональної стійкості. 

Російська агресія стала переломним моментом – якщо раніше держава не 
мала політико-правових механізмів запобігання новим гібридним викликам 
етнополітичного характеру, і тому обмежувалася навздогінним реагуванням на 
деструктивні процеси та їх наслідки, то наразі ситуація змінилася. Хоча це 
поки що не стосується ні законодавчого, ні інституційного контексту етнонаці-
ональної стійкості, які перебувають у стані формування і невизначеності. 
Поліетнічне громадянське суспільство активно бере участь у забезпеченні 
етнонаціональної стійкості – набагато швидше від держави реагує на виник-
нення гібридних загроз етнічного характеру. Тим часом суб’єкти забезпечення 
національної безпеки не проявляють достатньо уваги до етнополітичної сфери 
як потенційного джерела гібридних загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх. Про 
це свідчить недостатній рівень розробки законодавчої бази, яка регламентує 
сферу етнонаціональних відносин. Недосконала законодавча база стає джере-
лом деструктивних явищ у етнополітичній сфері, на зразок політизації етніч-
ності окремих етнічних груп, які не знаходять засобів збереження свого етно-
культурного середовища, реалізації мовно-культурних прав в українській сис-
темі етнополітичних координат, що підштовхує їх до застосування нелегіти-
мних, неправових форм участі у політиці – до проявів сепаратизму, поширення 
закликів та вимог до порушення територіальної цілісності держави. 

Не краща ситуація з інституційним забезпеченням етнонаціональної 
політики. Наразі функції із напрацювання та реалізації етнонаціональної 
політики розпорошені між різними міністерствами – Міністерством культури 
та інформаційної політики України та Міністерством реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України, що перешкоджає їх ефективному забезпечен-
ню. Тим більше, моніторингові інституції Ради Європи неодноразово реко-
мендували Україні створити єдиний координаційний орган з питань етнопо-
літики. Не випадково, в Стратегії національної безпеки України визнається, 
що джерелом загроз незалежності України, її суверенітету і демократії зали-
шається недостатня ефективність державних органів, що ускладнює виро-
блення й реалізацію ефективної політики. Це безпосередньо стосується етно-
національної та етнополітичної сфер і наводить на висновок, що саме адек-
ватна реаліям етнонаціонального розвитку і сучасним етнополітичним 
викликам модель етнонаціональної політики, що спирається на потужну 
законодавчу та інституційну базу, може забезпечити формування етнонаціо-
нальної стійкості та запобігти реалізації більшості загроз гібридного харак-
теру у внутрішньому і зовнішньому безпековому середовищах. 

Починаючи з 2014 р., етнонаціональна стійкість оформлюється як 
невід’ємна ознака, властивість етнополітичної системи України, що полягає 
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не лише у випередженні, виявленні, запобіганні та протидії гібридним загро-
зам, а й у перетворенні їх на внутрішній ресурс / імпульс для подальшого 
розвитку, який мобілізує всі складові системи на досягнення цілі збережен-
ня / відновлення територіальної цілісності та збереження цивілізаційної 
суб’єктності України. Перспективи подальших розвідок у заданому 
напрямі необмежені й залежатимуть від специфіки еволюції гібридного 
порядку, ролі викликів етнічного характеру в ньому, протидія яким поклика-
ла до життя поняття етнонаціональної стійкості. 
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Yavir Vera. To the Concept of Ethnonational Resilience
Introduction. Since the ethnopolitical/ethnocultural/ethnonational sphere contains 

internal conflictive potential (internal threats) that can be used externally by other 
states (external threats), there is a high need to develop a concept of ethnonational 
resilience, which is the main aim of this study.

For the first time, the concept of ethnonational resilience, its place and role in the 
system of national stability of Ukraine was scientifically studied. Substantiations of the 
concept of ethnonational resilience is offered, as well author’s definition of ethnonational 
resilience as ability of ethnopolitical system (state in interaction with polyethnic 
society) to support development by means of normative-legal and institutional 
formation of system and strategy of providing: 1) anticipation, detection and prevention 
of internal and external ethnic character’ threats; 2) incorporation of such threats, 
their transformation into an additional resource/impetus for the development of the 
whole ethnopolitical system.

Conclusions. Only the adequate to the realities of ethnonational development and 
now a day ethnopolitical challenges, the model of ethnonational policy, based on a 
strong legislative and institutional framework, can ensure the formation of ethnonational 
resilience and prevent the realization of most hybrid threats in internal and external 
security environments.

Since 2014, ethnonational resilience has been formed as an integral feature of the 
ethnopolitical system of Ukraine, which consists not only in anticipating, identifying, 
preventing and counteracting hybrid threats, but also in turning them into an internal 
resource/impetus for further development that mobilizes all components of the system 
to achieve the goal of preserving/restoring territorial integrity and preserving the 
civilizational subjectivity of Ukraine.

Key words: ethnonational resilience, system of national resilience, ethnopolitical 
safety, ethnopolitical system.
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НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПАРЛАМЕНТУ:  
ТЕОРІЯ ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА1

У статті досліджено теоретичні і прикладні аспекти наукового консульту-
вання. З’ясовано необхідні якості суб’єктів, що надають консультації органам 
публічної влади. Проаналізовано проблеми і перспективи наукового консульту-
вання українського парламенту. Домінуючим типом використання знань вчених 
українським парламентом визначено символічний. Дано визначення поняття 
«наукове консультування парламенту». Обґрунтовано необхідність розвитку 
інституту наукового консультування в Україні.

Ключові слова: парламент, парламентська реформа, експерт, консультант, 
наукове консультування парламенту.

Kukuruz Oksana. Scientific consulting of parliament: theory and Ukrainian 
practice

The article researches the theoretical and applied aspects of scientific consulting. 
Necessary qualities of subjects who provide consultations to public authorities are 
found out. The problems and prospects of scientific consulting of the Ukrainian 
parliament are analyzed. The dominant type of use of scientific knowledge by the 
Ukrainian parliament is symbolic. The definition of the concept of «scientific consulting 
of parliament» is given. The necessity of development of the institute of scientific 
consulting in Ukraine is substantiated.

Key words: parliament, parliamentary reform, expert, consultant, scientific 
consulting of parliament.

Вступ. Реформа українського парламенту, започаткована стратегічним 
документом – Дорожньою картою щодо внутрішньої реформи та підвищення 
інституційної спроможності Верховної Ради України, розробленим Місією 
Європейського Парламенту з оцінки потреб на чолі з П. Коксом, триває вже 
шість років. За цей період частину рекомендацій було враховано, частину – 
ні, а деякі враховано частково. До проблем, які ще потребують свого вирі-
шення, належить низька якість розроблених і прийнятих депутатами законів. 
Однією з іманентних складових законотворення, яка здатна кардинально 
вплинути на підвищення якості нормативно-правових актів, є наукова осно-
ва. Її можуть забезпечити вчені за умови їх активного залучення до роботи 
Верховної Ради України та врахування їх обґрунтованих пропозицій. 

* Kukuruz Oksana, Doctor of Political Sciences

1© О. В. Кукуруз, 2021
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Консультування парламентаріїв науковцями повинно мати як нормативне 
підґрунтя, так і інституційні механізми реалізації. Відтак дана практична 
потреба потребує теоретико-прикладних досліджень цього явища і процесів, 
пов’язаних з ним.

Огляд літератури. Еволюцію розвитку консультування у сфері бізнесу та 
зростання його популярності у публічній сфері викладено в публікації 
П. Хенселя «Консультування як тематика наукових досліджень – огляд сучас-
ної літератури». Автор проаналізував велику кількість літератури (близько 100 
джерел) та виділив основні напрями досліджень, які стосуються консультуван-
ня, класифікував дослідження з цієї тематики. Академічному консалтингу при-
діляють увагу М. Перкманн і К. Уолш. Зокрема, у публікації «Залучення вче-
ного: три типи академічного консультування та їх вплив на університети та 
промисловість» дослідники вказують типи науковців-консультантів та аналізу-
ють їх ефективність. Роль суспільних наук у розробці і реалізації публічної 
політики описує К. Фріске у публікації «Суспільні науки на службі публічних 
справ – польські традиції». Про значення наукового консультування для фор-
мування належної політики йдеться у звіті Групи головних наукових консуль-
тантів Європейської комісії «Наукові поради щодо європейської політики у 
складному світі» (2019). Пропозиції щодо українського парламенту оприлюд-
нено у «Звіті та плані дій щодо внутрішньої реформи та підвищення інститу-
ційної спроможності Верховної Ради України» (2016). Кожна із названих праць 
і документів робить внесок для усвідомлення важливості наукових порад для 
органів публічної влади, однак комплексних досліджень наукового консульту-
вання українського парламенту досі не було.

Постановка проблеми дослідження. Наукове консультування не нале-
жить до розроблених тем в Україні. Відтак закономірно, що дослідження 
потребують насамперед теоретичні основи цього процесу, зокрема визначен-
ня суб’єктів, які беруть у ньому участь. Для розуміння особливостей, прак-
тичних проблем і перспектив наукового консультування українського парла-
менту необхідно знати організацію цього процесу в Європейському Союзі, 
членом якого прагне стати Україна.

Мета та завдання дослідження. Метою статті є дослідження теоретич-
них основ наукового консультування та визначення практичних проблем і 
перспектив наукового консультування українського парламенту. Завдання 
включають: з’ясувати і охарактеризувати суб’єктів, які надають рекомендації 
органам публічної влади; окреслити значення науковців і науки для діяльнос-
ті парламенту; вивчити досвід надання наукових порад у Європейському 
Союзі; проаналізувати практику консультування українського парламенту; 
визначити поняття «наукове консультування парламенту».

Виклад основного матеріалу. Парламент є тим органом державної влади, 
який в умовах парламентсько-президентської форми правління визначально 
впливає на стійкість держави і розвиток суспільства. Прийняття норматив-
но-правового акта парламентом повинне ґрунтуватися на виваженому політич-
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ному рішенні, що в сукупності відображає державну політику. Адекватність 
політичних рішень і правових норм у певній країні залежить від достовірних 
знань про рівень розвитку суспільства, відносин у ньому. Такі знання для орга-
нів публічної влади, в тому числі парламенту, можуть постачати науковці з 
різних галузей знань. Інколи на побутовому рівні, а також у середовищі пред-
ставників точних наук можна зустріти твердження про меншу роль суспільних 
наук для країни, бо вони нечіткі, двозначні, не мають надійних доказів. З одно-
го боку, в деяких випадках, це може бути правдою. Суспільство – це динаміч-
ний об’єкт, який не можна повернути в попередній стан розвитку, аби з’ясува-
ти, якими могли бути результати, якби прийняли інші варіанти політичних 
рішень та правових норм. З іншого боку, якість публічної політики та публіч-
ного права, що є основою для всіх інших видів політики і галузей права, зале-
жить насамперед від суспільних наук, а не точних.

К. Фріске ґрунтовно дослідив значення суспільних наук, зокрема, роль 
знань для роботи органів центральної влади. Їх корисність, на думку вченого, 
полягає в тому, що: 1) систематичне знання про світ є практичним, оскільки 
воно формує повсякденні практики; 2) знання, накопичені в суспільних нау-
ках, можуть використовуватися в процесах прийняття рішень, здійсненні 
політичної влади, управлінні державними справами (рішення у державних 
справах спочатку повинні бути обґрунтовані аналізом витрат і користі та 
постфактум – оціночними дослідженнями, які визначають т. зв. хороші прак-
тики); 3) систематичне знання суспільних наук впливає на повсякденне 
життя людини, воно формує людську поведінку, у тому числі дії тих, хто 
визначає хід публічних справ1.

Опосередковано активні вчені – представники і суспільних, і точних наук, 
різноманітними способами (публікуванням праць, виступами на конференці-
ях, інтерв’ю у ЗМК) впливають на формування державної політики і права в 
країні. Однак вагомішим є вплив вчених, коли вони не лише займаються нау-
ковими дослідженнями, а й виступають експертами або консультантами з 
проблем, в яких вони є фахівцями. Одним із важливих питань, яке має клю-
чове значення для якості політичних рішень і правових норм, що продуку-
ються в парламенті, є визначення таких фахівців. У науковій літературі 
можна знайти певні характеристики суб’єктів, які мають надавати консульта-
ції органам публічної влади.

Два підходи до розуміння експерта описав П. Радзевич. Перший – ідеаліс-
тичний. Експерт – це досвідчений фахівець, компетенцію якого визнає його 
власне професійне середовище. Важливою ознакою експерта є його особиста 
незалежність від того, хто замовив експертизу, а також від громадської думки, 
яка зацікавлена в результатах його висновків. Другий підхід – інституційний. 
Експерт – це особа, яку на підставі передбачуваних компетенцій призначено 
для підготовки висновку з конкретного питання, на замовлення органу, що 
приймає рішення. Перевірка фактичних компетенцій експерта та його статус у 
професійному (науковому) середовищі має другорядне значення2.



563РОЗДІЛ IX • Проблеми правової політології

Дещо по-іншому визначається консультант. Так, у розумінні П. Хенселя, 
консультант – це кожен суб’єкт (індивідуальний чи колективний), який надає 
послуги, що полягають у наданні інформації та професійних знань, адресо-
ваних конкретному економічному, публічному чи громадському суб’єкту, і 
надання цих знань відбувається в безпосередньому контакті3. Вчений описує 
чотири типи суб’єктів, які надають консультаційні послуги. Це консалтинго-
ві фірми, наукові працівники, внутрішні консультаційні осередки і неурядові 
організації. Оскільки з наведених типів, у межах даної статті, нас цікавлять 
наукові працівники, то наведемо виділені М. Перкманном і К. Уолшем три 
типи науковців-консультантів. Перший тип – науковці, які надають консуль-
тації тому, що з’явилася така можливість, і вона збіглася з їх потребою отри-
мати додатковий дохід. Другий тип – науковці, які прагнуть комерціалізувати 
опрацьовані ними технології. Третій тип – науковці, які займаються консуль-
тативною діяльністю тому, що це пов’язано з їх дослідницькою активністю4.

Відтак однією з особливостей, що відрізняє цих двох суб’єктів, є те, що 
експерт, виконуючи замовлення, може не контактувати і не бути знайомим із 
замовником, а консультант працює з замовником особисто. Незалежно від 
того, чи науковець виступає в ролі експерта або консультанта, він повинен 
володіти спеціальними знаннями, бути об’єктивним, дотримуватися методо-
логії, під час підготовки висновку та рекомендацій для органів публічної 
влади. Крім професійних якостей експертів і консультантів, кінцева якість 
політичних рішень і правових норм залежатиме від бажання і способів ура-
хування наукових рекомендацій представниками влади.

Виділяють такі типи використання знань, наданих науковцями: символіч-
не (особи, які приймають рішення, зацікавлені не в змісті консультацій, а в 
наявності консультаційних процесів, оскільки вони допомагають їм легітимі-
зувати (виправдати) певну політику); інструментальне (органи влади засто-
совують механізми, запропоновані їм консультантами, за зразками існуючих 
моделей у національній і зарубіжній практиці); нормативне (органи влади та 
особи, відповідальні за розроблення політики, використовують знання (пояс-
нення), отримані з експертиз, підручників, презентацій на конференціях, 
виступів у засобах масової комунікації)5.

Аби процес консультування відбувався за певними правилами, на постій-
ній основі та був результативним, у світі вже створені відповідні структури. 
Наприклад, у 2015 р. при Європейській Комісії був створений Механізм нау-
кових консультацій. Ця інституція складається з групи головних наукових 
консультантів та консорціуму з п’яти мереж Європейських академій, які 
спільно представляють близько 100 академій і наукових товариств по всій 
Європі6. Вони надають консультації щодо формування політики та покра-
щення взаємодії між розробкою політики та науковим консультуванням.

У 2019 р. Група головних наукових консультантів опублікувала звіт 
«Наукові поради щодо європейської політики у складному світі». У ньому 
експерти визначили три фундаментальні основи, на яких мають засновувати-
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ся рекомендації науковців щодо європейської політики. 1. Якісна наука є 
основою добрих наукових рекомендацій; наукові консультації потребують 
ефективних методів аналізу наукових даних. 2. Наукові консультанти є посе-
редниками між наукою та політикою; вони мають демонструвати свою бла-
гонадійність в очах політиків, громадськості, наукової спільноти та всіх 
інших учасників процесу. 3. Наукове консультування має бути прозорим і 
неупередженим процесом та мати чіткі повноваження для забезпечення того, 
щоб наука була відокремлена від політики7.

Наукова основа є однією з ключових складових моделі суспільно корис-
ної взаємодії політики і права, спрямованої на забезпечення суспільних інте-
ресів. Для підготовки адекватних до суспільних інтересів політичних рішень 
і нормативно-правових актів парламентаріям потрібна не просто інформація, 
а систематизована інформація (виявлені закономірності, тенденції, передба-
чувані наслідки та ін.). Для вступу держави до Європейського Союзу акту-
альним є не просто інформаційне суспільство, а суспільство знань.

В основі формування правильної політики мають бути: правдива інформа-
ція про реальний стан суспільної проблеми; розуміння кола зацікавлених 
суб’єктів (окремі громадяни, групи, організації, прошарки населення та ін.); 
інформація про існуючі в інших країнах способи врегулювання певної пробле-
ми; аналіз можливостей застосування того чи іншого механізму вирішення 
проблем у конкретному суспільстві. Такі складові політики може забезпечити 
лише науковий підхід до формулювання і врегулювання суспільних проблем. 
Усі інші чинники, які впливають на формування політики парламентаріями, 
такі, як особистий досвід, інтуїція, вимоги партійного керівництва, не є тими 
надійними джерелами інформації і орієнтирами, які здатні врегулювати певну 
проблему на користь суспільства. Лише наука, заснована на критерії об’єктив-
ності, сприяє розробленню і реалізації ефективної державної політики.

В Україні парламент (керівництво парламенту, голови комітетів, народні 
депутати) часто надсилав запити до науковців. Однак вчені, зокрема в період 
функціонування президентсько-парламентської форми правління, найчасті-
ше мали можливість коментувати вже прийняті політичні документи та/або 
нормативно-правові акти. Науковці вказували на численні проблеми, які 
супроводжували процес співпраці парламентаріїв і науковців. Проаналі-
зувавши відгуки вчених, можна умовно виділити три групи таких проблем.

Перша група: питання належної комунікації. Траплялись випадки, коли 
парламентарії вказували, що отримали висновок від установи, але замовчу-
вали його зміст, бо він не збігався з їхнім баченням вирішення певних 
суспільних проблем. Однак якщо висновок збігався з позицією влади, то його 
зміст оприлюднювався. Такі ситуації лежать у площині моральної та полі-
тичної відповідальності депутатів та співробітників парламенту за належне 
використання висновків, отриманих від науковців.

Друга група: організаційні питання. Замовлення висновків від науковців 
за короткий період часу було поширеною практикою. Зробити об’єктивні 
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висновки не вдавалося, оскільки неможливо було професійно проаналізувати 
велику кількість документів та нормативно-правових актів за невеликий про-
міжок часу, наприклад за тиждень.

Третя група: фінансові та матеріальні питання. Більшість замовлень на 
експертні висновки додатково не оплачувалася державою. Недофінансування 
наукових установ привело до низької мотивації вчених та їх недостатнього 
матеріально-технічного забезпечення, що в епоху бурхливого розвитку циф-
рових технологій значно знижувало їх ефективність.

Відтак можемо констатувати, що в Україні певний час домінував симво-
лічний тип використання знань. В останні роки спостерігається позитивна 
тенденція у співпраці українських парламентарів з науковцями. Вчені мають 
можливість долучитися не до обґрунтування вже прийнятого рішення, а до 
розробки нового політичного документа, нормативно-правового акта. 
Зокрема, через включення фахівців до робочих груп Верховної Ради України.

Крім того, з метою забезпечення наукового супроводу діяльності 
Верховної Ради України, відповідно до Рекомендацій Місії Європейського 
Парламенту8, у грудні 2021 р. було утворено Науково-консультативну раду 
при Голові Верховної Ради України (далі – НКР). Її основними завданнями, 
відповідно до затвердженого Положення про НКР, є: 1) підготовка пропози-
цій щодо розвитку пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради 
України; 2) вивчення проблемних питань щодо застосування норм права, які 
виникають під час реалізації ухвалених Верховною Радою України норма-
тивно-правових актів; 3) науковий супровід законопроєктної роботи9.

Порівняно з Групою головних наукових консультантів Механізму науко-
вих консультацій Європейської Комісії НКР є недосконалою структурою. 
Зокрема: 1) одразу знижено рівень незалежності консультантів, оскільки 
назва органу вказує на його підпорядкованість не колективному органу – пар-
ламенту, а його керівнику – Голові Верховної Ради України; не має публічної 
інформації про критерії відбору до НКР; 3) не вказано принципи діяльності 
НКР; 4) до складу НКР можна включати лише фахівців у сфері права (до 
прикладу члени теперішнього складу Групи головних наукових консультан-
тів Європейської Комісії є фахівцями з різноманітних питань, зокрема з нано-
технологій, біології, біороботів, географії, історії християнства, енергетики, 
анатомії рослин та ін.); 5) члени НКР мають працювати на громадських заса-
дах (на переконання авторки, висококваліфіковані фахівці не повинні працю-
вати безоплатно).

Це зауваження, які виникли лише на основі документа про утворення 
консультативного органу і більш детальний аналіз можливий лише через пев-
ний період його функціонування.

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок. 
Проаналізувавши теоретичні аспекти консультування органів публічної влади, 
європейську та українську інституції, які займаються науковим консультуван-
ням, можна запропонувати таке визначення цього поняття. Наукове консульту-
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вання парламенту – процес, у якому науковці консультують депутатів, керів-
ництво парламенту, комітети і комісії парламенту, а також апарат парламенту з 
питань, важливих для розроблення і реалізації якісних політичних документів 
і нормативно-правових актів. Роль наукового консультування полягає у тому, 
аби допомогти парламентаріям об’єктивно визначити проблему, яка потребує 
вирішення; вказати причини її виникнення; описати стан проблеми та можливі 
наслідки її розвитку; запропонувати шляхи її вирішення.

Аналіз української практики взаємодії між парламентаріями і науковцями 
свідчить, що в Україні необхідно розвивати інститут наукового консультуван-
ня. Зокрема, необхідно: чітко визначити чіткі правила організації та реаліза-
ції висновків науковців; розробити та дотримуватися термінів, необхідних 
для всебічного аналізу конкретної проблеми, політичного документа, норма-
тивно-правового акта; адекватно оплачувати працю науковців (преміювати за 
надання наукових консультацій органам публічної влади або оплачувати 
роботу на підставі окремої угоди). У публічний дискурс необхідно ввести 
питання належного ставлення до науки та вчених у суспільстві та державі, 
включно з їх потенціалом покращення якості державної політики та позитив-
ного права; пропагувати підхід, за якого наукове консультування розглядаєть-
ся як інструмент підвищення ефективності роботи парламенту.
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Kukuruz Oksana. Scientific consulting of parliament: theory and Ukrainian 
practice

The reform of the Ukrainian parliament, initiated by a strategic document – the 
Roadmap on Internal Reform and Capacity-Building for the Verkhovna Rada of 
Ukraine – developed by the Needs Assessment Mission of European Parliament led by 
P. Cox, has been going on for six years. Problems that still need to be addressed 
include the low quality of laws developed and adopted by deputies.

One of the immanent components of law-making, which can dramatically affect the 
quality of regulations, is the scientific basis. It can be provided by scientists on the 
condition of active participation in the work of the Verkhovna Rada of Ukraine and 
taking into account their reasonable proposals.

The aim of the article is to study the theoretical foundations of scientific consulting 
and to determine the practical problems and prospects of scientific consulting of the 
Ukrainian Parliament.

The methodological basis of the study is analysis, synthesis, dialectical method, 
comparative method, social constructivism. As a result of studying the theoretical 
aspects of consulting, analysis of European and Ukrainian institutions that provide 
advice to public authorities, a notion «scientific consulting of parliament» was 
formulated.

The role of scientific advice is to help parliamentarians objectively identify the problem 
that needs to be addressed; indicate the reasons for its occurrence; describe the state of the 
problem and possible consequences of its development; suggest ways to solve it.

The analysis of the Ukrainian practice of interaction between parliamentarians 
and scientists shows that in Ukraine it is necessary to develop the institute of scientific 
consulting. The issue of proper attitude to science and scientists in society and the 
state, including their potential to improve the quality of public policy and positive law, 
should be introduced into public discourse. Also need to promote an approach in which 
scientific consulting is seen as a tool to improve the efficiency of parliament.

Key words: parliament, parliamentary reform, expert, consultant, scientific 
consulting of parliament.
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Вступ. Згідно зі ст. 8 Основного Закону в Україні визнається і діє прин-
цип верховенства права. Загальновизнаним є те, що складовою верховен-
ства права, на рівні з принципами поділу влади, юридичної визначеності, 
рівнос ті, незалежності суду є принцип пропорційності. Конституційний 
Суд України неодноразово наголошував, що принцип справедливості та 
принцип пропорційності є одними з визначальних у діяльності органів дер-
жавної влади1. Крім того, за твердженням КСУ, зазвичай справедливість 
розглядають як властивість права, виражену, зокрема, у пропорційності2. 
Також очевидним є те, що майже в кожному рішенні Європейського суду з 
прав людини можна віднайти посилання на принцип пропорційності. 
Наразі сфера дії принципу пропорційності поширилась як на процес право-
застосування, так і на процес правотворення, а його регулювання охоплює 
як публічно-правові, так і приватно-правові відносини. Відтак, принцип 
пропорційності є надзвичайно актуальним, вагомим та дієвим правовим 
інструментом в умовах сьогодення. Тому, враховуючи обставини сьогоден-
ня, зокрема пандемію коронавірусу, та, що більш важливо – збройну агре-
сію РФ проти України, роль держави у житті громадян значно посилюєть-
ся, а в даному випадку принцип пропорційності є саме тим запобіжником, 
який має утримувати державу від виходу за межі дозволеного (пропорцій-
ного) втручання у права людини.

Постановка проблеми. Наразі принцип пропорційності є одним з най-
більш важливих та часто застосовуваних правових інструментів, що вико-
ристовуються задля забезпечення уникнення порушення та надмірного втру-
чання держави у права людини або, відповідно, констатації того, що певне 
втручання було пропорційним. Оскільки ключовими умовами функціонуван-
ня держави є людиноцентризм, належний захист прав людини, реальне обме-
ження державної влади, то принцип пропорційності набув неабиякого зна-
чення та ваги при розгляді питань, що стосуються абсолютно усіх сфер сус-
пільного життя, куди має доступ держава. Втім, попри те, що принцип про-
порційності вже добре відомий у зарубіжній юридичній науці та практиці 
державотворення, його вивченню приділяється все більше уваги як в Україні, 
так і за її межами. Зокрема, лише поодинокі іноземні дослідження присвяче-
ні розгляду концепцій застосування принципу пропорційності, а на теренах 
України такі дослідження майже відсутні. Відтак, на нашу думку, існує 
потреба у аналізі сучасних концепцій застосування принципу пропорцій-
ності та, вірогідно, започаткування наукової дискусії на цю тему, адже підхо-
ди до застосування принципу пропорційності впливають на результати його 
застосування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням принципу про-
порційності займалися такі вітчизняні науковці та правники, як: В. Буткевич, 
Ю. Євтошук, М. Козюбра, Р. Майданик, С. Погребняк, П. Рабінович, 
С. Шевчук. Серед іноземних дослідників принципу пропорційності можемо 
виділити таких як: П. Аджой, Т. Алейнікофф, Р. Алексі, А. Барак, Г. Веббер, 
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С. Грір, Р. Дворкін, В. Джексон, Й. Крістофферсон, Р. Фрейз, А. Шайо, 
К. Екштайн, Д. Ріверс, Ю. Габермаса, Т. Хартлі, П. Халсрой.

Метою статті є аналіз основних концептуальних підходів до застосуван-
ня принципу пропорційності та виокремлення їх ключових характерних 
ознак на основі вітчизняних та зарубіжних наукових підходів.

Виклад основного матеріалу. Очевидно, що державі, якій надана моно-
полія на владу, дуже важко самообмежуватися у своїй діяльності, відповідно, 
таке обмеження забезпечується системою стримувань і противаг. Як слушно 
зазначає С. Шевчук, важливим внеском США у розвиток доктрини конститу-
ціоналізму є пропозиція створити писану конституцію, яка визначатиме кон-
тури «обмеженого правління» та об’єднуватиме не тільки позитивні норми 
права, а й неписані норми та принципи природно-правового походження2. 
Власне, таке обмеження правління за допомогою системи стримувань і про-
тиваг має забезпечуватися з урахуванням пропорційності. Однак застосуван-
ня принципу пропорційності може бути дещо різним, залежно від підходу до 
його сутності та змісту. До прикладу, суб’єкт правозастосування у процесі 
виконання повноважень може дійти різних висновків і остаточна відповідь 
на питання пропорційності може бути зовсім іншою. Наперед зазначимо, що 
формат статті не дає змоги здійснити повноцінний аналіз, однак спробуємо 
коротко охарактеризувати основні концептуальні підходи до застосування 
принципу пропорційності та, відповідно, зробити певні висновки. 

Ведучи мову безпосередньо про концепції застосування принципу пропо-
рційності, варто зазначити, що, на думку П. Аджоя, за останні роки викриста-
лізувалися дві основні концепції застосування принципу пропорційності: 
британська (ймовірно, П. Аджой має на увазі концепцію, яка сформувалася у 
судовій практиці Великої Британії та застосовується у судочинстві країн 
загального права) та європейська3. На продовження цього інші науковці 
стверджують, що на практиці можна простежити два основні варіанти засто-
сування принципу пропорційності: оптимізаційна концепція (optimizing 
proportionality), що також часто іменується як «європейська», і так звана 
обмежуюча державу пропорційність (state-limiting proportionality), яка також 
іменується як «британська». Дві згадані концепції застосування принципу 
пропорційності ґрунтуються на різних засадах судового контролю та його 
межах4. Розглядаючи ці концепції, Д. Ріверс зазначає, що оптимізаційна кон-
цепція пропорційності – це модель застосування пропорційності, яка спря-
мована на встановлення справедливого балансу між основними (фундамен-
тальними) правами людини та іншими правами / інтересами держави та/або 
людини найбільш адекватним та ефективним чином. Обмежуюча державу 
концепція застосування принципу пропорційності – це модель, яка, по суті, 
спрямована на захист права та забезпечення примату і непорушності прав 
людини в конституційній системі, що забезпечується ефективним судовим 
контролем у формі сукупності тестів, що гарантують втручання суду в дер-
жавну політику з метою захисту конкретного права5. Як стверджують 
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Г. Бонджованні та С. Валентіні, основна відмінність між цими моделями 
полягає у ставленні судової влади до конфліктуючих прав та інтересів. Якщо 
йдеться про оптимізаційну модель пропорційності, то судовий контроль у 
даному випадку покликаний визначити, наскільки права можуть бути обме-
жені та, відповідно, захищені від незаконного втручання держави, як можна 
оптимізувати це втручання, зменшити рівень втручання з огляду на зміст та 
обсяг права тощо. З іншого боку, якщо аналізувати обмежуючу державу 
модель, то метою судового контролю є встановлення меж втручання держа-
ви. Іншими словами, обсяг втручання визначається виключно виходячи зі 
змісту та обсягу права6.

Отже, іноземні науковці виокремлюють дві концепції застосування прин-
ципу пропорційності, які узагальнено можна розрізнити передусім за ступе-
нем судового активізму, роллю та метою, яку ставить перед собою суд, а 
також змістом та рівнем необхідного захисту права.

Водночас Е. Янг стверджує, що ці дві версії застосування пропорційності 
є не альтернативними, а взаємодоповнюючими. Перша концепція має на меті 
визначити ступінь та обсяг захисту прав шляхом відповідного балансування 
між конкуруючими правами та інтересами; друга версія має на меті визначи-
ти межі, в яких держава має змогу законно впливати (втручатися) на права, 
враховуючи безумовний примат фундаментальних прав людини перед 
будь-якими суспільними інтересами. Відтак можна стверджувати, що перша 
модель базується на концепції прав як інтересів, які можуть або не можуть 
переважати одне над одним залежно від обставин; натомість друга модель 
покладається на безумовний пріоритет прав над суспільними інтересами. 
Поряд з тим ці дві парадигми судового контролю не є несумісними або супе-
речливими, а скоріше такими, що дають змогу судам виконувати різні функ-
ції, які в принципі можна поєднувати. У разі оптимізації судовий контроль 
виконує функцію визначення обсягу та ступеня захисту, що надається кон-
кретним правам у правовій державі. У випадку обмеження держави судовий 
контроль виконує функцію визначення та формалізації обмежень, які накла-
даються на державу, виходячи із обсягу та змісту права7. 

Якщо ж знову повертатися до розрізнення концепцій застосування прин-
ципу пропорційності, то стверджується також, що основна відмінність між 
оптимізаційною моделлю пропорційності та обмежуючою державу полягає у 
двох основних аспектах. По-перше, ці концепції вказують на відмінність між 
матеріальним і формальним виміром захисту прав, тобто між питаннями, що 
стосуються допустимості втручання у права, та питанням, що стосується 
сфери та ступеня судового контролю за таким втручанням. По-друге, вони 
розрізняються в контексті пластичності пропорційного рішення, не лише у 
сутнісному вимірі, де поєднуються різні форми аргументації, але також у 
формальному вимірі, де пропорційність охоплює цілу низку різних моделей 
захисту прав таким чином, щоб обсяг і ступінь судового контролю міг бути 
пропорційним у контексті оптимізаційної або обмежуючої державу концеп-



572 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

ції – залежно від контексту та обставин, в яких суди вирішують питання 
втручання у права людини8. Більше того, обмежуюча державу концепція 
полягає в обмеженні іншого органу державної влади і сприйнятті підходу, що 
права належать до зони відповідальності суду, а здійснення політики нале-
жить до зони відповідальності законодавчої та виконавчої влади, право і сус-
пільний інтерес чітко розмежовуються9. 

Таким чином, можна визначити такі ознаки оптимізаційної концепції 
застосування принципу пропорційності: 1) уподібнення та прирівнення кон-
кретного права та суспільного інтересу; 2) необхідність пошуку балансу між 
конкретним правом і суспільним інтересом; 3) увага та захист одночасно як 
прав, так і конкуруючого суспільного інтересу; 4) гарантування верховенства 
права шляхом балансування та зважування, а не шляхом суворого обмеження 
державного (суспільного інтересу). Якщо ж вести мову про обмежуючу дер-
жаву концепцію, то, виходячи з наведеного, вважаємо її ознаками такі: 
1) принципове розмежування конкретного права та державного (суспільного) 
інтересу; 2) однозначний і категоричний примат права над будь-яким 
суспільним інтересом; 3) широка дискреція судової влади; 4) мета у вигляді 
захисту прав людини; 5) першочерговий аналіз цілей і заходів, а не пошук 
балансу між правом і суспільним інтересом задля відповіді на питання про-
порційності. 

Проте відкритою залишається дискусія щодо того, яка з цих концепцій є 
більш дієвою, застосовною та ефективною. На нашу думку, у питаннях захи-
сту прав людини потрібно уникати категоричних підходів і керуватися 
виключно обставинами кожної конкретної справи, однак варто зазначити, 
що, керуючись загальновизнаними демократичними цінностями, обмежуюча 
державу концепція є більш застосовною. Так, оскільки принцип пропорцій-
ності покликаний саме захистити права і обмежити державне втручання, 
державне свавілля тощо, то керуватися потрібно саме приматом прав людини 
над будь-чим іншим.

Висновки. На сучасному етапі розвитку юридичної думки в теорії права 
прийнято здійснювати поділ концепцій застосування принципу пропорцій-
ності на оптимізаційну концепцію (optimizing proportionality) та на обмежу-
ючу державу пропорційність (state-limiting proportionality). Основною озна-
кою першої концепції застосування пропорційності є ототожнення права і 
суспільного інтересу та, відповідно, пошук балансу між ними. Що стосуєть-
ся другої, то основною її ознакою є чітке розмежування права та суспільного 
інтересу і, відповідно, аналіз цілей і заходів, а не пошук балансу. Кожна з 
концепцій застосування принципу пропорційності має свої переваги та недо-
ліки, тому, з практичної точки зору, неможливо надати перевагу жодній з них. 
У даному контексті варто зазначити, що класифікація концепцій застосуван-
ня принципу пропорційності наразі має суто теоретичний характер. Ця кла-
сифікація заснована на відповідній аргументації рішень органів законодав-
чої, виконавчої, судової гілок влади. Дати відповідь на питання, яка концеп-
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ція застосовна у кожному конкретному випадку можливо лише з огляду на 
цілі та аргументи, висловлені при прийнятті того чи іншого рішення.

Для вітчизняної юридичної науки концепції застосування принципу про-
порційності є новим та недослідженим явищем. Однак з огляду нa сучасні 
глобалізаційні процеси, у тому числі у сфері правового регулювання, ці 
явища потребують подальшого вивчення та аналізу, адже не можемо виклю-
чати того, що в подальшому згадані у цій статті концепції застосування прин-
ципу пропорційності матимуть і практичний вплив на розвиток важливих 
суспільних відносин.
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Romashko Anton. Conceptual approaches to the application of principle of 
proportionality

Upon the Article 8 of the Constitution of Ukraine the principle of the rule of law is 
recognized and effective in Ukraine. It is generally accepted that the principle of 
proportionality is a key component (sub-principle) of the rule of law along with the 
principle of legal certainty, principle of separation of powers, equality before the law, 
judicial independence. The principle of proportionality is considered to be one of the 
most transparent and effective mechanisms for the protection of human rights 
nowadays. Even though the principle of proportionality is a well-known principle both 
for the national and foreign jurisprudence, only a few foreign articles are devoted to 
the conceptions of application of the principle of proportionality while such studies are 
absent in Ukraine at all. Therefore, in our opinion, there is a need to analyze modern 
conceptions of application of principle of proportionality in order to start the scientific 
discussion in Ukraine because approaches to its application affect the results of the 
application of the latter. There are two conceptions of principle of proportionality 
application: optimizing conception and state-limiting conception. These two 
conceptions can be distinguished from one another by the extent of juridical activism 
and extent of right protection based on its content.

Proceeding from examination of two main conceptions of principle of proportionality 
application: optimizing and state-limiting conceptions, the following features of these 
conceptions can be highlighted. As for the optimizing conception, assimilation 
(equating) of right and public interest, balancing between the right and public interest, 
equal protection of both rights and public interest, the rule of law shall be achieved 
through the balancing, not through the limiting the state. On the other hand, when it 
comes to the state-limiting conception – there is a clear distinction between the rights 
and public interest, absolute primacy of rights over any public interest, wide discretion 
of the judiciary, the rule of law shall be achieved through the protection of human 
rights.

Key words: Rule of law, principle of proportionality, conceptions, limitation of 
government, human rights.
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У статті відображені результати теоретичного аналізу наукових дослі-
джень, присвячених питанню вивчення юридичної помилки, проаналізована при-
рода виникнення такого правового явища, виділені основні види і способи подо-
лання юридичних помилок. Розкриті головні тенденції поняття юридичних поми-
лок, які втілюються в конкретних результатах, а саме є непрогнозованим 
наслідком оцінки людиною тих або інших обставин (у тому числі і свого діяння), 
які вона вважала виключно правомірними, проте які такими не є. Проведене 
дослідження показало, що помилка не виникає сама собою, вона є втіленням 
неправильного тлумачення, розуміння змісту норми права у свідомості суб’єкта, 
неправильною формою закріплення інформації в ній.

Ключові слова: дефект, правова свідомість, неправильність, юридична 
помилка, доктрина, правозастосовний процес.

Gavrilyuk Svetlana. General theoretical basis of legal error research (metho-
dology issues)

In this article the author highlighted the successful results of theoretical analysis 
of scientific research on the investigation of legal error, analyzed the nature of such a 
legal phenomenon, identified the main species and aspects to overcome legal errors. 
The study revealed the main trends in the concept of legal error, which are embodied 
in specific results, especially the unpredictable consequence of a person’s assessment 
of certain circumstances (including his actions), which he considered exclusively 
legitimate, however, which did not turn out to be the case. Our research has shown that 
error does not arise by itself, it is often the embodiment of misinterpretation, 
understanding of the content of the rule of law in the minds of the subject, the wrong 
form of fixing information in it. Simultaneously, the attitude of legal scholars on the 
semantic meaning of the concept of «error» in legal science are highlighted, which are 
quite ambiguous, and often leads to inconsistencies in the conceptual apparatus of 
modern assumption of law, and require comprehensive research.

Key words: defect, legal consciousness, incorrectness, legal error, doctrine, law 
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Постановка проблеми. Упродовж останніх років сучасна правова систе-
ма України зазнає впливу європейських стандартів, у результаті чого спосте-
рігаємо створення великої кількості різноманітних нормативно-правових 
актів, що, з одного боку, позитивно впливає на якість правового регулювання 
суспільних відносин, а з другого – призводить до появи відповідних дефор-
мацій, які проявляються в колізіях, прогалинах, конкуренції, що є результа-
том юридичних помилок, які значно перешкоджають реалізації прав учасни-
ків суспільного життя. 

Своєю чергою будь-яка людська діяльність (фізична, духовна, психічна, 
розумова, мовленнєва тощо) є складним багатоетапним процесом, який може 
супроводжуватися різноманітними відхиленнями від його «нормального» 
перебігу. Виникнення ненормативних дій зумовлюється різними чинниками 
як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, зокрема складністю внутріш-
нього світу людини, визначальним впливом підсвідомого на кожен її рух, 
масивом інформації, який потрібно миттєво опрацювати і відповідно зреагу-
вати на нього тощо1. Це викликає потребу наукового дослідження такого 
явища, як юридична помилка.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Науковий аналіз помилок у 
різних сферах життєдіяльності людини відображено у працях багатьох філо-
софів, серед яких – Сократ, Епікур, Платон, Арістотель, Д. Дідро, Демокріт, 
Т. Гоббс, Дж. Локк, І. Кант, Г. Гегель, Ч. Пірс, К. Поппер та ін. 

Окремі теоретичні та прикладні аспекти проблеми правових помилок 
розглянуто у працях таких учених, як Ж.-Л. Бержель, М. М. Вопленко, 
Ж. О. Дзейко, Є. П. Євграфова, Л. І. Калєніченко, В. М. Косович, 
О. Б. Лісюткін, Б. Е. Наставний, Н. М. Оніщенко, В. М. Сирих, Ю. М. Тодика, 
І. І. Шевчук, І. С. Янишина та ін. 

Деякі праці науковців присвячено окремим видам правових помилок. 
Зокрема, правотворчі помилки досліджували М. Л. Ванчак, А. В. Малько; пра-
возастосовні – А. В. Красницька, Е. У. Прус; інтерпретаційні – А. В. Зубенко, 
А. М. Мочерад; доктринальні – Н. М. Оніщенко, Л. О. Морозова та ін.

Мета наукового дослідження полягає в розкритті поняття юридичної 
помилки як категорії загальнотеоретичної юриспруденції, її основних ознак 
та видів.

Основні результати дослідження. Необхідно зазначити, що позиція вче-
них-правознавців щодо змістового значення поняття «помилка» доволі неод-
нозначна, що часто призводить до неузгодженості понятійного апарату 
сучасної теорії права. 

Одні вчені використовують терміни «недолік», «помилка», «вада», 
«огріх», «деформація». Інші – «дефект», «омана», «недосконалість», «неузго-
дженість», «прогалина». Одні правознавці вживають терміни «дефект права», 
«дефект правотворчості», «законодавчий дефект», «дефект норм права», 
«дефект системи законодавства», «дефект правозастосовних актів». Інші – 
терміни «помилка у законотворчості», «юридична помилка», «правотворча 
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помилка», «помилка у праві», «техніко-юридична помилка», «помилка у пра-
возастосуванні», «помилка інтерпретаційна» тощо.

Загалом же помилка є результатом неправильного ходу думок, неправиль-
ної дії, вчинку, що не досягає поставленої мети. Модель поведінки, заснова-
ної на омані.

Давньогрецький мислитель Платон визначав оману як «відхилення 
думки, коли душа прагне до істини, але проноситься повз розуміння»2. 
Епікур, на думку дослідників, виходив з визнання абсолютної істинності чут-
тєвого сприйняття, вважаючи, що омана виникає лише в результаті його 
неправильних тлумачень3. 

Французький філософ та енциклопедист епохи Просвітництва Д. Дідро 
(ХVІІІ ст.) указував: «Якщо першопричина полягає в помилковості людей чи 
неправильно визначених ідеях, то джерело істини повинно бути у правильно 
визначених ідеях. Помилкова думка – помилка розуму, яка схиляє до помил-
кого судження». Своєю чергою давньогрецький філософ-матеріаліст 
Демокріт писав, що «причина помилки – незнання більш правильного»4. 
Явищами, яких можуть стосуватися помилки, є пізнання, дія (поведінка), 
документ. 

Детальне дослідження помилки як юридичного явища було започаткова-
но в Стародавньому Римі. 

Помилки у правовому пізнанні, у правовій поведінці / діях суб’єктів, у 
юридичних документах полягають у їх невідповідності певним цінностям, 
еталонам, вимогам, правилам, зразкам. Адже помилка – це завжди відступ 
від норми, це дія, протилежна правильному, здійснена ненавмисно, яка завж-
ди передбачає неправомірність. 

На сьогодні правознавці визначають юридичну помилку як негативний 
результат, зумовлений ненавмисною, неправильною дією суб’єктa юридич-
ної діяльності. Зокрема, Є. П. Євграфова вважає, що помилка є наслідком 
допущеного прорахунку, неадекватного, неточного або неправильного підхо-
ду законодавця до природи й характеру регульованих суспільних відносин, 
вибору ним правових способів та засобів5. Зі свого боку, Н. М. Оніщенко 
слушно твердить: «Помилка виключає винність, оскільки виникає без попе-
реднього свідомого наміру. Інакше кажучи, помилка виникає випадково, тоді 
як правопорушення – завжди усвідомлений акт поведінки, і для констатації 
правопорушення необхідно встановити його юридичний склад».

Також має місце визначення юридичної помилки як випадкового, ненав-
мисного об’єктивно-протиправного результату / епізоду / фрагменту діяль-
нос ті суб’єкта правовідносин (органу чи посадової особи), який виражає 
дефект волі суб’єкта права в процесі волевиявлення та призводить до нега-
тивного результату і може бути допущений на будь-якій стадії правового 
регулювання (правотворчості, правовідносинах, правореалізації). Також у 
наукових колах помилка часто визначається як негативний результат, що 
зумовлений складністю та суперечливістю соціального розвитку та непра-
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вильністю юридично значущих дій учасників суспільних відносин, який 
перешкоджає досягненню поставлених цілей і передбачає можливість виник-
нення або зміни суб’єктивних прав та юридичних обов’язків учасників 
суспільних відносин.

Вчені вважають, що помилка в праві є категорією, інститутом, що має 
безпосереднє відношення до правової дійсності (правової реальності), тісно 
пов’язаний із певними його компонентами (правотворчою, правозастосов-
ною, правоохоронною діяльністю; правовими відносинами; правосвідомістю 
і правовою культурою) або виявляється в їх межах.

Юридична помилка характеризується такими основними ознаками:
– є невід’ємним елементом правової реальності, яка охоплює всі правові 

явища – як позитивні, так і негативні;
– є відхиленням від правової норми як правильної, типової, загально-

прийнятої моделі поведінки; 
– тісно пов’язана з добросовісною оманою, за якої людина вважає своє 

судження, уявлення істинним, правильним, не усвідомлюючи його невідпо-
відності реальним фактам чи обставинам;

– відображає внутрішню суперечність права – між правом, яким воно має 
бути, та реальним правом; 

– притаманна правовій діяльності усіх суб’єктів права; 
– має місце у процесі свідомої, вольової діяльності людини під час реалі-

зації нею правових норм; 
– не є протиправним діянням, оскільки не містить такої ознаки (елемен-

ту), як вина; 
– може сигналізувати про змістові чи формальні недоліки правової норми 

тощо.
Наведені ознаки свідчать про відхилення суб’єкта права від моделі пове-

дінки, передбаченої правовою нормою, зумовлене його добросовісною ома-
ною щодо відповідності власного судження чи уявлення про зміст правового 
припису об’єктивній дійсності, що може спричинити негативні наслідки для 
нього самого та/чи інших учасників правових відносин і має бути виправле-
но у спеціальному порядку з використанням спеціальних засобів. 

Теоретично й методологічно правильною визнано таку типологію право-
вих помилок: 

1) доктринальні помилки; 
2) правотворчі помилки; 
3) правоінтерпретаційні помилки; 
4) правозастосовні помилки. 
Своєю чергою за видами юридичної діяльності виокремлено помилки у 

правотворчій діяльності, помилки у правозастосовній діяльності, помилки у 
правоінтерпретаційній діяльності. 

Правова доктрина в сучасних умовах виступає фундаментальною осно-
вою правового розвитку суспільства й держави. Відповідно доктринальні 
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помилки відображають системно-функціональні відхилення в цьому розвит-
ку. Вони тісно пов’язані з політикою держави у правовій сфері, а оскільки 
спеціальної процедури виявлення доктринальних помилок немає, то вони 
проявляються у процесі втілення в життя самої правової доктрини, прямо чи 
опосередковано, з різним ступенем інтенсивності негативно впливаючи на 
правове життя суспільства. 

Розроблено таке визначення: доктринальні помилки – це зумовлені дер-
жавною правовою політикою філософсько-світоглядні, теоретико-методоло-
гічні, ідеологічні та прикладні відхилення у правовому розвитку суспільства 
та держави, що негативно впливають на якість правового життя. 

Поняття «доктрина» наближене до поняття науки. Таку думку поділяє 
Н. М. Пархоменко: правова доктрина характеризує юридичне мислення та 
праворозуміння, є віддзеркаленням правових поглядів представників юри-
дичної науки6. Деякі вчені широко трактують правову доктрину, а саме: як 
«сукупність знань, теорій, ідей, понять, суджень про право, правові явища», 
розмиваючи тим самим її зміст.

Однак нам більше імпонує підхід до доктринальної помилки у вітчизня-
ній науці, який обстоює Н. М. Оніщенко. В її дослідженні виокремлено такі 
відмінні риси доктринальних помилок: 1) вони є наслідком омани розробни-
ків загальної або конкретної доктрини щодо справжніх властивостей, теоре-
тичної та практичної значущості проведених наукових досліджень, узагаль-
нень і висновків; 2) їх політичний, ідеологічний характер; 3) результат діа-
лектичного пошуку істини в процесі цільового пізнання державно-правової 
дійсності, отже, це помилки у смисловому процесі; 4) ненавмисне введення 
в практику правотворення неапробованих прийомів, способів і методів пра-
вової регламентації, в результаті чого виникає неправильна орієнтація 
суб’єктів юридичної діяльності7. 

Правотворчою помилкою є відхилення від загальних принципів право-
творення, вимог правотворчої техніки, логіки або граматики у процесі офі-
ційної діяльності правотворчого органу, зумовлене добросовісною оманою 
правотворця, що відображається в недоліках нормативно-правових актів. 
Правотворчі помилки поділено на такі види: 1) помилки у самій правотвор-
чій діяльності, які диференціюються за стадіями правотворчості; 2) помилки 
в результатах правотворчої діяльності, що охоплюють такі групи: формальні 
(структурні, реквізитні тощо) та змістові (мовні, зокрема дефінітивні, логічні 
та ін.). За результатами правотворчої діяльності виокремлено помилки в нор-
мативно-правових договорах, помилки в нормативно-правових актах, серед 
яких – помилки в законах і помилки в підзаконних нормативно-правових 
актах. 

На думку перших дослідників помилок і дефектів у сфері права, пра-
вотворча помилка є «офіційно реалізованою сумлінною оманою, результатом 
неправильних дій нормотворчого органу, що порушує загальні принципи або 
конкретні норми правотворчості, та не відповідає рівню і закономірностям 
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державно необхідного розвитку реалізованої діяльності і зумовлюють шля-
хом видання помилкової норми права несприятливі соціальні та юридичні 
наслідки». Вчені вважають, що законотворча помилка являє собою прийнят-
тя закону (норми закону), реалізація якого на практиці породжує несправед-
ливість і соціальну напруженість, спричиняє інші негативні суспільно-полі-
тичні, економічні, фінансові або соціальні наслідки, знижує рівень гарантій 
прав та інтересів особистості, ефективність правозастосовної діяльності, 
підриває основи національної безпеки, руйнує принципи побудови демокра-
тичного суспільства і системи управління.

Помилку в застосуванні права визначено як відхилення суб’єкта правоза-
стосовної діяльності від нормативно визначених умов її правомірності та/або 
принципів правозастосуванння, зумовлене його добросовісною оманою, що 
ілюструється у правозастосовному акті та має бути усунено правовими засо-
бами в передбаченому законом процесуальному порядку. Основним кри-
терієм для класифікації правозастосовних помилок є стадії правозастосовно-
го процесу, оскільки саме від нього залежить оперативність їх виявлення та 
виправлення. Таким чином, виокремлено три види помилок: 1) помилки під 
час встановлення фактичних обставин (фактичної основи) справи; 2) помил-
ки під час вибору та тлумачення норми, яку треба застосувати; 3) помилки 
під час ухвалення рішення та його оформлення. 

Правозастосовні помилки можуть виявлятися у: 
– неточному посиланні на статті законів, кодексів та інших норматив-

но-правових актів; 
– неправильному найменуванні правозастосовного акта, який не відпові-

дає нормам ГК, КПК, ЦК, ЦПК, КУАП, КАС України тощо; 
– наявності виправлень, доповнень, які не зазначені укладачем документа 

та не засвідчені підписом.
 Якщо йдеться про кримінальне провадження, то правозастосовні помил-

ки можуть відображатись у: 
– відсутності дати, вказівки на місце й час проведення слідчої дії, прізви-

ща і найменування посади особи, що проводила слідчу дію; 
– нероз’ясненні прав та обов’язків понятим, свідкам, підозрюваним, 

обвинуваченим; відсутності даних про особу правопорушника;
– відсутності процесуального документа у випадках обов’язкової його наяв-

ності внаслідок порушення процедури (наприклад, відеозапис слідчої дії тощо).
Правоінтерпретаційні помилки спричиняються морально-психологічни-

ми, техніко-юридичними, кваліфікаційно-професійними та іншими чинника-
ми. Безпосереднім наслідком правоінтерпретаційних помилок є неадекватне 
сприйняття змісту правової норми самим інтерпретатором та іншими суб’єк-
тами, кінцевим наслідком – неправильна реалізація правової норми та, відпо-
відно, недосягнення мети, передбаченої нормотворцем під час прийняття 
норми. Правоінтерпретаційні помилки класифікуються залежно від поруше-
ного правила: за способами тлумачення (помилки під час здійснення грама-
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тичного, історичного, логічного, системного, телеологічного, функціональ-
ного тлумачення); за обсягом тлумачення (необґрунтовано обмежувальне чи 
необґрунтовано поширювальне тлумачення). 

Н. М. Оніщенко правоінтерпретаційні помилки класифікує залежно від 
порушуваного правила за способами тлумачення (помилки граматичного, 
логічного, систематичного, телеологічного, історико-політичного, функціо-
нального та інших способів) та за обсягами тлумачення (помилки необґрун-
товано обмежувального або необґрунтовано поширювального тлумачення, 
помилки від «захоплення» буквою закону без врахування його «духу»)8. 

Цю класифікацію, на нашу думку, можна доповнити, виокремивши 
латентні (приховані) та очевидні (явні) інтерпретаційні помилки. Так, 
П. Б. Євграфов і Є. П. Євграфова, виділяючи серед законотворчих помилок 
латентні (приховані) та очевидні (явні), вказують, що очевидні законодавчі 
помилки лежать наче на поверхні й виявити їх нескладно, а латентні – при-
ховані в тексті закону та виявляють себе впродовж певного часу в процесі дії 
в механізмі правового регулювання. Цей підхід вважаємо повною мірою 
застосовним і до поділу інтерпретаційних помилок. 

З метою недопущення зазначених юридичних помилок можемо окресли-
ти загальні заходи їх запобігання шляхом усунення причин та умов їх вчи-
нення, а саме: 

1) дотримання правил правотворчої та правозастосовної техніки;
2) системний моніторинг та аналіз правових помилок у діяльності суб’єк-

тів правотворчості та правозастосування; 
3) підвищення рівня професіоналізму суб’єктів правотворення та право-

реалізації;
4) експертиза проєктів нормативно-правових актів та їх державна реє-

страція; 
5) правоінтерпретаційна діяльність вищих судових органів (Конститу-

ційного Суду України і Верховного Суду). 
І правотворчим, і правозастосовним помилкам протидіє судова практика, 

особливо правові позиції Верховного Суду. Важливим кроком до мінімізації 
правових помилок стало запровадження інституту зразкових справ, нової 
системи фільтрів касаційного оскарження. У майбутньому для запобігання 
правовим помилкам можливе використання інституту преюдиційного запиту, 
який існує у країнах Європейського Союзу. 

Висновок. Підсумовуючи, зазначимо, що правова свідомість та правова 
помилка є відносно самостійними, однак тісно пов’язаними між собою пра-
вовими феноменами, які виступають індикаторами стану правової культури 
особи та суспільства загалом. Юридична помилка часто свідчить про нероз-
виненість індивідуальної правової свідомості, тобто про те, що у свідомості 
особи сформувалося неадекватне відображення моделі поведінки, закріпле-
ної нормою права. Тому причинами правових помилок можуть бути дефор-
мації індивідуальної правосвідомості.
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Детального вивчення потребують насамперед доктринальні правові 
помилки, які маловивчені в юридичній науці. Адже низка дослідників відзна-
чають, що негативні наслідки доктринальних помилок найбільш масштабні.

Кожний вид виділених помилок має свої особливості, які дають змогу 
відмежовувати їх одна від одної, однак є видами одного цілого та взаємо-
пов’язані між собою. Тому усунення юридичних помилок необхідно здійс-
нювати на початковому етапі та в розумні терміни, щоб не допускати серйоз-
ного порушення прав, свобод і законних інтересів суб’єктів права.

1. Дзюбак Н. М. Помилка як об’єкт наукового вивчення. Наукові праці Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 
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М. М. Шахнович, Эпикур. Москва: Прогресс-Традиция, 2008. 896 с. С. 818. 
4. Головатий С., Козюбра М., Сироїд О. Антологія лібералізму: політико-правничі 
вчення та верховенство права. Київ: Упор, 2008. 1202 с. С. 288, 494. 5. Єфграфова Є. П. 
Практика виправлення законотворчих помилок. 2016. № 2 (29) Сторінка вченого. 
С. 116. 6. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології: моногра-
фія. Київ: Юрид. думка, 2008. 336 с. С. 207. 7. Оніщенко Н. М. До питання про док-
тринальні юридичні помилки: природа та шляхи подолання. Часопис цивільного і 
кримінального судочинства. 2016. № 2 (29). С. 75–84. С. 79. 8. Оніщенко Н. М. До 
питання про доктринальні юридичні помилки: природа та шляхи подолання. Часопис 
цивільного і кримінального судочинства. № 2 (29). С. 78–79.
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Gavrilyuk Svetlana. General theoretical basis of legal error research 
(methodology issues)

In this article the author highlighted the successful results of theoretical analysis 
of scientific research on the investigation of legal error, analyzed the nature of such a 
legal phenomenon, identified the main species and aspects to overcome legal errors. 
The study revealed the main trends in the concept of legal error, which are embodied 
in specific results, especially the unpredictable consequence of a person’s assessment 
of certain circumstances (including his actions), which he considered exclusively 
legitimate, however, which did not turn out to be the case. Our research has shown that 
error does not arise by itself, it is often the embodiment of misinterpretation, 
understanding of the content of the rule of law in the minds of the subject, the wrong 
form of fixing information in it. Simultaneously, the attitude of legal scholars on the 
semantic meaning of the concept of «error» in legal science are highlighted, which are 
quite ambiguous, and often leads to inconsistencies in the conceptual apparatus of 
modern assumption of law, and require comprehensive research.

Therefore, the disclosure of the content of legal errors, as well as finding methods 
to prevent such errors is one of the most important issues to improve legal practice in 
general and increase the efficacy of legislation in particular. Furthermore, this article 
reflects the main types of legal errors, and since the issue of modern domestic legal 
doctrine is poorly understood, special attention is paid to doctrinal legal errors. These 
errors reflect the systemic and functional deviations of society and the state, and the 
legal doctrine in modern conditions is a fundamental basis for the legal development 
of society and the state. Moreover, we analyzed law-making, law-interpreting and law-
enforcement errors. 

Key words: defect, legal consciousness, incorrectness, legal error, doctrine, law 
enforcement process.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ  
ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ1

У статті аналізується роль соціальних мереж у протидії злочинам у сфері 
національної безпеки. Враховуючи істотне значення соціальних мереж, саме на 
них, а не на традиційних засобах масової інформації має фокусуватись увага у 
питаннях прогнозування та протидії злочинам загалом та злочинам проти наці-
ональної безпеки зокрема. При цьому відповідні дії мають вчинятись не лише 
правоохоронними органами, а й громадянським суспільством, до якого належать 
не лише користувачі соціальних мереж, а й їх власники. Окремим сучасним 
напрямом протидії злочинності з використанням соціальних мереж є аналіз 
даних, які в них містяться. Для цього необхідним є створення, коригування та 
вдосконалення алгоритмів аналізу активності користувачів. 

Ключові слова: національна безпека, засоби масової інформації, соціальні 
мережі, протидія злочинам, прогнозування злочинів.

Kostyuk O. The role of social networks in combating crimes against the 
fundamentals of national security

The article analyzes the role of social networks in combating crimes in the field of 
national security. Given the importance of social networks, it is on them, and not on 
the traditional media, that attention should be focused on predicting and combating 
crimes in general and crimes against national security in particular. At the same time, 
appropriate actions should be taken not only by law enforcement agencies, but also by 
civil society, which includes not only users of social networks, but also their owners. A 
separate modern direction of combating crime with the use of social networks is the 
analysis of data contained in them. This requires the creation, adjustment and 
improvement of algorithms for analyzing user activity.

Key words: national security, mass media, social networks, crime prevention, 
crime forecasting.

Вступ. Визначення ролі засобів масової інформації у протидії злочинам 
загалом і злочинам проти основ національної безпеки України зокрема на 
сьогодні є надзвичайно актуальним. Водночас у цьому контексті не менш 
важливим є вивчення кримінологічного потенціалу соціальних мереж. 

* Kostyuk O., Postgraduate Student of Koretsky Institute of State and Law of the NAS 
of Ukraine

1© О. М. Костюк, 2021
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Аналіз наукових джерел свідчить про існування на сьогодні доволі спро-
щеного описання співвідношення ЗМІ та мережі Інтернет. Автори здебіль-
шого визначають класифікацію ЗМІ як друкованих ЗМІ, телебачення та 
Інтернет, під яким зазвичай розуміють електронні ЗМІ, максимум авторські 
блоги. Водночас є й більш розширені класифікації Інтернет ЗМІ, які, проте, 
все ж залишаються спрощеними і не відображають усієї повноти існуючих 
на сьогодні інструментів.

Так, О. Коцарєв пропонує власну типологію мережевих ЗМІ. Дослідник 
виділяє п’ять основних типів інтернет-ЗМІ: інтернет-телебачення, інтер-
нет-радіо, інтернет-газети, інтернет-журнали та новинні сайти1.

Спрощеність такої типологізації, на нашу думку, полягає в тому, що у ній 
не виділяється такий істотний інтернет-феномен як соціальні мережі. І гада-
ємо, що в контексті протидії злочинності та криміногенності саме соціальні 
мережі мають на сьогодні привертати основну увагу кримінологів. 
Незаперечним на сьогодні є факт безпрецедентного психологічного впливу 
соціальних мереж на свідомість громадян, на зміну або утвердження їх 
поглядів, на підсилення їх агресивності. 

Стан дослідження. Дослідженню проблеми створення ефективної систе-
ми протидії злочинам проти основ національної безпеки свої праці присвяти-
ли Г. В. Андрусів, В. Ф. Антипенко, О. Ф. Бантишев, С. Б. Гавриш, 
В. О. Глушков, І. В. Діордіца, В. П. Ємельянов, О. О. Кияшко, О. М. Костенко, 
В. А. Ліпкан, П. С. Матишевський, М. І. Мельник, Л. В. Мошняга, 
В. О. Навроцький, А. В. Савченко, О. С. Сотула, В. В. Сташис, Є. Л. Стрельцов, 
В. Я. Тацій, М. І. Хавронюк, О. А. Чуваков, О. В. Шамара, С. С. Яценко, 
А. М. Ященко та ін. У цьому контексті слід зауважити, що загалом в Україні 
увага до впливу засобів масової інформації (далі − ЗМІ) як з боку науковців, 
так і практиків здійснюється переважно на рівні ювенальної юстиції 
(О. І. Бугера, О. І. Напиральська, В. І. Галаган) та ін. Вплив ЗМІ на стан зло-
чинності в Україні та запобіжна роль у протидії їй досліджено у працях 
М. О. Д’ячкової, В. М. Дрьоміна, Н. С. Юзікової та ін. Проте на сьогодні 
недостатня увага приділяється аспектам використання соціальних мереж у 
протидії злочинам проти основ національної безпеки, а отже, розкриття від-
повідних аспектів і є метою цієї статті. 

Виклад основного матеріалу. Технології таргетування, які на сьогодні 
активно розвиваються, значно посилюють ефект соціальних мереж, спро-
щують пошук однодумців, фокусування на тому описанні реальності, що 
узгоджується із внутрішнім переконанням особи. Вочевидь ці технології 
можуть мати подвійне значення та використовуватись як з добрими, так і, 
без сумніву, з негативними намірами. Зокрема, це стосується і вчинення 
злочинів у сфері національної безпеки. За певними параметрами, вподо-
баннями особи, за тими новинами, які привертають її увагу, соціальні мере-
жі диференціюють користувачів за численними фокус-групами, відповідно 
до яких формують «рекламний» контент. Слово «рекламний» узяте у лапки, 
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адже під такою рекламою на сьогодні в соціальних мережах здійснюється 
на лише продаж матеріальних благ і послуг, а досягаються політичні цілі, 
здійснюється пропаганда / нав’язування будь-яких ідей, починаючи від еко-
логічних прагнень та соціальної допомоги хворим, завершуючи президент-
ськими виборами. 

Загальновідомо, що вплив ЗМІ може бути прямий (умисний), може бути 
опосередкований, а може взагалі бути невидимим, тліючим. Останній є най-
більш небезпечним, адже його складно виявити, а отже, і йому протидіяти. 
Зокрема, чи може вважатись таким тліючим впливом діяльність певних ЗМІ, 
яка полягає у тому, що новинний контент формується лише із негативних 
новин? На нашу думку, так, може вважатись.

Фактор прихованості такого впливу значною мірою ускладнює протидію 
йому. Адже не можна звинувачувати відповідні ЗМІ у неправдивості інфор-
мації, оскільки новини, хоча й негативні, але вони правдиві, а отже, такими 
ЗМІ в дійсності подаються достовірні відомості. Відтак, в умовах права на 
свободу вираження поглядів ані держава, ані суспільство не можуть порушу-
вати питання стосовно припинення діяльності таких ЗМІ, оскільки це супе-
речитиме усім можливим демократичним стандартам.

Водночас, враховуючи те, що така діяльність є цілеспрямованою та може 
мати різні цілі, зокрема, й цілі щодо загроз національній безпеці, не можливо 
такій діяльності не протидіяти. 

Ми вважаємо, що можливими шляхами протидії таким випадкам є два: 
по-перше, необхідним є створення чи заохочення щодо створення засобів 
масової інформації, які відображатимуть об’єктивну реальність, що включа-
тиме висвітлення не лише негативних, а й позитивних новин. По-друге, необ-
хідним є підвищення культури «споживання» інформації у ЗМІ та соціальних 
мережах. На системному рівні до громадян має доноситись інформація про 
те, що вони стають жертвами «накачування» негативною інформацією, що 
здійснюється з метою маніпулювання ними, та подальшого підсвідомого їх 
використання. Це має стати невід’ємною частиною освітніх процесів, як у 
школах, а особливо – у вищих навчальних закладах. 

О. І. Бугера за результатами проведеного дослідження констатує, що для 
зниження рівня криміналізації мережі Інтернет та ефективного запобігання 
злочинності (у т. ч. кіберзлочинності) необхідним є: по-перше, забезпечення 
зміни загальної парадигми ставлення до такого інформаційно-комунікаційного 
феномену, як Інтернет – від акцентування зусиль правоохоронних органів тіль-
ки на боротьбі з кіберзлочинністю, що є наслідком процесу криміналізації 
Інтернету, до комплексного використання можливостей мережі Інтернет для 
підвищення рівня ефективності запобігання злочинності; по-друге, правоохо-
ронні органи повинні мати належний рівень технологічного оснащення на 
основі сучасних Інтернет-технологій для запобігання злочинності2.

На нашу думку, окрім справедливо наведених заходів, потрібно активно 
в аналізованому контексті використовувати потенціал громадянського 
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суспільства, а саме активних користувачів соціальних мереж. На сьогодні 
можна спостерігати істотне посилення ролі таких мереж, як у питаннях, які 
сприяють злочинності, так і у питаннях, які їй запобігають. Суспільний резо-
нанс, який на сьогодні продукується, як штучним, так і органічним способом 
через соціальні мережі в рази перевищує той, який міг бути створений тра-
диційними засобами масової інформації до появи соціальних мереж. 

На сьогодні можемо спостерігати, що традиційні ЗМІ часто починають 
відігравати роль «другого номера» і лише підхоплюють інформацію щодо 
подій, які висвітлюються у соціальних мережах. Тож існує теоретична необ-
хідність у перегляді класичних уявлень щодо ролі громадянського суспіль-
ства у протидії злочинності, адже така роль набула нових значень з розвит-
ком соціальних мереж і надала громадянському суспільство у нові ефективні 
інструменти, які зробили з пасивного спостерігача активного діяча. 

У цьому контексті Т. Крайнікова обґрунтовано зазначає, що сучасний 
медіаспоживач опанував на власній практиці співвідношення «ціна – якість», 
навчився орієнтуватися у великому колі пропозицій; він не сприймає на віру 
кожне твердження в газеті, розуміє, що його свідомістю намагаються мані-
пулювати, апелює до редакцій із різноманітними пропозиціями, скаргами, 
оцінками, повідомленнями тощо. Зрештою, він сам стає медіа: послуговую-
чись сучасною цифровою технікою, генерує та оперативно оприлюднює 
інформацію в Інтернеті, при цьому не раз випереджаючи професійних жур-
налістів3.

Окремого значення в аналізованому контексті набувають як користувачі 
соціальних мереж, так і їх власники, які, усвідомлюючи вагомий вплив ство-
реного ними продукту, вживають заходів контролю за використанням 
соціаль них мереж, використовуючи ті чи ті інструменти для мінімізації нега-
тивного впливу. Найбільш яскравою ілюстрацією наведеного є події, які від-
булись в Сполучених Штатах Америки в січні 2021 р., а саме спроба захо-
плення Капітолію озброєними громадянами. 

У цей день Конгрес повинен був остаточно затвердити підсумки прези-
дентських виборів, перемогу на яких здобув кандидат від демократів Джозеф 
Байден молодший. Після мітингу і виступу на ньому іншого кандидата – 
Дональда Трампа, його прихильники на його ж заклик вирушили «висловлю-
вати незгоду» під стінами Капітолію. Протест вийшов з-під контролю, мітин-
гувальники увірвалися до будівлі Конгресу – під час штурму загинуло чотири 
прихильники Трампа і один поліцейський, який охороняв будівлю. Через 
кілька годин результати виборів усе ж затвердили. Трамп опублікував через 
Twitter відеозвернення, у якому закликав прихильників покинути Конгрес, 
проте вкотре назвав вибори вкраденими. Через це соцмережа позначила пост 
як такий, що містить помилкові твердження і заборонила його репости4.

Відтак, одним із наслідків цих подій стало блокування акаунту в соціаль-
ній мережі Twitter, а згодом і Facebook тодішнього президента США 
Дональда Трампа. Мотивація такого блокування полягала саме у тому, що 
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цей акаунт використовувався Трампом для підбурювання громадськості для 
вчинення насильницьких дій та нападу на урядові установи. Власники відпо-
відних соціальних мереж констатували, що таке обмеження у доступі було 
продиктовано саме метою протидії загрозам громадській безпеці5. 

Відтак констатуємо, що на сьогодні питання протидії використання ЗМІ, 
а особливо – соціальних мереж, у вчиненні злочинів має охоплювати не лише 
діяльність правоохоронних органів, а й громадянського суспільства, яке, 
своєю чергою, в аналізованому контексті має дві складові: власники соціаль-
них мереж та користувачі соціальних мереж. 

Одним із наслідків блокування облікового запису президента США 
Дональда Трампа в соціальних мережах стала дискусія про те, чи не є таке 
блокування недопустимою цензурою та нападом на свободу слова і свободу 
вираження поглядів. Думки учасників дискусії майже розділились, адже 
сам факт відповідної цензури сприймався як небезпечний прецедент, що в 
подальшому могло призвести до використання цього ж механізму, а відтак 
певною мірою поставити під контроль погляди певних людей, тим самим 
допустивши можливість зловживання та придушування свободи слова. 

У цьому випадку, на нашу думку, відповідне обмеження мало легітимну 
мету, адже був очевидним причинно-наслідковий зв’язок між певними публі-
каціями власника облікового запису та нападом на урядові будівлі, що, з-по-
між іншого, призводило до заподіяння смерті кільком особам, а відтак, оче-
видною була й необхідність активної протидії відповідним вчинкам. Інакше 
демократичний інструмент щодо свободи вираження поглядів використову-
вався б на зло самій демократії. 

Соціальні мережі створюють додаткові можливості користувачам для 
висловлювання своїх думок, що формують величезну базу даних. Якщо ство-
рені кожним окремим користувачем дані не можуть забезпечити необхідної 
інформації, у випадку їх поєднання, вони включають приховані змінні, які 
можуть відображати важливі фактори. Також в аналізованому контексті роз-
глядається питання про те, чи може контекст соціальних мереж надавати 
соціально-поведінкові «сигнали» для прогнозування злочинів. Припущення 
полягає в тому, що загальнодоступні дані натовпу в соціальних мережах, 
зокрема Twitter, можуть включати прогностичні змінні, які можуть вказувати 
на зміни рівня злочинності6. 

Як зазначають дослідники Центру демократії та верховенства права, 
Facebook з 2017 р. використовує автоматичні алгоритми для пошуку терорис-
тичного контенту. Цей механізм передбачає: виявлення збігів із зображення-
ми, вже позначеними як екстремістські матеріали; багатомовність та вста-
новлення лінгвістичних індикаторів протиправного контенту; видалення 
мереж терористичних комунікацій (алгоритм аналогічний до реакції на коор-
диновану неавтентичну поведінку – масове блокування або видалення акаун-
тів, які залучені у заборонену діяльність чи підтримують її поширеннями, 
реакціями, коментарями тощо); швидке видалення нових фейкових акаунтів. 
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При цьому зазначимо, що Facebook не розкриває алгоритм для виявлення 
зв’язку новоствореного акаунту з нещодавно видаленим, що потенційно 
створює загрозу для приватності користувачів7.

Щодо можливості прогностичного визначення місць та часу вчинення 
злочинів, то в цьому контексті аналіз наявних джерел дає підстави засвідчи-
ти, що ці спроби не є надто вдалими. У цьому контексті аналізується щонай-
менше два кейси: програми прогнозування злочинності, які запроваджува-
лись у департаменті поліції Лос-Анджелеса, а також програми щодо прогно-
зування терористичних актів. І той, і той підхід здебільшого формується за 
принципом: якщо в попередні роки певна подія мала місце в певній локації, 
то вона з великою ймовірністю в цій же локації повториться. Зрештою, після 
певного часу випробування алгоритмів прогнозування злочинності в Лос-
Анджелесі від цієї ідеї поліція відмовилась8.

Водночас у наукових джерелах наводяться й успішні приклади реалізації 
відповідних алгоритмів. Як зазначає М. І. Демура, схожі проєкти були втіле-
ні у Сполученому Королівстві в рамках пілотного проєкту з прогнозування 
можливих місць крадіжок зі зломом, розкрадання і нападу за допомогою 
штучного інтелекту. Вони показали, що використані програмні проєкції, які 
називаються PREDPOL, були точними в 78% випадків, порівняно з 51% про-
гнозів, складених з використанням традиційних методів9.

Аналогічно, недоліки та критику викликав концепт прогнозування терак-
тів. Учені розробили структуру для прогнозування терактів по всьому світу, 
попередньо вивчивши випадки терористичних атак, які сталися в період із 
2002 по 2016 рр. (тобто протягом 795 тижнів) у 13 регіонах, включаючи всі 
субконтинентальні регіони, що відповідають умовам Глобальної бази даних 
про тероризм (GTD), і Західну Африку. Для кожного регіону побудували про-
гностичні моделі, які дають змогу виявляти, оцінювати та порівнювати роль 
основних рушійних терористичних сил. Як зазначають вчені, машинні алго-
ритми ефективно пророкують події на територіях, які багаторазово піддава-
лися атакам, однак їм складно будувати прогнози для регіонів, де терактів не 
було вже тривалий час10.

Також в аналізованому контексті цікавим є американський стартап 
Voyager Labs – система, яка працює над встановленням «вини через асоціа-
цію»: алгоритм оцінює пости, коментарі, зв’язки і навіть смайли для пере-
хресних посилань з непублічною інформацією. Ця «персональна топогра-
фія» оцінює людей, які найбільше взаємодіють з людиною, і публікації для 
встановлення інших можливих злочинців, створюючи систему «вини за асо-
ціацією»11.

З аналізом подібних даних працює програмне забезпечення Palantir 
Technologies, механізм дії якого полягає в аналізі персональних даних та 
виявленні транзакцій, які завжди йдуть у тісній зв’язці з патернами, які 
супроводжують ті чи інші злочини. Іншими словами, у спецслужб є значні 
масиви даних, серед яких відомості про фінансові операції, відбитки пальців 
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і зразки ДНК, плани будівель і топографічні карти, дані радіоперехоплення, 
«гарячі» новини зі ЗМІ, повідомлення інформаторів, інформація з соцмереж 
і ін. Програмне забезпечення Palantir вже допомогло розкрити злочинну 
мережу, яка готує теракти в декількох країнах світу. Його також використову-
вали в Афганістані для прогнозування атак моджахедів. Крім того, програм-
не забезпечення Palantir дало змогу виявити членів мексиканського наркокар-
телю, які вбили співробітника митної служби США, а також розкрити багато 
не таких гучних, але не менш важливих випадків, у тому числі знайти педо-
філа в Нью-Йорку вже через годину після нападу на дитину, виявивши його 
на відеозаписах з камер поліцейського управління11.

Загалом, у сучасній правоохоронній практиці ’predictive policing’ (політи-
ка прогнозування) аналіз використовується за чотирма основними напряма-
ми: прогнозування кримінальних правопорушень; прогнозування осіб, що 
вчиняють кримінальні правопорушення, осіб, що схильні до вчинення (або 
повторного вчинення) кримінальних правопорушень; здійснення передба-
чень щодо особистості злочинця або створення профілів таких осіб з враху-
ванням характеристик вже виявлених правопорушників; прогнозування май-
бутніх жертв кримінальних правопорушень (груп осіб, які з високою вірогід-
ністю можуть стати жертвою кримінальних правопорушень)12.

Як обґрунтовано зазначають М. О. Яцина та О. Ю. Петечел, багато неуря-
дових організацій займаються збором та аналізом інформації, яка входить до 
сфери їх діяльності. Як відомо, масив інформації, який необхідно зібрати та 
обробити, щоб використання технологій штучного інтелекту було справді 
дієвим та мало позитивний ефект, зокрема і для протидії злочинності, є вкрай 
великим. Результати такої інформаційної роботи неурядових організацій, 
своєю чергою, можуть бути корисними для держави в цілому, так і кримі-
нально-правової системи. Наприклад, міжнародна неурядова дослідниць-
ко-викривальна мережа Bellingcat, яка розслідує поточні події з цілого світу, 
використовує метод OSINT: аналіз інформації з відкритих джерел, таких як 
відео, карти та фотографії. Таким чином, членами цієї неурядової організації 
ведеться розслідування широкого кола злочинної діяльності – від мексикан-
ських наркокартелів і злочинів проти людства до відстеження використання 
хімічної зброї та конфліктів у всьому світі17.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Підсумовуючи, вважає-
мо за доцільне наголосити на тому, що, враховуючи істотне значення соціаль-
них мереж, саме на них, а не на традиційних засобах масової інформації, має 
фокусуватись увага у питаннях прогнозування та протидії злочинам загалом 
і злочинам проти основ національної безпеки України зокрема. При цьому 
відповідні дії мають вчинятись не лише правоохоронними органами, а й гро-
мадянським суспільством, до якого належать не лише користувачі соціаль-
них мереж, а й їх власники. Окремим сучасним напрямом протидії злочиннос-
ті з використанням соціальних мереж є аналіз даних, які в них містяться. Для 
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цього необхідним є створення, коригування та вдосконалення алгоритмів 
аналізу активності користувачів. 
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Kostyuk O. The role of social networks in combating crimes against the 
fundamentals of national security

Introduction. Defining the role of the media in combating crimes in general and 
crimes against national security in particular is extremely relevant today. In this 
context, it is equally important to study the criminological potential of social networks. 
An analysis of scientific sources shows that there is currently a somewhat simplified 
description of the relationship between the media and the Internet. Authors mostly 
define the classification of media as print media, television and the Internet, which is 
usually understood as electronic media, at most author’s blogs. There are also more 
extensive classifications of online media, which, however, remain simplified and do not 
reflect the full range of tools available today.

The aim of the article. Disclosure of aspects of the use of social networks in 
combating crimes against the foundations of national security.

Results. Given the importance of social networks, it is on them, and not on the 
traditional media, that attention should be focused on the issues of forecasting and 
combating crimes in general and crimes against the foundations of national security of 
Ukraine, in particular. At the same time, appropriate actions should be taken not only 
by law enforcement agencies, but also by civil society, which includes not only users of 
social networks, but also their owners..

Conclusions. A separate modern direction of combating crime with the use of 
social networks is the analysis of data contained in them. This requires the creation, 
adjustment and improvement of algorithms for analyzing user activity.

Key words: national security, mass media, social networks, crime prevention, 
crime forecasting.



593РОЗДІЛ X • Трибуна молодого вченого

DOI: 10.33663/1563-3349-2022-33-593-601
УДК 340.12

М. І. СИТАР,  
аспірантка 

Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України*  
ORCID: 0000-0003-2852-1054

РОЗВИТОК КОМПАРАТИВІСТИКИ В НІМЕЧЧИНІ  
У XIX–ХХ СТ.1

Простежено етапи розвитку порівняльного правознавства в Німеччині у 
XIX–ХХ ст. і визначено їх особливості. Досліджено взаємозв’язок розвитку юри-
дичної компаративістики в Німеччині та історичних аспектів розвитку країни 
в цілому. Особливу увагу приділено з’ясуванню інституціалізації компаративіс-
тики. 

Ключові слова: порівняльне правознавство, компаративістика, інституціа-
лізація, Німеччина. 

Sytar Mariana. The development of comparative studies in Germany in the 
19th and 20th centuries

The stages and features of the development of comparative law in Germany in the 
19th and 20th centuries are highlighted. In this article, relationship between the 
development of legal comparative studies in Germany and historical moments in the 
development of the country as a whole has been studied. Particular attention is paid to 
elucidating the institutionalization of comparative studies.

Key words: comparative law, comparative studies, institutionalization, Germany.

Постановка проблеми і актуальність дослідження. Порівняльне пра-
вознавство є одним з найбільш динамічних напрямів юридичної науки, що 
дає змогу осмислити сучасний розвиток правознавства загалом. До того ж 
саме німецькі землі стали історичною батьківщиною порівняльного правоз-
навства, а німецькі наукові школи залишаються одними з провідних і най-
більш оригінальних. З огляду на це узагальнення їх здобутків має беззапереч-
не значення і для пізнання національних особливостей розвитку цієї галузі, і 
для розуміння подальших перспектив розвитку порівняльного правознавства 
загалом.

Аналіз досліджень і публікацій. Розвиток порівняльного правознавства 
в Німеччині у XIX–ХХ ст. був предметом дослідження багатьох вчених. Як 
правило, що і є цілком логічним, більшість літератури у цьому напрямі є саме 
німецькою мовою. Серед вчених, які досліджували та характеризували роз-
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виток компаративістики в Німеччині у XIX–ХХ ст. – Л.-Ж. Константинеско, 
М. Рейнманн, Г. Монгаупт, К. Цвайгерт, Х. Кьотц, О. В. Кресін, В. Еміх, 
Л. Ребет, І. Швенцер, Р. Ціммерманн та інші вчені. 

Мета та завдання дослідження. Мета цього дослідження полягає в уза-
гальненні комплексних наукових знань щодо трансформацій порівняльного 
правознавства в Німеччині в контексті його розвитку у XIX–ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. Юридична компаративістика в Німеччині 
пережила декілька етапів свого розвитку, що тісно пов’язані із історичними 
моментами розвитку країни в цілому. Першим у розвитку компаративістики 
в Німеччині був період, що отримав назву «довге дев’ятнадцяте століття», 
який охоплює проміжок часу між 1789 р. і Першою світовою війною (1914–
1918 рр.)1. Це століття вважається вирішальним для розвитку сучасних пра-
вових систем, а також сучасної юридичної науки. 

Саме в цей час порівняльне правознавство розглядається не тільки як 
метод, а й як сфера досліджень. Кодифікації Загального земельного права 
(Allgemeines Landrecht) (Пруссія, 1794) та Цивільного кодексу (Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch) (Австрія, 1811) вважаються кінцем епохи 
Просвітництва і початком «епохи порівняння», а саме втрата єдності «при-
родного права» зробила компаративістику не тільки можливою, а й необхід-
ною2. 

У цей час компаративістика мала доволі суперечливий характер. До сьо-
годні відома суперечка між Ф. К. фон Савіньї та А. Ф. Ю. Тібо, де останній 
виступав за кодифікацію єдиного кодексу з основою природного права, що 
слугувало б об’єднувальною характеристикою для Німеччини. Він наголо-
шував на необхідності кращого знання іноземного права3. Його точку зору 
підтримала Гайдельберзька школа та перший журнал порівняльного право-
знавства «Критичний журнал юридичної науки і законодавства за кордоном» 
(Kritische Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtssetzung des Aus landes), засно-
ваний у 1829 р. 

Проміжним у розвитку порівняльного правознавства в Німеччині 
вважаєть ся етап «еволюційної парадигми». Такі вчені, як Г. Кон, Ф. Бернгофт, 
А. Г. Пост та Й. Колер намагались визначити «ідею права» шляхом здійснен-
ня опису різних його (права) систем, як теперішнього, так і минулого4. 
«Журнал порівняльного правознавства» (Zeitschrift für vergleichende 
Rechtswissenschaft), заснований зазначеними науковцями, вперше вийшов у 
світ 1878 р. Вступ у першому випуску передбачав «розширення меж юридич-
ної науки» та «подолання національних обмежень, які були застосовані істо-
ричною школою щодо юридичної науки в Німеччині»5. 

Незважаючи на домінування історичної школи, у другій половині ХІХ ст. 
виникає така галузь сучасного порівняльного правознавства, яка має назву 
«законодавче порівняльне правознавство». У зв’язку із інтенсивним розвит-
ком порівняльного правознавства в Німеччині було розроблено низку законо-
давчих актів, необхідність яких зумовлювалась розвитком торгівлі та про-
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мисловості. Серед них, зокрема, – Загальний німецький закон про переказні 
векселі 1848 р. (Allgemeine Deutsche Wech selordnung), Загальний німецький 
господарський кодекс 1861 р., (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch), 
Закон про акціонерні товариства 1870 та 1884 рр. (Aktiengesetz)6. При цьому 
робота науковців у цей час зосереджувалась не лише на законах, що існували 
в Німеччині, а й охоплювала інші європейські комерційні (господарські) 
кодекси, зокрема Франції та Нідерландів. 

Порівняльне правознавство відіграло значну роль під час підготовки 
Закону про неплатоспроможність 1881 р. (Konkursordnung) та Цивільно-
процесуального кодексу 1880 р. (Zivilprozessordnung). Вагомі за своєю сутніс-
тю Цивільний кодекс 1900 р. (Bürgerliches Gesetzbuch) та Цивільний кодекс 
Швейцарії 1912 р. (Swiss Zivilgesetzbuch) об’єднали приватне право Німеччини 
та Швейцарії й базувались на основі порівняльних досліджень7.

Однак у контексті історії порівняльного правознавства Німеччини 1900 р. 
викликає асоціації значною мірою з проведенням першої Всесвітньої конфе-
ренції порівняльного правознавства в Парижі, яку часто називають саме 
«колискою» сучасного порівняльного правознавства. Організатор конферен-
ції Р. Салей і головний її доповідач Є. Ламбер висловили надію, що викори-
стання порівняльного методу приведе до так званого droit commun de 
l’humanité civilisé, тобто – до уніфікації законодавства8. Проте така амбітна 
мета зовсім не відповідала обмеженій сфері порівняльного правознавства.

Наступний проміжний етап – це період, іменований як «ранні кроки 
інституціалізації». Напередодні проведення Паризького конгресу німецькі 
юристи створювали асоціації та заснували журнали, присвячені порівняль-
ному правознавству. Все це повною мірою можна вважати процесом інститу-
ціалізації порівняльного правознавства. 

У 1893–1894 рр. були створені Асоціація порівняльного правознавства та 
політичних наук (Gessellschaft fur vergleichende Rechts- und Staatswissenschaft), 
а згодом ініційована Ф. Мейєром – Міжнародна асоціація порівняльно-пра-
вових наук і політичної економіки (Internationale Vereinigung für vergleichende 
Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre). Значним досягненням було 
також заснування «Журналу цивільного права та процесу» (Rheinische 
Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht) у 1909 р.9

Фактично процес інституціалізації перевів порівняльне правознавство в 
іншу площину, більш академічного спрямування. У 1914 р. у Кілі був засно-
ваний Інститут міжнародного права (Institut für Internationales Recht), а зго-
дом, у 1916 р., у Мюнхені з’явився Інститут порівняльного правознавства 
(Institut für Rechtsvergleichung)10. 

Наступним етапом розвитку порівняльного правознавства є так звана 
золота доба, що тривала з 1919 по 1933 р. Практичне використання порів-
няльного правознавства та потреба в порівняльних дослідженнях стали осо-
бливо помітними після підписання Версальського договору 1919 р., що мав 
вплив не тільки на публічне, а й на приватне право. Тобто Версальський 
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договір та політичні наслідки війни заклали основу для нової ери порівняль-
ного правознавства. 

Справжній розквіт порівняльного правознавства в Німеччині пов’язують 
з ім’ям Е. Рабеля. Як він зазначав, Версальський договір був розроблений 
юристами, які використовували термінологію, що базувалась на англо-аме-
риканському чи французькому законодавстві, без жодних спроб привернення 
уваги до різних концепцій німецького права та юридичної практики11. 
Е. Рабель вважав, що розуміння договору можливе лише за допомогою порів-
няльного методу. Відповідно, виникла очевидна необхідність у фундамен-
тальних дослідженнях. Порівняльне правознавство повинно враховувати як 
минуле, так і сьогодення, а також все, що впливає на право, зокрема, але не 
виключно географію, клімат, расу, розвиток та події, що формують хід історії 
країни12. Отже, ми можемо простежити, що Е. Рабель фактично надав 
«нове», раніше не застосоване розуміння до практичного порівняльного пра-
вознавства, не обмежуючись лише «номінальними факторами», а вказуючи 
на необхідності застосування більш повного та комплексного підходу у вико-
ристанні порівняльного правознавства.

Прийнято вважати, що політична ситуація в Німеччині після Першої сві-
тової війни та її правові наслідки відіграли важливу роль у створенні перших 
незалежних інститутів порівняльного правознавства. Відтак, було засновано 
Інститут іноземного права при Союзі німецької промисловості (Institut für 
ausländisches Recht beim Reichsverband der deutschen Industrie)13. Основна 
мета – встановлення та відновлення міжнародних торговельних відносин, які 
були в Німеччині до війни. При цьому такі відносини мали підкріплюватись 
знаннями укладання міжнародних документів та іноземного права в цілому. 
Даний етап спонукує до розуміння, наскільки політична ситуація та наука 
взаємопов’язані, а також вказує на безпосередній політичний вплив на остан-
ню, а наука, своєю чергою, має не номінальне значення, а фактично «присто-
совувалась» до потреб політики того часу. 

У грудні 1924 р. Товариство Кайзера Вільгельма (Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft) заснувало інститут міжнародного публічного права в Берліні, 
головною метою якого було проведення досліджень міжнародного приватно-
го і торгового права. Проте від цієї ідеї невдовзі відмовились на користь роз-
витку незалежного інституту14. У 1926 р. у Берліні засновано Інститут 
Кайзера Вільгельма іноземного та міжнародного публічного права (Kaiser-
Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht)15. Згодом 
Е. Рабель заснував журнал порівняльного правознавства, метою якого було 
не лише надавати необхідну інформацію про різні країни та суб’єкти права, 
а й бути основним джерелом довідкової інформації для міжнародної порів-
няльно-правової науки. «Журнал іноземного та міжнародного приватного 
права» (Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht) вперше 
з’явився 1927 р. Він замінив попередні журнали, такі як: «Журнал порівняль-
ного правознавства та економіки» (Blätter für vergleichende Rechtswissenschaft 
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und Volkswirtschaftslehre) та «Журнал цивільного права та процесу» 
(Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht)16. Починаючи з 1928 р., жур-
нал зосередився на публікаціях монографій, що базувались на розкритті осо-
бливостей англо-американської правової сім’ї17. Порівняльне правознавство 
починає виходити за рамки «звичного», розширюючи географію своїх гори-
зонтів. Окрім орієнтації на країни романо-германської правової сім’ї та за 
рахунок інституціалізації, відбувається зосередження процесів і дослідження 
особливостей і англо-американської правової сім’ї. 

Наступний етап розвитку порівняльного правознавства – це етап, що три-
вав з 1933 по 1950 рр. Поняття Gleichschaltung описує процес, за допомогою 
якого нацистський режим послідовно встановив контроль над суспільним 
життям у Німеччині. Університети також потрапили під вплив. Коли Гітлер 
став райхсканцлером, більшість студентів вже була членами партії18. 

«Журнал іноземного та міжнародного приватного права» (Zeitschrift für 
Ausländisches und Internationales Privatrecht) продовжував видаватись до 
1942 р. Незважаючи на те, що журнал зберіг свою первинну структуру, деда-
лі більша кількість рецензій на книги зосереджувалась на новому напрямі в 
німецькій юридичній науці19. Не тільки журнал, а й ще Друга міжнародна 
конференція порівняльного правознавства, яка проводилась у Гаазі в 1937 р., 
фактично надали німецькій делегації шанс «просувати» націонал-соціаліс-
тичні правові теорії. Більшість присутніх на ній вчених вітали новий режим 
і сприяли «нацифікації» німецького права20. Зважаючи на історичні моменти 
розвитку країни, можна дійти висновку, що порівняльне правознавство не 
було стабільною інституцією, на яку не поширювався та яка не піддавалась 
політичному впливу. У 1968 р. Бернд Рютерс (Bernd Rüthers) проаналізував 
та вказав, що фактично німецькі вчені перетворювали німецьке приватне 
право на інструмент расистського та антисемітського гноблення21. 

На мою думку, жоден із історичних етапів не показує, настільки тісний 
взаємозв’язок із політичними настроями, як етап «нацифікації» права. 
Порівняльне правознавство, зокрема, було у прямому підпорядкуванні та не 
під впливом політичного життя. 

Наступний етап – це «Відновлення», що тривав з 1950 по 1989 р. 
У 1949 р. ЮНЕСКО зібрав організаційний комітет у Парижі. Комітет поста-
вив за мету організувати дослідження, юридичну літературу в рамках дослі-
дження саме порівняльного правознавства, як засобу досягнення міжнарод-
ного взаєморозуміння та миру22. У 1950 р. засновано Товариство порівняль-
ного правознавства (Gesellschaft für Rechtsvergleichung)23. Також у цьому ж 
1950 р. німецька делегація брала участь у ІІІ Міжнародному конгресі порів-
няльного правознавства, що відбувався в Лондоні24. 

Після Другої світової війни важливість порівняльного правознавства 
лише зростала. Інститути, що виникли до початку гітлерівської влади, бажа-
ли відновити своє традиційне спрямування. Нові інститути також створюва-
лись у цей час, а саме: Інститут порівняльного та міжнародного приватного 
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права (Institut für ausländisches und internationales Privatrecht) при Університеті 
Фрайбургу. Проте все ж найважливіші проєкти порівняльного правознавства 
зосереджувались в Інституті порівняльного та міжнародного приватного 
права імені Макса Планка (Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht), що був перенесений до Гамбурга в 1956 р.25

У 1950 р. науковці також дійшли консенсусу в тому, що функціоналіст-
ський метод повинен бути основою порівняльного правознавства. К. Цвайгерт 
запропонував, щоб не лише законодавці, а й суди використовували порів-
няльні методи у своїй повсякденній роботі. Найвизначнішим внеском у 
порівняльне правознавство вважають вступ до порівняльного правознавства, 
підготовлений Цвейгертом у 1969 р.26 У 1977 р. з’явився англійський пере-
клад Т. Вейра, у результаті чого книга також стала класикою порівняль-
но-правової літератури в англо-американському правовому світі. 

Наступний етап – це так звана гармонізація законодавства та нові підходи 
до порівняльного правознавства. Кінець «холодної війни» в 1989 р. розгляда-
ється як початок нової ери розвитку порівняльного правознавства. Починаючи 
з 1990-х років, заклик до гармонізації та уніфікації постійно зростав. 
Міжнародна уніфікація завжди була однією із цілей порівняльного правоз-
навства, і тому не дивно, що вчені галузі активно взялись за європеїзацію 
приватного права.

Як зазначалось, протягом останніх десятиліть активно здійснюється про-
цес європеїзації законодавства. Відтак, Директиви ЄС мали все більший 
вплив на основні сфери приватного права. Ці Директиви мають виконуватись 
різними національними законодавчими органами країн – членів ЄС. Проте 
загальноприйнятим є те, що національні суди повинні враховувати судову та 
академічну інтерпретацію гармонізованих положень в інших державах-чле-
нах, хоча таке важко реалізувати в реальному світі національних судів. Однак 
єдиному та цілісному тлумаченню сприяє існування Європейського суду27.

Протягом ХІХ–ХХ ст. порівняльне правознавство видозмінювалось, а 
протягом останнього етапу ХХ ст. – так званого відновлення відбулось пере-
форматування порівняльного правознавства та встановлено курс на уніфіка-
цію та європеїзацію. На нашу думку, уніфікація – це багатогранне явище, яке 
не може «номінально» застосовуватись у порівняльному правознавстві, адже 
процесу уніфікації передує багатоаспектний перебіг досліджень, які спри-
ятимуть саме «правильному» та «повномірному» виокремленню майбутньої 
уніфікації. 

Висновки. Порівняльне правознавство в Німеччині пережило декілька 
етапів свого розвитку, які надзвичайно тісно пов’язані з історичними етапа-
ми розвитку Німеччини в цілому. Фактично юридичну компаративістику в 
Німеччині можна умовно поділити на такі етапи: перший – охоплює період 
між 1789 р. та Першою світовою війною (1914–1918 рр.); другий – «золота 
доба», тривав з 1919 по 1933 р.; наступний етап – фактичної «нацифікації» 
законодавства, тривав з 1933 по 1950 р.; четвертий – «відновлення», з 1950 
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по 1989 р., хоча при цьому вважається, що відновлення порівняльного пра-
вознавства на міжнародному рівні розпочалось ще наприкінці 1940-х років; 
п’ятий етап – так звана гармонізація, що передбачає нові підходи порівняль-
ного правознавства та розпочалась після 1989 р. Кінець «холодної війни» в 
1989 р. розглядається вченими як початок нової ери розвитку порівняльного 
правознавства. 

Порівняльне правознавство в цілому – це доволі молода інституція. 
Проте, незважаючи на всі історичні аспекти в розвитку, компаративістика 
розвивається інтенсивно, пропонуючи нові підходи до розуміння порівняль-
ного правознавства, продовжуючи інституціалізацію та зберігаючи напрацю-
вання минулого. 
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Sytar Mariana. The development of comparative studies in Germany in the 19th 
and 20th centuries

This article aims to obtain comprehensive scientific knowledge on the 
transformations of comparative law in Germany in the context of its development in the 
19th and 20th centuries. The relevance of the study is determined by the fact that 
comparative law is one of the most dynamic areas of legal science, which allows us to 
understand the modern development of jurisprudence in general. In addition, German 
lands have become the historical home of comparative law, and German scientific 
schools remain one of the leading and most outstanding till nowadays. In view of this, 
the generalization of their achievements is of undeniable importance both for 
understanding the national peculiarities of the development of this field, and for 
understanding the future prospects for the development of comparative law in general.

Comparative law in Germany has gone through several stages of its development, 
which are closely connected with the historical moments of the country’s development 
as a whole. Legal comparative studies in Germany can be divided into the following 
stages: the first – covers the period between 1789 and the First World War (1914-
1918); the second – the Golden Age, which lasted from 1919 to 1933; the next stage 
was the stage of actual “nazification” of legislation, which lasted from 1933 to 1950; 
the fourth one is the so-called “restoration”, which lasted from 1950 to 1989, although 
it is believed that the restoration of comparative law at the international level began in 
the late 1940s. The final stage is the so-called harmonization, which provides for new 
approaches to comparative law and began after 1989.

Comparative law in general is a fairly young institution. However, despite all the 
historical moments in the development, comparative studies are developing quite 
intensively, offering new approaches to understanding, continuing institutionalization, 
and preserving the experience of the past.

Key words: comparative law, comparative studies, institutionalization, Germany.
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Актуальність теми. В українській науковій літературі при дослідженні 
розвитку провового регулювання договору традиційно досліджувалось пра-
вовое регулювання цього договору в римському приватному праві, цивільно-
му праві Російської імперії та колишнього СРСР. Водночас дослідженню 
правового регулювання позикових відносин у цивільному законодавстві дер-
жав, у складі яких землі Західної України перебували в період з 1918 по 
1945 р. (Чехословацька республіка, Польська республіка, Королівство 
Угорщина, Королівство Румунія), як правило, не приділялось належної 
уваги. З огляду на взятий Україною курс на євроінтеграцію та з урахуванням 
триваючого процесу рекодифікації цивільного законодавства України дослі-
дження правового регулювання договору позики у цивільному законодавстві 
вищевказаних іноземних країн набуває актуальності та є таким, що дає змогу 
усунути лакуни в дослідженнях зазначеної наукової проблематики. 

Огляд літератури з теми дослідження. Питання правового регулювання 
договору позики в цивільному законодавстві держав, у складі яких землі 
Західної України перебували в період з 1918 по 1945 р. (Чехословацька рес-
публіка, Польська республіка, Королівство Угорщина, Королівство Румунія) 
раніше комплексно не досліджувались. Водночас окремі питання щодо пра-
вого регулювання договору позики у цей період у цивільному законодавстві 
Республіки Польща досліджувалось О. В. Царук (Становлення і розвиток 
зобов’язального права на території західної України у складі Польщі (1921–
1939 рр.): дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2013. 224 с.). Крім того, 
окремі питання щодо правового регулювання договору позики у Цивільному 
уложенні Австрії (1811) були досліджені Н. І. Шутко (Зобов’язальне право за 
Цивільним кодексом Австрії 1811 року та його застосування на західноукра-
їнських землях (1811–1939 роки): дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів. 
2018. 258 с.).

Мета та завдання дослідження. На основі аналізу цивільного законо-
давства держав, у складі яких землі Західної України перебували в період з 
1918 по 1945 р. (Чехословацька республіка, Польська республіка, Королівство 
Угорщина, Королівство Румунія) комплексно дослідити правове регулюван-
ня договору позики на землях Західної України в період з 1918 по 1945 р.

Виклад основного матеріалу. Після розпаду Австро-Угорської імперії 
землі Західної України увійшли до складу Королівства Угорщина, Королівства 
Румунія, Польської республіки та Чехословацької республіки. Відповідно у 
період з 1918 по 1945 р. договір позики на землях Західної України регулю-
вався нормами цивільного законодавства цих держав. 

Характеризуючи положення цивільного законодавства, що регулювало 
договір позики, у період з 1920 по 1939 р. на землях Закарпаття, що входили 
до складу Чехословацької республіки, треба зазначити, що в цій країні у ті 
часи не було прийнято власного цивільного кодексу, а для регулювання 
цивільних правовідносин застосовувались норми Загального цивільного уло-
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ження Австрії (1811) (далі – ЗЦУА). Зазначений Кодекс містив легальне 
визначення договору позики, який визначався як «договір, за яким будь-кому 
передаються споживчі речі під тією умовою, що він хоча і може розпоряджа-
тись ними на власний розсуд, однак зобов’язаний повернути зі спливом пев-
ного строку, стільки ж речей того самого роду та якості» (§ 983). У цьому 
визначенні відсутнє посилання на перехід права власності на об’єкт позики, 
але, незважаючи на це, договір позики чітко відрізняється від суміжного з 
ним реального договору позички (§ 971), за яким боржник отримує неспожи-
вчу річ у вживання (користування). Договір позики був сконструйований як 
реальний та односторонній договір, який не слід плутати з попереднім дого-
вором, можливість укладення якого передбачена § 936 ЗЦУА. Об’єктом дого-
вору позики могли бути гроші або інші споживчі речі, включаючи монети, 
паперові гроші та публічні процентні папери (§§ 984, 985). Сторонами дого-
вору могли бути повнолітні фізичні особи, які досягли 24 років, окрім осіб, 
які не мали змоги розуміти наслідки своїх вчинків, ті, що оголошені мар-
нотратними, яким суд заборонив управляти їх майном (§21) та юридичні 
особи (§ 26). Договір позики міг бути оплатним або безоплатним. Грошова 
позика презюмувалась законом оплатною. Проценти сплачувались при спла-
ті капіталу, а якщо договір укладався на кілька років, то за відсутності в 
ньому умови про строк – сплачувались щорічно. При цьому сплата процентів 
наперед обмежувалась строком у півроку, а сплачені таким чином проценти 
мали були виключені з капіталу (§ 997). Однак, якщо договір позики містив 
умову про проценти, їх розмір обмежувався законом: 5% для позики, забез-
печеної заставою, та 6% для позики, яка не має забезпечення (§§ 993–994). 
Розмір процентів, які підлягали сплаті за відсутності відповідної умови в 
договорі, згідно з законом також обмежувався: 4% загалом та 6% в торговому 
обороті (§ 995). При цьому будь-які додаткові зобов’язання на користь пози-
кодавця, які перевищували у сукупності розмір дозволених процентів, були 
нікчемні (§ 996). Анатоцизм заборонявся, але нараховані за два і більш роки 
проценти за домовленістю сторін могли бути додані до капіталу (§998). 
Проценти за грошовою позикою підлягали сплаті у тій самій валюті, що й 
капітал (§999). Борговий документ за ЗЦУА мав лише доказову силу 
(§ 1001)1.

Зі сказаного можна зробити висновок, що положення ЗЦУА щодо догово-
ру позики є прикладом рецепції положень римського приватного права, що 
визначають договір позики як реальний та односторонній договір, за яким 
споживні речі передаються у розпорядження позичальника, із зобов’язанням 
останнього повернути зі спливом певного строку, стільки ж речей того само-
го роду та якості. Наявність у ЗЦУА легальної дефініції договору позики, 
конкретизація об’єктів позики, ретельне регулювання розміру та порядку 
сплати процентів за грошовою позикою тощо свідчать про достатньо висо-
кий рівень юридичної техніки регулювання договору позики, що підтверджу-
ється тим, що ЗЦУА протягом тривалого часу використовувався на теренах 
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держав (Польща, Угорщина, Чехословаччина тощо), які набули незалежності 
внаслідок розпаду Австро-Угорської імперії, а в Австрійській республіці діє 
і по цей час2.

Своєю чергою, характеризуючи положення цивільного законодавства, що 
регулювало договір позики, яке діяло в період з 1918 по 1939 р. на землях 
Східної Галичини та Західної Волині, слід зазначити таке. З моменту віднов-
лення державної незалежності Польщі на землях Східної Галичини та 
Західної Волині продовжував діяти ЗЦУА. Однак у 1933 р. у Польщі був 
прийня тий Зобов’язальний закон Польської республіки (далі – Зобов’язальний 
закон ПР). Згідно з цим законом договір позики був консенсуальним і двосто-
роннім договором, за яким одна сторона (позикодавець) зобов’язувалась 
передати другій стороні (позичальник) у власність гроші чи інше майно, а 
друга сторона зобов’язувалася повернути позичені речі чи гроші у певний 
строк. Його об’єктом могли бути взаємозамінні речі та гроші, у тому числі й 
іноземна валюта (банкноти, монети), якщо це не суперечило чинному грошо-
вому обігу в Польщі. Договори грошової позики на суму понад 250 злотих та 
договори не грошової позики на суму понад 1000 злотих мали бути вчинені 
у письмовій формі (ст. 223). За відсутності письмових доказів надання пози-
ки її повернення могло бути засвідчене свідками, показаннями сторін, усного 
визнання боржником факту отримання позики. Оскільки договір позики був 
консенсуальним, позикодавець мав право відмовити у наданні позики, якщо 
були підстави вважати, що позичальник, внаслідок свого майнового станови-
ща, не зможе її повернути. Умова про строк (термін) повернення позики не 
була істотною умовою договору позики. Якщо строк (термін) повернення 
позики не був зазначений у договорі, позичальник був зобов’язаний поверну-
ти позику у сумі, що не перевищувала 250 злотих протягом одного місяця, а 
позичку, що перевищувала 250 злотих – протягом трьох місяців після укла-
дення письмового договору чи усної домовленості. Розмір встановлених про-
центів за позику на рік не міг перевищувати 12% річних. Якщо позику нада-
вала банківська установа, то такі проценти не повинні були перевищувати 
9,5% річних. Позичальник, який у визначений договором термін не повернув 
безпроценту позику, повинен сплатити позикодавцю 8% річних з дня закін-
чення терміну дії позики. В умовах «великої депресії» початку 30-х років ХХ 
століття Закон враховував можливе знецінення національної валюти. 
Зокрема, стаття 269 Зобов’язального закону визначала девальвацію як 
форс-мажорні обставини, які перешкоджали поверненню позики в повному 
обсязі. З огляду на вказане позикодавець мав право в судовому порядку вима-
гати підвищені проценти, які вказувалися в умовах повернення позики. Якщо 
позичальник не повернув боргу у визначений термін, а девальвація настала 
після закінчення терміну позики, то позикодавець міг вимагати відшкодуван-
ня за весь час зволікання позичальника3, 4.

Характеризуючи положення цивільного законодавства, яке діяло у 
період з 1939 по 1945 р. на території Закарпаття, що входило до складу 
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Королівства Угорщина, слід зазначити таке. Оскільки на території Угорщини 
з 1861 р. ЗЦУА не діяло, з відновленням державної незалежності Угорщини 
в 1918 р. основу її цивільного права становило прецедентне та звичайне 
угорське право, доповнене деякими письмовими законами. Спроба здійсни-
ти кодифікацію цивільного законодавства у міжвоєнний період не мала 
успіху, оскільки розроблений проєкт ЦК Королівства Угорщина (1928) 
(далі – проєкт ЦК) не набув чинності. Однак за відсутності прямого систе-
матизованого законодавчого врегулювання цивільно-правових відносин у 
судовій практиці положення проєкту ЦК застосовувались до прийняття ЦК 
Угорщини 1959 р. У проєкті ЦК договору позики були безпосередньо при-
свячені норми §§ 1314–13185. Згідно з цими нормами проєкту ЦК договір 
позики був сконструйований за моделлю реального договору, об’єктом 
якого могли бути кошти або інші замінні речі, під якими закон визнав рухо-
ме майно, яке зазвичай визначається в обігу за кількістю, масою або іншим 
виміром, може бути замінено (§§ 436, 1314). Посилання на перехід права 
власності на об’єкт позики до позичальника у проєкті ЦК було відсутнє. 
Договір був односторонній, позичальник був зобов’язаний повернути пози-
кодавцю кошти, речі такого ж виду та якості (§ 1314). Проте проєкт ЦК 
передбачав можливість укладення сторонами договору позики і за консен-
суальною конструкцією. Однак у такому випадку позикодавець мав право 
відмовитись від надання позики, якщо майновий стан позичальника погір-
шився до такої міри, що повернення позики поставлено під загрозу. Однак 
це право втрачало силу, якщо позичальник надасть забезпечення (§ 1318). 
Проєктом ЦК передбачалась також можливість виникнення позикових 
зобов’язань внаслідок новації боргу (§ 1314). За домовленістю сторін дого-
вір позики міг бути строковим або безстроковим. Безстрокова позика могла 
бути повернута позичальником в будь-який час, а позикодавець мав право 
вимагати її повернення в будь-який час, але строк попередження про вказа-
не становив три місяці. Договір позики міг бути безоплатним або оплат-
ним. Строк сплати процентів не належав до істотних умов договору позики. 
Якщо проценти за позикою були фіксовані, вони мали сплачуватись раз на 
пів року, якщо інше не встановлено договором, а якщо строк погашення 
позики становить менше шести місяців, одночасно з поверненням позики. 
Сплата процентів авансом дозволялась не більш ніж за шість місяців, а 
суми, що перевищували цей поріг, мали бути вирахувані з суми позики 
(§ 1315). Проєкт ЦК також зобов’язував позичальника, який своєчасно не 
повернув гроші, сплатити позикодавцю нараховані на такий борг передба-
чені законом проценти протягом часу прострочення. При цьому проєкт ЦК 
дозволяв сторонам встановити у договорі вищу процентну ставку, ніж та, 
що встановлена законом на період затримки (§ 1153). Норми проєкту ЦК 
не містили спеціальних норм щодо форми договору позики, відповідно 
він міг укладатись за домовленістю сторін в усній або письмовій формі, з 
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дотриманням загальних положень проєкту ЦК до форми договорів 
(§§ 960–968). 

Своєю чергою з приводу цивільного законодавства Королівства Румунія, 
що діяло на території Північної Буковини в період з 1918 по 1940 р., слід 
зазначити таке. Після розпаду Австро-Угорської імперії на території північ-
ної Буковини до 1938 р. частково продовжував застосовуватись ЗЦУА. Надалі 
договір позики на цих територіях регулювався положеннями ЦК Королівства 
Румунія (1864) (далі – ЦК 1864), а саме статтями 1576–15906. Згідно з цими 
нормами ЦК 1864 договір позики за загальним правилом було створено за 
конструкцією реального договору, об’єктом якого могли бути грошові кошти 
або інші замінні речі (ст. 1576), які передавались у власність позичальника 
(ст. 1577). Договір був односторонній, позичальник був зобов’язаний повер-
нути позикодавцю кошти, речі такого ж виду та якості (ст. 1576). Виконання 
зобов’язання з повернення об’єкта грошової позики базувалось на засадах 
номіналізму (ст. 1578). На відміну від цього повернення позики, об’єктом 
якої були інші замінні речі, могло залежати від зміни цінової кон’юктури на 
такі об’єкти (ст. 1579). На позикодавця покладалась відповідальність за недо-
ліки об’єкта позики, які завдали шкоди позичальнику, якщо позикодавець 
знав про такі недоліки та не попередив про них позичальника (ст. 1575, 
1580). Договір позики був строковим договором (ст. 1584), але за домовленіс-
тю сторін міг бути й безстроковим. У такому разі повернення об’єкта позики 
відбувалось у строк, встановлений судом (ст. 1582–1583). Позичальник був 
позбавлений права дострокового повернення позики позикодавцю (ст. 1101, 
1581). Договір позики загалом презюмувався як безоплатний. Проте його 
оплатність могла бути встановлена домовленістю сторін. При цьому договір 
позики міг передбачати сплату процентів як за грошовою позикою, так і за 
позикою, наданою продуктами харчування та іншими рухомими речами 
(ст. 1587). Позичальник, який почав сплачувати проценти, які не були обу-
мовлені, або були вищі, ніж ті, що були обумовлені, не міг вимагати їх повер-
нення або їх зарахування в рахунок погашення позики (ст. 1588). Розмір 
процентної ставки, що встановлювалась у договорі позики, обмежувався: для 
позик у цивільних справах – п’ятьма процентами річних, а для позик у тор-
говельних справах – шістю процентами річних (ст. 1589). За позиками у тор-
говельних справах дозволялось застосування складних процентів щодо про-
центів, які були нараховані за строк не менш як 1 рік (ст. 1089). Окрім сплати 
процентів, за правомірне користування позикою, закон передбачав сплату 
законних процентів, у випадку прострочення позичальником виконання 
зобов’язання із повернення об’єкта позики позикодавцю (ст. 1088, 1586). ЦК 
1864 не містив спеціальних положень щодо форми договору позики, відпо-
відно він міг укладатись за домовленістю сторін в усній або письмовій 
формі, з дотриманням загальних положень ЦК 1864 до форми договорів. 

Висновки. Норми Зобов’язального закону ПР (1933), які запроваджували 
конструкцію консенсуального та двостороннього договору позики, порівня-
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но з нормами ЗЦУА, проєкту ЦК Королівства Угорщина (1928), ЦК 
Королівства Румунія (1864), є такими, що більшою мірою відповідали потре-
бам розвинутого цивільного обороту. Це зумовлено тим, що на відміну від 
ЗЦУА, проєкту ЦК Королівства Угорщина (1928) та ЦК Королівства Румунія 
(1864) цей Закон розроблявся / приймався у період після світової економічної 
кризи (1929), був більшою мірою розрахований на існування позикових від-
носин в умовах дії інфляційних процесів, та за своїм змістом і рівнем юри-
дичної техніки був найбільш наближений до сучасного цивільного законо-
давства країн ЄС.
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Plavich I. V. Features of the legal regulation of the loan agreement under the 
civil law of the states, which included the lands of Western Ukraine in the period 
from 1918 to 1945

The author examines the legal regulation of the loan agreement under the civil law 
of the states in which the lands of Western Ukraine were in the period from 1918 to 
1945 (Czechoslovak Republic, Republic of Poland, Kingdom of Hungary, Kingdom of 
Romania). Describing the provisions of civil law governing the loan agreement, which 
operated in the period from 2018 to 1939 in the lands of Transcarpathia, which were 
part of the Czechoslovak Republic until 1939, the author examines the rules of the 
General Civil Code of Austria (1811). country in the absence of its own civil code. In 
turn, examining the provisions of civil law governing the loan agreement, which 
operated from 2018 to 1939 in the lands of Eastern Galicia and Western Volhynia, the 
author argues that in the first years since the restoration of Polish independence in the 
lands of Eastern The General Civil Code of Austria (1811) continued to apply in 
Galicia and Western Volhynia. However, in 1933, Poland adopted the Mandatory Law 
of the Republic of Poland, which further regulated the loan relations for the 
incorporation of the lands of Eastern Galicia and Western Volhynia into the USSR. 
Characterizing the provisions of civil law in force in the period from 1939 to 1945 in 
Transcarpathia, which were part of the Kingdom of Hungary, it should be noted the 
following. Since, historically, the General Civil Code of Austria (1811) did not apply 
in Hungary, with the restoration of Hungarian state independence in 1918, the basis of 
its civil law was case law and customary law, supplemented by some written laws. 
Attempts to codify civil law in the interwar period were unsuccessful, as the draft of the 
Central Committee of the Kingdom of Hungary (1928) did not enter into force. 
However, in the absence of direct systematic legislative regulation of civil law relations 
in judicial practice, the provisions of the Draft Central Committee were used to 
regulate loan relations in the lands of Transcarpathia, which were part of the Kingdom 
of Hungary until 1945. The author also argues that in the territory of Northern 
Bukovina in the period from 1918 to 1940, loan relations were regulated by the Central 
Committee of the Kingdom of Romania (1864).

The aim of the article. Based on the analysis of civil law of the states in which the 
lands of Western Ukraine were in the period from 1918 to 1945 (Czechoslovak 
Republic, Republic of Poland, Kingdom of Hungary, Kingdom of Romania) 
comprehensively investigate the legal regulation of the loan agreement in Western 
Ukraine in the period from 1918 to 1945.

Results. The norms of the Obligatory Law of the Republic of Poland (1933) were 
more designed for the needs of developed civil turnover, because unlike the Central 
Committee of the Kingdom of Hungary (1928) and the Central Committee of the 
Kingdom of Romania (1864) the law was developed / adopted (1929), was more 
designed for the existence of loan relations in the context of inflation, and in its content 
and level of legal technique was closest to modern civil law of the EU.

Key words: loan, contract, loan agreement, money, consumer goods, substitutes, 
liabilities, property, interest.
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ПІДСУМКИ  
НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  
ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ

Найважливішими напрямами наукових досліджень співробітників Інсти-
туту на сучасному етапі розвитку держави і суспільства, як провідної науко-
вої установи юридичного профілю в Україні, у 2021 році стала розробка 
методологічних засад фундаментальних проблем розвитку держави і права, 
вітчизняної юридичної науки, дослідження концептуальних проблем розвит-
ку юридичної науки в умовах сучасних ціннісно-ідеологічних реалій, проб-
лем правового регулювання сучасного інформаційного суспільства, забезпе-
чення ефективності взаємодії громадянського суспільства та держави, роз-
витку теоретичних та науково-прикладних засад конституційного права, 
місцевого самоврядування, національної безпеки та оборони, законотворчо-
сті, сутності, природи, принципів феномену «правова доктрина», її значення 
у забезпеченні реформування найважливіших сфер життєдіяльності суспіль-
ства та демократичних зрушень, удосконалення правової системи, прав 
людини, статусу корінних народів, охорони культурної спадщини, торгового 
права, морського права та порівняльного правознавства, теоретичних та при-
кладних проблем протидії злочинності засобами кримінальної юстиції нере-
пресивними (профілактичними) засобами, правового регулювання забезпе-
чення виконання зобов’язань у цивільному праві України та ін.

Зазначені дослідження відбувались в аспекті відзначення 30-річчя прого-
лошення незалежності України, 30-річчя проведення Всеукраїнського рефе-
рендуму 1 грудня 1991 року, 25-річчя Конституції України, вшанування  
100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років». 

Варто відзначити роль та участь нашого Інституту в утвердженні України 
як правової держави, проведенні для цього фундаментальних наукових 
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досліджень у правовій сфері, з метою посилення ролі та удосконалення меха-
нізмів наукового забезпечення суспільного розвитку, утвердження Української 
держави, забезпечення 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 опрацюванні пропозицій щодо формування 
планів законотворчої діяльності у Верховній Раді України, підготовку та 
подання до Парламенту пропозицій щодо проблем, які потребують законо-
давчого врегулювання. Інститут готує та направляє до відповідних держав-
них органів свої висновки, пропозиції, а з найбільш складних проблем –вико-
нується науково-правова експертиза.

Дослідження проводилися співробітниками 9 наукових відділів, в яких 
працювали 80 науковців, в тому числі: директор, 2 заступники директора з 
наукової роботи, вчений секретар, 8 завідуючих відділами, 3 головних науко-
вих співробітники, 15 провідних наукових співробітників, 39 старших науко-
вих співробітників, 9 наукових співробітників, 2 молодших наукових співро-
бітники. Станом на 15.12.2021 р. в Інституті працює 30 докторів наук та 48 
кандидатів наук, 1 доктор філософії.

У складі Інституту протягом 2021 року працювали: один академік 
(Ю.С. Шемшученко) та 2 член-кореспонденти Національної академії наук 
України (В.Ф. Сіренко, Н.М. Пархоменко); 14 академіків та членів-корес-
пондентів Національної академії правових наук України (Ю.С. Шемшученко, 
Скрипнюк О.В., 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, І.О. Кресіна, П.Ф. Кулинич, Н.М. Пархоменко); член- 
кореспондент Національної академії педагогічних наук України 
(Скрипнюк О.В.).

Серед працівників Інституту 8 Заслужених діячів науки і техніки України 
(академік НАНУ Шемшученко Ю.С., член-кор. НАНУ Сіренко В.Ф., 
Денисов В.Н., Кресіна І.О., Костенко О.М., Горбатенко В.П., Кулинич П.Ф., 
Батанов О.В.) та 13 Заслужених юристів України (Скрипнюк О.В., 
Малишева Н.Р., Мурашин Г.О., Усенко І.Б, Нагребельний В.П., Оніщенко Н.М., 
Андрійко О.Ф., член-кор.НАН України Пархоменко Н.М., Кубко Є.Б., 
Ющик О.І., Олещенко В.І., Гацелюк В.О., Кваша О.О.).

Вагомою подією для Інституту стало проведення виборів директора 
Інституту. Зокрема, на виконання постанови Президії НАН України від 
15.09.2021 № 268 «Про оголошення конкурсу на заміщення посади директо-
ра Інституту держави і права імені В.М Корецького» 30 листопада 2021 р. 
відбулися Загальні збори колективу наукових працівників Інституту, де було 
одностайно обрано директором Інституту д.ю.н., професора, академіка 
НАПрН України Скрипнюка О.В. та призначено на посаду 21 грудня 
2021 року строком на п’ять років.
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Основні дослідження Інституту пов’язані з виконанням 16 планових 
тем. Зокрема, найбільш вагомими підсумками здійснених у 2021 році дослід-
ницьких робіт є наукові результати, одержані по завершеним 4-м фундамен-
тальним темам та 5 – м програмно-цільовим, а саме: 

• ІІ-й етап «Конституційно-правове забезпечення місцевого самовря-
дування в Україні» наукового проекту «Актуальні проблеми реформи кон-
ституційної моделі територіальної організації публічної влади в Україні». 
Науковий керівник – 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., Ісаєва Н.К., Кисіль Л.Є., Костецька Т.А., Омельченко Н.Л.

В результаті роботи було досліджено теоретичні та прикладні проблеми 
розвитку місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади в 
Україні в умовах конституційної реформи; висвітлено актуальні питання ста-
новлення та розвитку конституційної моделі організації публічної влади в 
Україні з точки зору принципів субсидіарності та децентралізації, а також 
проблем реалізації та захисту прав людини у сфері місцевого самоврядуван-
ня; проаналізовано процес розвитку законодавства про місцеве самовряду-
вання та територіальну організацію влади в Україні з позиції принципів кла-
сичного конституціоналізму та муніципалізму.

Окрім того, виконавцями теми розглянуто концептуальні проблеми 
реформування місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади 
в сучасній Україні з точки зору зарубіжного досвіду, можливостей та пер-
спектив його рецепції у вітчизняній практиці муніципального будівництва. 
Значної уваги у процесі дослідження присвячено аналізу сучасних міжнарод-
них стандартів місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади, проблемам їх імплементації та реалізації в Україні. Досліджено кон-
ституційно-правові проблеми місцевого самоврядування та децентралізації 
публічної влади в аспекті реформи адміністративно-територіального устрою, 
об’єднання територіальних громад, а також адміністративної, бюджетної та 
податкової реформ. Розглянуто особливості інформаційного забезпечення 
процесів децентралізації.

Розроблено пропозиції і рекомендації для органів державної влади з 
питань місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади в 
Україні в аспекті наукового забезпечення державної регіональної політики, 
субсидіарності та децентралізації публічної влади. Особливу увагу приділе-
но теоретичним і практичним питанням, пов’язаним з реалізацією спеціаль-
ного статусу столиці України – міста Києва, особливостям організації та 
здійснення місцевого самоврядування та виконавчої 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, спрямовані на його удосконален-
ня, виявлено їх недоліки, що актуалізує необхідність подальшого наукового 
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дослідження низки конституційно-правових, управлінських, фінансово-еко-
номічних та інших проблем у цій сфері. 

В якості апробації проведеного дослідження підготовлено наукову запис-
ку «Стратегія реформування місцевого самоврядування та децентралізації 
публічної влади в Україні» (2 д.а.), яку надіслано до Комітету Верховної Ради 
України з питань правової політики. У рамках співпраці з Комісією з питань 
правової реформи при Президентові України розроблені та надіслані пропо-
зиції щодо проекту Закону про внесення змін до Конституції України у 
частині територіальної організації влади та місцевого самоврядування. 
Підготовлено зауваження та пропозиції до проєкту нової редакції Закону 
України «Про столицю України – місто-герой Київ»; підготовлено рукопис 
колективної монографії «Проблеми децентралізації влади в Україні: консти-
туційно-правові та управлінські аспекти» / за наук. ред. проф. О. В. Батанова. 
Обсяг – 25 д. а.

• «Роль правової доктрини в реформуванні національної правової сис-
теми: запити – підходи – рішення». Науковий керівник – д.ю.н., проф.
Оніщенко Н.М. Термін виконання: І кв.2020 р. – ІV кв.2021 р. Виконавці: 
Кубко Є.Б., член-кор. НАН України Сіренко В.Ф., член-кор. НАН України 
Пархоменко Н.М., Тарахонич Т.І., Богініч О.Л., Макаренко Л.О., Львова О.Л., 
Васецький В.Ю., Сунєгін С.О.

Проведено дослідження сутності, природи, принципів феномену «право-
ва доктрина», її значення у забезпеченні реформування найважливіших сфер 
життєдіяльності суспільства та демократичних зрушень, а також в удоскона-
ленні інститутів (елементів) правової системи, особливостей взаємозв’язку 
та взаємозалежності правової доктрини з іншими чинниками соціального 
розвитку загалом, які належать до найактуальніших проблем, що стоять на 
порядку денному сучасної юриспруденції. Зокрема, зосереджено увагу на 
концептуальних підходах до визначення сутності та змісту правової доктри-
ни як джерела права, її ролі в процесі здійснення правотворчої, правозасто-
совної діяльності, у тому числі тлумаченні норм права; на доктринальних 
підходах до з’ясування сутності та змісту правових актів судової влади; на 
взаємозв’язку та взаємозалежності категорій «правова доктрина» та «юри-
дична наука», дослідження питань взаємозв’язку правової ідеології та право-
вої доктрини, їх впливу на формування національної правової культури. 
В межах цієї проблематики констатовано відсутність усталеної правової іде-
ології та необхідність її формування та втілення в життя. Також зазначено, 
що для формування правової культури в Україні базується на правовій док-
трині, правовій політиці держави. Окремо проаналізовано роль і значення 
правової доктрини у забезпеченні прав людини та ефективності правореалі-
заційних процедур. За результатами підготовлено колективну монографію 
(загальним обсягом 25 д.а.), аналітичну записку, низку наукових статей до 
наукових збірників та журналів, участь у наукових конференціях, семінарах, 
круглих столах тощо.



614 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

• «Українське правознавство в антропологічному вимірі та у європей-
ському правовому просторі: історико-юридичне дослідження». Науковий 
керівник – к.ю.н., проф. Усенко І.Б. Термін виконання: І кв. 2019 р.– ІV кв. 
2021. Виконавці: Музика І. В., Бондарук Т. І., Самойленко О. О., Іванова А. Ю., 
Малишев О. О., Ромінський Є. В., Худояр Л. В.

В ході виконання планової теми відділу реалізовані такі її завдання: сха-
рактеризовані та узагальнені підсумки наукознавчих досліджень правознав-
ства на українських землях в рамках вітчизняної та закордонної істори-
ко-правової науки та висвітлені основні підходи і тенденції відповідних 
досліджень; запропонований комплексний алгоритм осмислення українсько-
го правознавства як складного багаторівневого явища, з акцентуванням уваги 
на суб’єктивному детермінізмі його розвитку в різних конкретно-історичних 
умовах тощо; індивідуалізовані та узагальнені теоретико-правові концепції, 
відстежені інтелектуально-правові традиції, визначено коло найвидатніших 
українських правників; з’ясовано основні закономірності та тенденції роз-
витку українського правознавства і на цій основі створено цілісну картину 
буття в контексті розвитку європейського правового простору. Підготовлено 
до друку відповідне колективне монографічне дослідження обсягом близько 
30 а. а.; вийшли друком: монографія Т. І. Бондарук «Українське правознав-
ство в гуманітарній парадигмі: дослідницькі візії та акценти»; розділи 
А. Ю. Іванової та Т. І. Бондарук в монографії «Discovering the Unexpected: 
Comparative Legal Studies in Eastern and Central Europeю Ed. by WE Butler, 
O. Kresin», яка вийшла друком у авторитетному науковому видавництві 
Talbot Publishing (США); збірник наукових праць до 85-ліття від дня народ-
ження та 55-ліття від початку наукової діяльності академіка НАН України 
Ю. С. Шемшученка «Організація юридичної науки та освіти в Україні й світі: 
історичний досвід, сучасний стан та майбутні перспективи»; низка статей 
біографічного характеру в наукових фахових та енциклопедичних виданнях, 
а також статті в Енциклопедії Сучасної України та Великій українській енци-
клопедії; переклад унікальної пам’ятки європейської ренесансної літератури 
«Книга емблем», яка відображає світогляд автора – відомого італійського 
юриста і поета-гуманіста, засновника школи ренесансної юриспруденції 
«Mos gallicus» Дж. А. Альчато (1492–1550 рр.). Український переклад книги 
друкується вперше і є прируроченим до 500-ліття від написання книги (пере-
клад, передмова і коментарі – О. О. Малишев).

• «Правове забезпечення використання сучасних інформаційних тех-
нологій в регулюванні екологічних та природоресурсних відносин». 
Науковий керівник – д.ю.н., проф. Малишева Н.Р. Термін виконання: І кв. 
2019 р.– ІV кв.2021. Виконавці: Н. Д. Красіліч, А. М. Гурова, В. В. Семеняка, 
В. І. Олещенко.

За результатами дослідження виконані такі завдання: формування загаль-
нодержавної системи геопросторових даних, її інфраструктури (з розроблен-
ням наукових засад відповідного законопроекту та актів підзаконного регу-
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лювання) в інтересах розвитку системи просторового планування та забезпе-
чення належного вирішення інших завдань; впровадження в систему держав-
ного регулювання геоінформаційних систем; удосконалення порядку веден-
ня кадастрів природних ресурсів, містобудівного кадастру на основі єдиної 
системної методології з використанням сучасних інформаційних технологій; 
застосування аерокосмічних методів, насамперед дистанційного зондування 
Землі, для потреб охорони, використання та відтворення природних ресурсів, 
попередження надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру 
та ін.; удосконалення системи електронного врядування в екологічній та при-
родоресурсній сферах (електронні земельні торги, надання на конкурсних 
засадах лімітів та дозволів на використання природних ресурсів тощо); 
забезпечення доступності для громадськості та наукових досліджень інфор-
мації про стан довкілля на основі використання сучасних інформаційних 
технологій; забезпечення кібербезпеки в екологічній, природоресурсній та 
космічній сферах та підготовлено і направлено до державних органів низку 
наукових записок: «Правові засади децентралізації влади в Україні в контек-
сті розвитку екологічних та природоресурсних правовідносин», «Моделі 
правового регулювання діяльності у сфері ДЗЗ у світі: досвід для України»; 
«Правові засади формування та розвитку внутрішнього ринку послуг щодо 
дистанційного зондування Землі з космосу», «Правові засади убезпечення 
космічної діяльності від кіберзагроз», «Удосконалення законодавства України 
щодо захисту від кіберзагроз в космічній діяльності».

• «Проблеми вдосконалення правового регулювання земельних і аграр-
них відносин в умовах формування цифрової економіки». Науковий керів-
ник – д.ю.н., проф. Кулинич П.Ф. Термін виконання: І кв. 2020 р.– ІV кв. 
2021. Виконаці: Кулинич П.Ф., Поліводський О.А., Батрин С.В. 

Відповідно до робочого плану наукових досліджень, здійснювалось 
вивчення та аналіз доктринальних та нормативних джерел, готувались публі-
кації в наукових та науково-прикладних правничих виданнях по тематиці 
дослідження. Основні теоретичні та практичні результати роботи доповіда-
лись на наукових та науково-практичних конференціях. Виконавцями теми 
здійснено аналіз та оцінку наукової вітчизняної та зарубіжної технічної, юри-
дичної та іншої літератури з питань суті цифровізації як стратегічного 
напрямку розвитку сучасного суспільства та особливостей впровадження 
цифровізації у правове регулювання аграрних та земельних відносин, чинно-
го законодавства, законопроектів, які внесені до Верховної Ради України, 
проаналізовано практичний досвід з питань, пов’язаних із застосуванням 
цифровізації у правовому регулюванні земельних і аграрних відносин. 
Сформульовані теоретичні засади та напрямки вдосконалення земельного і 
аграрного законодавства України з використанням досягнень цифрових тех-
нологій. Досліджені особливості правового забезпечення укладення та особ-
ливості реалізації правочинів щодо земельних ділянок. Проаналізований 
досвід ЄС у правовому регулюванні інтернет-торгівлі продовольчою продук-
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цією у країнах ЄС та визначені шляхи вдосконалення відповідного законо-
давства України. Підготовлений текст рукопису монографічної роботи та дві 
наукові записки: 1) «Право власності на землю як важливий елемент консти-
туційного ладу України», яка направлена в Офіс Президента України та 
Конституційний Суд України; 2) «Про вдосконалення правового забезпечен-
ня підтримки фермерських господарств шляхом розширення їх діяльності у 
сфері сільського, зеленого та гастрономічного туризму з використанням циф-
рових технологій», а також проект Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про фермерське господарство» щодо розширення сфери 
діяльності фермерських господарств», які направлені у Міністерство громад 
та територій України, а також у Асоціацію фермерів та приватних землевлас-
ників України.

• У рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН 
України «Соціокультурний простір України у формуванні національної стра-
тегії: територіальні ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні прак-
тики» виконувався проект «Комунікативні платформи в сучасному інфор-
маційному суспільстві: правові засади». Науковий керівник – д.ю.н., профе-
сор Н.М., виконавці: акад. НАН України Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., 
член-кор. НАН України Пархоменко Н.М., Богініч О.Л., Сунєгін С.О.

Основною метою наукового дослідження було встановлення правових 
засад функціонування та розвитку комунікативних практик сучасного інфор-
маційного суспільства та визначення перспектив удосконалення правового 
регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері. Для досягнення 
цієї мети використовувалася сучасна методологія юридичної науки, яка від-
повідає предмету дослідження, а також вітчизняна та міжнародна норматив-
но-правова база, європейська судова практика, яка стосується питань функці-
онування комунікативних практик в сучасному інформаційному суспільстві, 
у тому числі реалізації прав і свобод людини в інформаційній сфері.

У світлі зазначеного, дослідження зосереджувалося на напрямах удоско-
налення механізму правового регулювання відносин в сучасному інформа-
ційному суспільстві, зокрема, обґрунтовано, що поступовий розвиток остан-
нього потребує забезпечення належного правового регулювання на міжна-
родному та на національному рівнях, що має бути предметом доктринально-
го осмислення у контексті налагодженої соціально-правової комунікації, 
зокрема її функціональних здатностей. Крім того, у процесі дослідження 
були проаналізовані проблеми правового регулювання сучасного інформа-
ційного суспільства, визначено проблеми реалізації прав людини в інформа-
ційному суспільстві, а також сформульовано пропозиції щодо удосконалення 
законодавчого регулювання комунікативних практик в сучасному інформа-
ційному суспільстві в Україні.

У результаті підготовлено наукові статті, взято участь у наукових, науко-
во-практичних конференціях та інших наукових зібраннях, а також підготов-
лено науково-аналітичну доповідь «Правові засади забезпечення ефективних 
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комунікативних практик в сучасному інформаційному суспільстві: реалії та 
перспективи».

• У рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН 
України «Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні» виконувався  
проект «Особливості адміністративно-територіального устрою України 
в умовах децентралізації». Науковий керівник – д.політ.н. Стойко О.М., 
виконавці: Кресіна І.О., Кресін О.В., Батанова Н.М.

У ході дослідження проаналізовано досвід європейських країн, що пере-
конливо підтверджує необхідність системних реформ у сфері децентралізації 
влади з метою підвищення ролі місцевого самоврядування у подоланні гос-
подарсько-економічних, соціально-культурних та політико-правових про-
блем суспільства. Послідовна інституціоналізація та конституювання місце-
вого самоврядування передбачає докорінну зміну сутності та змісту політич-
них, соціальних, економічних відносин, перетворення людини на активного 
учасника управлінських процесів на локально-регіональному рівні. Лише 
публічно-самоврядна влада зацікавлена в наданні якісних муніципальних 
послуг в соціальній сфері, на відміну від органів державної влади, які іноді 
не керуються соціальними інтересами та потребами місцевого населення. 
Доведено доцільність впровадження асиметричної децентралізації, що осо-
бливо активно використовується європейськими країнами на рівні міських 
агломерацій, оскільки вона сприяє експериментам, навчанню на власному 
досвіді та інноваційності в політиці, кращому врахуванні місцевого контекс-
ту. Проблеми асиметричної децентралізації пов’язані з високими затратами 
на координацію зусиль у складній адміністративній системі, зростанням 
нерівності у спроможностях регіонів, що актуалізує потребу у впровадженні 
відповідних механізмів вирівнювання. Загалом асиметрична децентралізація 
сприяє реалізації індивідуалізованих засад управління та регіональної полі-
тики, що враховує особливості конкретних територій. Урахування різнома-
ніття уподобань завдяки політичній та фіскальній автономії в регіонах може 
ослабити сепаратистські рухи та зміцнить політичну стабільність. 

Обґрунтовано, що сутність та функціонально-телеологічне призначення 
відповідальності у її муніципальному вимірі полягає у збереженні за держа-
вою в цілому загальних функцій (відповідальність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування перед державою) та, одночасно, передачі на 
локальний рівень під відповідальність територіальних громад практичного 
управління значною часткою суспільних справ – питань місцевого значення 
(відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед 
населенням). 

Результати наукового дослідження, опубліковані у науковій записці 
«Особливості адміністративно-територіального устрою України в умовах 
децентралізації», можуть бути використані органами державної влади 
(зокрема Міністерством розвитку громад та територій України, Верховною 
Радою України) при розробці другого етапу децентралізаційної реформи 
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та законодавчого забезпечення реформи системи місцевого самовряду-
вання.

• У межах затвердженого переліку дослідницьких проектів установ НАН 
України у галузі соціогуманітарних наук на 2021 році виконувався проект 
«Державно-правові основи реалізації стратегії національної стійкості в 
умовах існування гібридних загроз для Української держави і сус пільства». 
Науковий керівник – д.ю.н., професор Скрипнюк О.В. 

Досліджено поняття національної стійкості, її зміст, структура, виміри. 
Запропоновано визначення національної стійкості держави як стратегії її 
існування, спираючись на яку держава здатна зберігати збалансованість 
розвитку та успішно відповідати на зовнішні і внутрішні виклики, проти-
стояти загрозам і кризам, зусиллями політичної та інтелектуальної еліти 
вчасно передбачати й ефективно реагувати на них заради гідної самореалі-
зації та гуманістичного розвитку людини, які забезпечує держава в балансі 
з громадянським суспільством. Уперше виокремлено пріоритетні складові 
стратегії національної стійкості України в умовах глобалізованого світу, які 
стосуються і внутрішніх, і зовнішніх її вимірів: кіберстійкість, етнонаціо-
нальну, економічну, енергетичну, соціально-політичну, правову, гуманітар-
ну, демографічну, військово-політичну, духовно культурну, освітню і науко-
ву стійкість. 

Настільки ж переконливо виглядає й практичний потенціал науково-до-
слідного проєкту. Результати дослідження були узагальнені в аналітичній 
записці «Державно-правові основи реалізації стратегії національної стійко-
сті в умовах існування гібридних загроз для Української держави і суспіль-
ства» обсягом 5 д.а., матеріалах до розділів 1 «Національна стійкість як стра-
тегія збереження і розвитку країни» та 4 «Стратегія випередження гібридних 
загроз: взаємодія інституцій» колективної праці (Національної доповіді НАН 
України 2021 «Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики 
та випередження гібридних загроз») обсягом 8 д.а., а також відображені в 
29 авторських публікаціях (статтях у фахових та суспільно-політичних 
виданнях), під час виступів на конференціях (зокрема авторами підготовлено 
та опубліковано 28 публікацій) та у листах з пропозиціями і рекомендаціями 
до органів влади щодо формування стратегії національної стійкості.

• 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 ІV 
«Правове забезпечення довгострокової сталості космічної діяльнос ті». 
Термін виконання: лютий-грудень 2020 р., науковий керівник – д.ю.н., проф. 
Малишева Н.Р., виконавці: Малишева Н.Р., Гурова А.М.

За результатами дослідження вивчено та проведено аналіз міжнародних 
актів, які регулюють питання дослідження та використання космічних ресур-
сів, а також міжнародних ініціатив щодо напрацювання нових моделей регу-
лювання видобування космічних ресурсів, аналіз перспектив їх імплемента-
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ції до національних законодавств космічних держав та формування рекомен-
дацій щодо створення відповідних вітчизняних правових механізмів задля 
належного забезпечення участі України в цьому сегменті космічної діяль-
ності. Підготовлено звіт для Ради з космічних досліджень НАН України та 
Наукової частини Космічної програми України, наукові публікації. Виконавці 
проєкту Н. Р. Малишева та А. М. Гурова сформували делегацію України на 
60-й сесії Юридичного підкомітету Комітету ООН з мирного використання 
космічного простору (травень-червень 2021), в ході якої взяли активну 
участь в обговоренні перспектив встановлення міжнародно-правового режи-
му розвідки, розробки і використання космічних ресурсів, у створенні відпо-
відної робочої групи і неформальних консультаціях учасників проєкту 
«Артеміда». Для Державного космічного агентства України підготовлено 
пропозиції щодо участі Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України в проєкті «Артеміда» від України.

Продовжувалось виконання чотирьох відомчих тем:
• «Правове забезпечення соціально-трудових прав в умовах інфор-

маційного суспільства». Науковий керівник – д.ю.н. Сімутіна Я.В. Термін 
виконання: І кв.2020 р. – ІV кв.2022 р. Виконавці: Сімутіна Я.В., Трунова Г.А.

У 2021 році аналізувався вплив розвитку нестандартних форм зайнятості 
на класичні поняття та інститути трудового права, такі як трудовий договір, 
трудові правовідносини, та їх трансформація з огляду на процеси цифровіза-
ції в усіх сферах суспільного життя. Проводилось вивчення як чинного зако-
нодавства України, так і актуальних проєктів нормативно-правових актів, а 
також міжнародних норм, законодавства ЄС, наукової літератури, здійсню-
вався підбір судової практики з вищевказаної проблематики, необхідної для 
написання колективної наукової монографії, присвяченій проблемам модер-
нізації правового регулювання трудових відносин та забезпечення належного 
захисту соціально-трудових прав громадян в умовах розвитку інформаційно-
го суспільства, а також вирішенню конкретних практичних проблем щодо 
приведення його у відповідність з сучасними міжнародними та європейськи-
ми актами у цій сфері.

У процесі наукового дослідження відбувалось написання наукових статей 
та тез для наукових доповідей, апробація матеріалів дослідження на різнома-
нітних конференціях, круглих столах тощо. 

• «Види забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві 
України: проблеми теорії і практики». Науковий керівник – д.ю.н. 
Бабаскін А.Ю. 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 звітній період досліджувались актуальні проблеми правового регулю-
вання окремих видів забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві 
України, в тому числі: як види забезпечення виконання зобов’язань, які 
передбачені цивільним законодавством (поіменовані види), так і види забез-
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печення виконання зобов’язань, які не передбачені чинним законодавством 
(непоіменовані види), включаючи види квазізабезпечення виконання зобов’я-
зань. Також досліджено низку теоретичних та практичних проблем, які вини-
кають у зв’язку з регулюванням та реалізацією окремих видів забезпечення 
виконання зобов’язань у цивільному праві України, обгрунтовано та запро-
поновано низку пропозицій щодо удосконалення як теоретичних підходів до 
вирішення наукових проблем забезпечення виконання зобов’язань у цивіль-
ному праві України, так і пропозицій щодо удосконалення чинного законо-
давства України; підготовлено статті до фахових журналів та тези доповідей 
на науково-правові конференції. Основні проблеми були обговорені на про-
веденій 22 листопада 2021 року Всеукраїнській науково-практичній конфе-
ренції «Зобов‘язальні відносини в аспекті рекодифікації Цивільного кодексу 
України: перспективи правового регулювання».

• «Організаційно-правове забезпечення управлінської діяльності орга-
нів виконавчої влади в сучасних умовах: проблеми теорії і практики». 
Науковий керівник – д.ю.н., проф. Андрійко О.Ф. Термін виконання: І кв. 
2020 р.– ІV кв.2022. Виконаці: 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 «організа-
ційно-правового забезпечення» в науці адміністративного права та законо-
давстві України; управлінська діяльність органів виконавчої влади та її ефек-
тивність в сучасних умовах як об’єкт організаційно-правового забезпечення; 
стан та перспективи розвитку організаційно-правового забезпечення управ-
лінської діяльності органів виконавчої влади в економічній сфері; адміністра-
тивно-правові засади формування та реалізації органами виконавчої влади 
державної політики; функція контролю органів виконавчої влади; організа-
ційно-правове забезпечення інспекційної діяльності органів виконавчої 
влади; організаційно-правове забезпечення застосування адміністративних 
стягнень органами виконавчої влади; проблеми і перспективи запровадження 
загальної адміністративної процедури в Україні; упровадження реформи 
адміністративних послуг (наслідки та нові перспективи децентралізації 
повноважень у цій сфері; еволюція ЦНАП; проблеми оплати адмінпослуг); 
удосконалення правового забезпечення системи та структури органів вико-
навчої влади; функціонально-структурний аспект ефективності діяльності 
Національного банку України як особливого органу державного управління 
у фінансово-кредитній сфері; організаційно-правові засади удосконалення 
управління бюджетною та податковою сферою в Україні.

• «Проблеми модернізації теорії і практики протидії злочинності в 
Україні». Науковий керівник – д.ю.н., проф. Костенко О.М. Термін виконан-
ня – І кв. 2020 р.– ІV кв.2022. Виконаці: Кваша О.О., Сірий М.І., 
Кубальський В.Н., Нерсесян А.С., Ландіна А.В., Гацелюк В.О., Нікітенко В.М. 
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За результатами досліджень в 2021 році сформульовано низку доктри-
нальних положень, що є основою для розвитку концепції протидії злочинно-
сті в Україні в сучасних умовах – так званої концепції «щита і меча». Ці 
положення викладені в наступних тезах: особливість сучасної злочинності в 
Україні полягає у тому, що це злочинність аномальна, яка породжується соці-
альною кризою і сама ж поглиблює її, зводить нанівець будь-які реформи, які 
могли б забезпечити соціальний прогрес в Україні. Відповідно допоки зло-
чинність в Україні є злочинністю кризового типу, соціальний прогрес в 
Україні є неможливим. Тому існування аномальної злочинності, тобто зло-
чинності кризового типу, наразі є проблемою №1 у нашій країні.

Прояв аномальної злочинності кризового типу такий: кожен змушений 
обирати одне з двох: або ставати злочинцем, або бути потерпілим від зло-
чинців. 

Для злочинності кризового типу притаманними є «злочини заради вижи-
вання». Це злочини, які вчиняються через відсутність у суспільстві доступ-
них для громадян можливостей у законний спосіб задовольняти свої потре-
би. Наприклад, коли громадяни опиняються в умовах так званої «бурштино-
вої кримінальної аномалії» чи «прикордонної кримінальної аномалії», за 
яких для людей переважають незаконні можливості задоволення особистих 
потреб порівняно із законними. Зокрема, невигідно жити чесно і по закону, і 
вигідно жити не чесно і не по закону. 

Для ефективної протидії злочинності в Україні сьогодні слід застосову-
вати таку «технологію», яка була б адекватною саме цьому типу злочиннос-
ті – злочинності кризового типу. Зокрема, в основу антикримінальної полі-
тики необхідно покласти так звану концепцію «щита і меча», яка випливає 
з доктрини соціально-натуралістичної кримінології. Відповідно до цієї 
доктрини, будь-який злочин є проявом соціопатії особи, тобто проявом 
соціальної патології особистості, за якої воля знаходиться в стані сваволі, а 
свідомість – в стані ілюзій. Іншими словами, будь-який злочин є проявом 
комплексу сваволі та ілюзій. Для прояву цього комплексу у вигляді злочину 
необхідними є певні умови, що сприяють цьому прояву (криміногенні 
умови).

У 2021 році розпочалася розробка 3 фундаментальних тем, а саме:
• «Парламентаризм в Україні: сучасний стан, виклики та перспекти-

ви розвитку». Науковий керівник – академік НАН України Шемшученко Ю.С. 
Термін виконання: І кв.2021 р. – ІV кв.2023 р. Виконавці: акад. НАН України 
Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., Ющик О.І., Антонов В.О., Батанов О.В., 
Мурашин Г.О., Крусян А.Р., Костецька Т.А., Пухтинський М.О., 
Омельченко Н.Л.

У контексті виконання теми було проаналізовано еволюцію парламента-
ризму, законодавчої влади та її конституційно-правової моделі як єдиний 
процес формування й розвитку; розкрито принципи сучасного парламента-
ризму; систематизовано та узагальнено теоретичні підходи до дослідження 
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поняття та сутності парламентаризму; досліджено соціально-правові засади 
призначення сучасного парламентаризму; еволюцію функціонального та 
інституційно-правового механізму парламентаризму в Україні, трансформа-
цію в умовах переходу від президентсько-парламентської до парламент-
сько-президентської форми правління; теоретичні та прикладні проблеми 
взаємовідносин парламенту та органів державної влади в Україні в умовах 
конституційної реформи; проблеми сучасного парламентаризму в Україні в 
контексті розвитку парламентаризму в західних демократіях, а також викли-
ків, які постали перед Україною. Вивчався вплив різновекторних тенденцій 
гомогенізації та суверенізації, універсалізації та уніфікації правових норм у 
законодавчому процесі. Розглянуті питання впровадження та розвитку елек-
тронного парламентаризму, зарубіжний досвід парламентаризму та адаптації 
цього досвіду до реалій вітчизняного конституційного законодавства. За 
результатами роботи розроблені пропозиції щодо вдосконалення конститу-
ційного законодавства в частині регламентації засад парламентаризму та 
організації діяльності парламенту.

• «Принцип незастосування сили в сучасних умовах функціонування 
колективної безпеки». Науковий керівник – д.ю.н., проф. Денисов В.Н. 
Термін виконання: І кв. 2021 р.– ІУ кв.2023. Виконавці: Акуленко В.І., 
Кресін О.В., Савчук К.О., Дідківська О.І., Переверзєва О.С., Проценко І.М., 
Суржинський М.І., Павко Я.А.

Протягом року проаналізовано історію становлення та розвитку одного із 
основних принципів міжнародного права ˗ принципу незастосування сили 
або погрози силою у міжнародному праві, роль ОБСЄ у підтримці міжнарод-
ного миру, актуальні питання міжнародно-правової охорони культурних цін-
ностей від їх пошкодження, руйнування або знищення під час збройних кон-
фліктів; визначено особливості реалізації принципу незастосування сили або 
погрози силою в сучасних умовах функціонування колективної безпеки; 
зʼясовано особливості реалізації принципу незастосування сили або погрози 
силою в різних галузях сучасного міжнародного права, проблеми функціону-
вання систем колективної безпеки та їх відповідності реаліям сьогодення 
крізь призму подій на Сході України та в Криму.

Вивчалися питання щодо правомірності «гуманітарної інтервенції» у 
сучасному міжнародному праві, міжнародно-правового співробітництва дер-
жав у сфері протидії військовому або будь-якому іншому ворожому викорис-
танню засобів впливу на природне середовище під час збройних конфліктів 
крізь призму нанесення серйозної екологічної шкоди в тимчасово окупова-
них Донецькій і Луганських областях.

• «Стратегія політико-правового розвитку України: проблеми форму-
вання і перспективи реалізації». Науковий керівник – д.політ.н., проф. 
Кресіна І.О. Термін виконання: І кв. 2021 р.– ІУ кв.2023. 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.
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У звітному році було сформульовано концептуальні засади дослідження 
та узгоджено структуру планової колективної монографії «Стратегія політи-
ко-правового розвитку України: проблеми формування і перспективи реалі-
зації». Здійснюється дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду роз-
робки та реалізації стратегічних документів, визначено причини успіху та 
невдач у реформуванні політико-правової сфери. Розподілено напрями дослі-
джень та розпочато роботу над розділами колективної монографії. Проміжні 
результати дослідження були представлені на наукових конференціях, круг-
лих столах, а також у публікаціях у фахових виданнях та узагальнені у тексті 
наукової записки, яка готується до друку.

Окрім основної відомчої та програмно-цільової тематики співробітники 
Інституту брали участь у таких проектах: «Енциклопедія сучасної України» 
(І.Б. Усенко), «Велика Українська Енциклопедія» (І.Б. Усенко), «Правові та 
організаційні аспекти використання аерокосмічної зйомки для дослідження 
й охорони археологічної спадщини України» (О. О. Малишев). 

У 2021 році Інститут продовжував підтримувати зв’язки з центральними 
органами державної влади, з окремими відомствами, установами, організаці-
ями в сфері державотворення, правотворення, правоохоронними та судовими 
органами влади України. Співробітники Інституту брали участь в роботі 
ряду державних та урядових комісій і комітетів, національних рад та 
агентств, активно працювали над удосконаленням та реалізацією положень 
Конституції України, проектами окремих кодексів та інших нормативно-пра-
вових актів, проводили експертизи та надавали науково-консультативну і 
науково-методичну допомогу, а саме: Президії НАН України, Конституційному 
Суду України, профільним комітетам Верховної Ради України, Головному 
управлінню Служби безпеки України, Генеральній прокуратурі України, 
Прокуратурі АРК, Кабінету Міністрів України, Міністерству юстиції України, 
Міністерству освіти і науки України та ін.

На постійній основі таку роботу здійснювали: І.Б. Усенко, як член комісії 
Міністерства юстиції України з питань дотримання Закону України «Про 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»; 
О.О. Малишев, як позаштатний консультант Комітету Верховної Ради 
України з питань гуманітарної та інформаційної політики; А.Ю. Іванова –
член робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань прав 
людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у 
Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин та Фахово-
експертної комісії з питань збереження об’єктів та творів мистецтва 
Координаційної ради з мистецької освіти і науки при НАМ України; 
Є.В. Ромінський та О.О. Малишев входили до складу Робочої групи з підго-
товки пропозицій щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про правопору-
шення, пов’язані з культурними цінностями, сформованої Міністерством 
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юстиції України. О.О. Малишев, наказом Керівника Прокуратури АРК та 
міста Севастополя № 1 від 18.01.2021 р., включений до складу міжвідомчої 
робочої групи щодо попередження, виявлення, припинення кримінальних 
правопорушень проти культурних цінностей, вирішення інших проблемних 
питань, пов’язаних з протидією правопорушень в цьому напрямі. 

Члени науково-консультативної Ради Верховного Суду О.В. Батанов, 
О.Л. Богініч, П.Ф. Кулинич, Н.М. Оніщенко, Я.В. Сімутіна підготували низку 
висновків актуальних проблем правозастосування. 

Розпорядженням Голови Верховної Ради України № 502 від 30 грудня 
2021 р. до складу Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради 
України призначено: Скрипнюка О.В., Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., 
Квашу О.О., Костенка О.М., Батанова О.В. 

На безпосереднє звернення органів державної влади або відповідно до 
доручення Президії НАН України співробітниками Інституту було надано 
низку висновків, аналітичних довідок, роз’яснень тощо. Зокрема, вони тор-
калися внесення змін до законів «Про бібліотеки і бібліотечну справу» 
(І.Б. Усенко); «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків» (Н.М.Пархоменко); «Про наукову і науково-технічну експертизу» 
(Н.М.Пархоменко); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної 
спадщини» (О. О. Малишев О. О., Акуленко В. І., Максимов В. В.); «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» щодо Національного фонду дослі-
джень України» (І.Б.Усенко, О.О. Малишев); щодо проекту постанови 
Верховної Ради України про відзначення 110-річчя від дня народження 
Я.С. Стецька (І.Б.Усенко); «Про внесення змін до Земельного кодексу 
України та інших законодавчих актів щодо скасування інституту постійного 
користування земельними ділянками»; щодо проекту Закону України «Про 
внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель 
сільськогосподарського призначення», щодо проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
використання земель оборони та земель сільськогосподарського призначен-
ня, які перебувають у постійному користуванні національних академій наук, 
державних підприємств, установ, організацій»; щодо належності земель 
ПАТ «КЗ «Радар» до земель оборони (П.Ф.Кулинич); науково-експертний 
висновок щодо відповідності Конституції України (конституційності) окре-
мого положення абзацу другого частини 1 статті 204-3 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (Андрійко О. Ф., Крусян А. Р.); «Про вне-
сення зміни до статті 165 Податкового кодексу України» (Андрійко О. Ф., 
Ісаєва Н. К.); «Про запобігання корупції» (Андрійко О. Ф., Тимощук В. П.); 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань»; «Про оренду державного та комунального майна» 
(А.Ю. Бабаскін); «Про державну політику перехідного періоду», «Про вне-
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сення змін до деяких законів України щодо певних питань управління май-
ном для потреб збройних сил України» (А.Ю.Бабаскін, М.В.Венецька); «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань» (О.М. Молявко); проекту Житлового кодексу 
України (І.Ф.Севрюкова); «Про заходи щодо упорядкування системи розра-
хунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових плате-
жів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністратив-
ного збору)»; «Про внесення змін до деяких законів України щодо удоскона-
лення пенсійного законодавства»; щодо відповідності Конституції України 
окремих положень статті 2 Закону України «Про заходи щодо законодавчого 
забезпечення реформування пенсійної системи»; пропозиції та зауваження 
до проекту рекомендацій комітетських слухань на тему: «Чорнобильська 
катастрофа. Стан соціальної захищеності постраждалих осіб та актуальні 
завдання подолання наслідків» (Г.А.Трунова); «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запобігання руйнуванню та знищенню 
нерухомої культурної спадщини» (В.І. Акуленко, О.О. Малишев); рекоменда-
ції щодо повернення колекції Дюрера, пограбованої нацистами з Львівської 
наукової бібліотеки імені В. Стефаника (В. І. Акуленко). 

Окрім того, було підготовлено низку висновків щодо доктринального тлу-
мачення окремих положень Кримінального кодексу України (О.О. Кваша); 
Митного кодексу України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 
«Про Службу безпеки України», Щорічної доповіді Вищої Ради правосуддя 
про стан забезпечення незалежності суддів в Україні (М.І. Сірий); «Про 
забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб в 
інтересах правосуддя», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та 
інших осіб в інтересах правосуддя» (А.С. Нерсесян); «Про місцевий рефе-
рендум» (О.В.Батанов, М. О. Пухтинський); «Про правотворчу діяльність» 
(А.Р. Крусян А.Р., Н.М.Оніщенко); «Про державний екологічний контроль»; 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», «Про особливості правового режиму діяльності 
Національної академії наук України, національних галузевих академій наук 
та статусу їх майнового комплексу» (В.І. Олещенко); «Про особливості регу-
лювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх 
об’єднань у прехідний період» (С.В. Батрін).

Н.Р.Малишева підготувала проєкт Концепції Космічної програми, проек-
ти Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми 
України на 2021-2025 роки та Стратегії; висновок щодо проєкту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про космічну діяльність» 
щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними орга-
нами виконавчої влади у сфері космічної діяльності»; на проєкт Порядку 
подання декларації про провадження господарської діяльності у сфері кос-
мічної діяльності; висновок на проєкт Порядку видачі (відмови у видачі, 
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переоформлення, анулювання) дозволів на здійснення окремих видів косміч-
ної діяльності в Україні.

 Загалом, відповідно до звернень вищих органів державної влади в 
Інституті у 2021 році було підготовлено: для Президії НАН України – 44, 
Офісу Президента України – 2, Верховної Ради України – 10, Служби безпе-
ки України – 4, ДБР – 3, НАЗК – 2, Конституційного Суду України – 7, 
Верховного Суду – 11, Національного космічного агентства – 1 та ін. виснов-
ків на проекти законів, програм, стратегій та інших аналітичних матеріалів. 
Окрім зазначеного вище, серед них: Науково-правові підходи до формування 
позиції України в рамках Резолюції ГА ООН 75/36 «Зменшення космічних 
загроз шляхом прийняття норм, правил і принципів відповідальної поведін-
ки; наукова записка «Правове забезпечення космічної діяльності від кіберг-
загроз» (Н.Р.Малишева);

наукова записка «Особливості міжнародно-правового захисту цивільного 
населення в сучасних збройних конфліктах» для Міністерства оборони 
України (В.Н.Денисов); дві аналітичні записки з питань, що стосуються під-
тримки молодих вчених – стосовно відзначення державними преміями та 
забезпечення їх житлом (В.І.Олещенко) тощо.

Протягом року співробітники Інституту брали активну участь в роботі 
міжнародних, державних та громадських організацій. Зокрема, О.В.Скрипнюк 
очолював Конкурсну комісю з відбору кандидатур на посаду судді Консти-
туційного Суду України щодо осіб, яких призначає Глава держави.

І. Б. Усенко продовжував виконувати обов’язки члена Комісії при 
Міністерстві юстиції України з питань дотримання Закону України «Про 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»; 
входив до складу Головної редакційної колегії науково-документальної серії 
книг «Реабілітовані історією». 

А. Ю. Іванова – член робочої групи при Комітеті Верховної Ради 
України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупо-
ваних територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Респуб-
ліки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних 
відносин. 

О.Ф. Андрійко входить до складу Робочої групи при Комітеті з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального роз-
витку та містобудування Верховної Ради України, брала участь у підготовці 
проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» та роботі над 
зауваженнями депутатів Верховної Ради України до даного проекту Закону.

В.П. Тимощук брав участь у розробці Стратегії реформування державно-
го управління України на 2022-2025 роки (затверджена розпорядженням 
КМУ від 21 липня 2021 р. № 831); у робочій групі Комітету Верховної Ради 
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування щодо підготовки до 2 читання 
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проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» щодо підготовки 
до 2 читання законопроекту «Про публічні консультації».

В.П. Нагребельний, В.І.Олещенко входять до складу Робочої групи з під-
готовки пропозицій щодо внесення змін до Статуту НАН України. 
В.І. Олещенко бере участь у роботі утвореної Президією НАН України 
Робочої групи з моніторингу пропозицій щодо внесення змін до чинних зако-
нів та інших нормативно-правових актів з питань наукової та науково-техніч-
ної діяльності, а також щодо розроблення проектів нових актів з цих питань. 

І.О. Кресіна, О.О. Кваша – члени експертної ради Департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки 
України; О.С. Переверзєва – член Української асоціації з морського права. 
І.О. Кресіна, В.А.Явір – члени Робочої групи з підготовки нової редакції 
Закону України «Про національні меншини» Комітету з питань прав людини, 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 
національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України.

Н.Р. Малишева виступила експертом Тимчасової слідчої комісії Верховної 
Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових 
осіб Державного космічного агентства України (Національного космічного 
агентства України) та підприємств космічної галузі, зокрема, під час реаліза-
ції проєктів «Либідь» та «Циклон-4». 

Провідні співробітники Інституту є членами громадських організацій. 
Зокрема, Н.Р. Малишева є член-кореспонденткою Міжнародної академії 
астронавтики, міжнародним експертом ООН з питань освіти в галузі косміч-
ного права, членкинею Ради Асоціації високотехнологічних підприємств та 
організацій «Космос» та керівником Комітету-1 з космічної політики та 
права цієї Асоціації, Ради з космічних досліджень НАН України, експертом 
ЮНЕСКО з етичних питань, пов’язаних із зміною клімату, членкинею 
Міжнародної спілки права навколишнього середовища, Міжнародного союзу 
збереження природи, Національного комітету ЮНЕСКО «Людина і біосфе-
ра», головою секції правових основ природокористування Всеукраїнського 
товариства охорони природи, членом Всеукраїнської Ради УТОП.

В.Н. Денисов – член Правління Української асоціації міжнародного 
права, «Асоціації морського права України». В.І. Акуленко - член Національної 
спілки журналістів України. О.В.Кресін – член Науково-консультативної 
ради Конституційного Суду України; член Комісії з вивчення історії україн-
ського права при Президії НАН України, координатор Українського націо-
нального комітету Міжнародної асоціації юридичних наук; засновник і вче-
ний секретар Української асоціації порівняльного правознавства. 
К.О. Савчук – член Української асоціації міжнародного права, координатор 
Київського міського представництва.

І. Б. Усенко та Є. В. Ромінський у рамках експертних програм Харківської 
правозахисної групи здійснюють щотижневий Експрес-огляд законотворчої 
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діяльності Верховної Ради України. У 2021 р. побачило світ 30 таких оглядів. 
На порталі ХПГ періодично розміщуються також великі аналітичні статті 
співробітників відділу історико-правових досліджень з приводу окремих 
законопроектних ініціатив. 

У 2021 році активну діяльність продовжила відновлена минулого року 
Комісія історії українського права при Президії НАН України. Інститут є 
базовим осередком комісії, а наукові форуми Міжнародної асоціації істориків 
права цього року проводилися за підтримки Комісії. У звітному році 
А.Ю. Іванову було включено до складу Комітету наукової термінології при 
Президії НАН України.

Продовжила свою діяльність секція історії держави і права Наукової ради 
НАН України з координації фундаментальних правових досліджень. 
Діяльність секції вже багато років тісно пов’язується з роботою Міжнародної 
асоціації істориків права (далі – МАІП). Під егідою МАІП та зусиллями спів-
робітників відділу історико-правових досліджень продовжує функціонувати 
«Антиплагіатний центр 12.00.01. 

Протягом року здійснювалася координація наукових досліджень у таких 
традиційних напрямах: залучення провідних учених до участі у виданнях, 
які готуються співробітниками Інституту; надання науково-методичної допо-
моги державним установам, науковим та навчальним закладам України; 
погодження тем дисертаційних досліджень, керівництво аспірантами і здобу-
вачами інших установ і міст України; рецензування наукових монографій та 
статей; співпраця у рамках громадських організацій вчених, співпраця з дер-
жавними органами у рамках законопроектної роботи, зокрема, з фахівцями 
Офісу Президента України, Конституційного Суду України, комітетами 
Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
Міністерства юстиції України, Національного агентства з питань державної 
служби України та ін.

Традиційні плідні зв’язки підтримувалися з юридичними факультетами 
закладів вищої освіти, НАН України та НАПрН України в аспекті підготов-
ки докторів філософії, кандидатів та докторів юридичних наук; докторів 
філософії; підготовки публікацій в юридичних журналах цих закладів осві-
ти, в тому числі зарубіжних; експертизи тем дисертаційних досліджень, 
опанування докторських та кандидатських дисертацій; рецензування нау-
кових праць як представлених для опублікування, так і опублікованих, 
учас ті в роботі екзаменаційних комісій та ін. Значний обсяг роботи з коор-
динації наукової діяльності проводиться в рамках Ради молодих вчених 
інституту. 

Протягом 2021 року Інститут продовжує підтримувати традиційно уста-
лені наукові зв’язки із зарубіжними науково-дослідними установами, вузами 
та факультетами юридичного профілю, міжнародними організаціями, а саме: 
Білорусі, Литви, Польщі, Іспанії, Словаччини та інших країн. Дистанційний 
формат співпраці в умовах пандемії дав змогу розширити коло міжнародної 
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співпраці за рахунок участі у закордонних вебінарах, оn-line конференціях та 
інших заходах. 

Цього року, як вже зазначалося, у видавництві Talbot Puvlishing (США) 
вийшла друком колективна монографія «Discovering the Unexpected: 
Comparative Legal Studies in Eastern and Central Europe». Ed. by W. E. Butler, 
O. V. Kresin. 2021. p. 547, що була підготовлена зусиллями науковців багатьох 
країн Центральної та Східної Європи. Українська історико-правова наука та 
інститут представлений в ній розділами О. В. Кресіна, Т. І. Бондарук, 
А. Ю. Іванової.

Окрім того, цього року вдалося вивести на новий рівень давні партнерські 
відносини нашого інституту з Гданським Університетом. 22 грудня 2021 р. був 
підписаний Договір про співпрацю між інститутом та університетом. Договір, 
зокрема, передбачає взаємні наукові обміни між організаціями. 

Окрім того, О. О. Малишевим спільно з О. В. Кресіним налагоджено кон-
такт із дослідницею історії козацтва М. Ю. Тратнер, що мешкає у Швеції. 
У рамках відповідної співпраці дослідниками знайдено, перекладено та 
опрацьовано низку нових документів з історії України, що зберігаються в 
Державному архіві Швеції. 

І. М. Проценко брала участь у Регіональному конкурсі есе з міжнародно-
го гуманітарного права на тему «Роботи та МГП», організованому у 2021 р. 
Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (Секція українською мовою). 
Співробітники брали участь у наукових форумах у США та Італії 
(А. Ю. Іванова, О. О. Малишев).

Співробітники Інституту представляли Україну у міжнародних урядових 
та міжнародних неурядових організаціях, а саме: Скрипнюк О.В. – член-ко-
респондент Європейської академії наук, Горбатенко В.П. – співредактор між-
народного українсько-польського журналу «Studia Politologica Ucraino-
Polona». Кресін О.В. – членом Європейської комісії проти расизму і нетерпи-
мості Ради Європи, Координатор Українського національного комітету 
Міжнародної асоціації юридичних наук. Шемшученко Ю.С. - дійсний член 
Міжнародної академії екологічного права (США).

Малишева Н.Р. була членом делегації України на 60-й сесії Юридичного 
підкомітету Комітету ООН з мирного використання космічного простору 
(травень-червень 2021), в ході якої, зокрема, брала активну участь в обгово-
ренні перспектив встановлення міжнародно-правового режиму розвідки, 
розробки і використання космічних ресурсів, у створенні відповідної робочої 
групи і неформальних консультаціях учасників проєкту «Артеміда». Як екс-
перт Європейського центру правової інформації «Juriscope», вчена надавала 
письмові та усні консультації та роз’яснення законодавства України, а також 
інших пострадянських держав, Міністерству закордонних справ Франції та 
Національному центру наукових досліджень Франції. О.В. Скрипнюк та 
Н.Р. Малишева брали участь в переговорному процесі щодо укладення 
Меморандуму про наміри щодо співробітництва між Інститутом держави і 
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права імені В. М. Корецького НАН України та Комітетом з науки і технології 
Парламенту Нігерії. Меморандум підписано 23 грудня 2021 р. Малишева 
призначена координатором з української Сторони.

Окрім того, Н.Р. Малишева продовжувала обмін інформацією та резуль-
татами наукових досліджень з науковими установами, з якими Інститутом чи 
МЦКП при Інституті укладено договори / меморандуми про співробітни-
цтво: з японською стороною – Угоди про співпрацю між Міжнародним цен-
тром космічного права при Інституті держави і права НАН України та 
Японським центром космічного права (JAXA та Кейо-університет); з італій-
ською стороною – Меморандуму щодо співробітництва з Інститутом міжна-
родних правових досліджень Національної наукової ради Італії. В межах 
цього співробітництва спільно з професором Джанфранко Тамбуреллі здій-
снювалось наукове дослідження проблеми «Наближення екологічного зако-
нодавства України до права ЄС після набуття чинності Угоди про асоціацію 
Україна-ЄС». За результатами дослідження до європейського видання 
«Environmental Policy and Law», що індексується наукометричною базою 
SCOPUS, передано спільну статтю. Окреслені шляхи та напрями подальшого 
співробітництва між нашими науковими установами, включно з підготовкою 
спільних наукових досліджень.

Співробітники Інституту є членами редакційних колегій зарубіжних юри-
дичних наукових видань, зокрема, О.В. Кресін є членом редколегій: «The 
Lawer Quarterly» (Чехія); «Journal of Comparative Law» (Великобританія); 
«Journal of Constitutionalism and Human Rights» (Литва), а також почесним 
членом редаційної колегії «Zeszyty Naukowe Towarzystva Doktorantow 
Universitetu Jagellonskiego» (Польща). Н. Р. Малишева є членкинею редколе-
гії журналу «Космічна наука і технологія», що індексується у наукометрич-
ній базі даних Web of Science (категорія «А», в т.ч. з міжнародного права).

Результати наукових досліджень дискутувалися на конференціях, семіна-
рах, круглих столах тощо, в яких Інститут виступив як організатор або 
співорганізатор. Зокрема, це: Круглий стіл «Дитина в історії права: до 
30-річчя ратифікації Україною Конвенції ООН Про права дитини» (19 січня 
2021 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Наукова та громадська діяль-
ність професора Володимира Гавриловича Сокуренка: до 100-річчя від дня 
народження» (28 січня 2021 р.); Міжнародна науково-практична конференція 
«Історичний досвід у правотворчості та державному будівництві» (26 берез-
ня 2021 р.); Міжнародна наукова конференція «Проблема «Право і літерату-
ра» в історико-правовому дискурсі (23 квітня 2021 р.); Всеукраїнська науко-
во-практична конференція «Екологічне законодавство України через призму 
його історичного розвитку: до 60-річчя Закону «Про охорону природи 
Української РСР» (09 квітня 2021 р.); Міжнародна конференція молодих уче-
них «Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих 
учених» (22 червня 2021 р.); ХІІ Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Конституція – основа розвитку держави і суспільства» (24 червня 2021 
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р.); Міжнародна науково-практична конференція: «Правові засади державо-
творення і правоторення:історія, сучасність і перспективи. До 30 річчя неза-
лежності України» (19 серпня 2021 р.); Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Адміністративне і фінансове право України в умовах сучасних 
реалій і викликів: теорія, практика, перспективи розвитку» (11 листопада 
2021 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективність регу-
лювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого 
розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології» (12 листопада 
2021 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Зобов‘язальні від-
носини в аспекті рекодифікації Цивільного кодексу України: перспективи 
правового регулювання» (22 листопада 2021 р.); Міжнародний науковий 
полілог «Парламентаризм в Україні у світлі розвитку української державнос-
ті: проблеми теорії та практики. До 30-річчя проведення Всеукраїнського 
референдуму 1991 року» (25 листопада 2021 р.); «Як забезпечити правопоря-
док в Україні? Проблеми ефективності кримінальної юстиції. V київський 
полілог» (23 грудня 2021 р.); Антропологічний підхід в історико-правових 
працях (12 січня 2021 р.); «Соборність, національна держава, унітаризм: 
поняття та точки дотику» (11 травня 2021 р.); «Національно-етнічне питан-
ня»: досвід державно-правових рішень» (28 вересня 2021 р.) та ін.

Результати наукових досліджень співробітників Інституту знайшли відо-
браження у 24 монографічних працях, 11 збірках наукових праць, 1 журналі, 
3 підручниках. Загальний обсяг публікацій співробітників Інституту, врахо-
вуючи наукові статті, брошури, тези конференцій тощо склав близько 
2000 др.арк.

Зокрема, опубліковано: Правова держава. Випуск 32. До 30-річчя 
Незалежності України та 25-річчя Конституції України Київ: Ін-т держави і 
права ім. В.М. Корецького НАН України, 2021. 648 с.; Сучасний унітаризм: 
доктрина і практика: монографія. До 30-річчя незалежності України / 
Ю. С. Шемшученко, О. В. Скрипнюк, О. В. Батанов та ін.; відп. ред. 
Ю. С. Шемшученко. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2021. 514 с.; 
Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія 
модернізації: монографія: У 3 т. / за заг. ред. акад. НАН України 
Ю. С. Шемшученка та акад. НАПрН України О. В. Скрипнюка / Т. 3: 
Громадянське суспільство і держава: правові проблеми взаємодії в умовах 
модернізації та євроінтеграції України. Львів: Вид-во «Друкарня «Папуга», 
2021. 548 с.; Ющик А.И. Диалектика права /А.И. Ющик. Кн. 2.: Первобытное 
право (Очерк теории происхождения права). – К.: Парлам. вид-во, 2021. 
864 с.; Захист прав дітей в умовах війни за міжнародним правом та націо-
нальним законодавством України: монографія / Шемшученко Ю.С., 
Скрипнюк О.В., Оніщенко Н.М., Денисов В.Н. та ін.; за заг. ред. акад. НАН 
України Ю.С. Шемшученка. К.: Вид-во «Юридична думка», 2021. 196 с.; 
Пухтинський М. О. Конституційно-правові аспекти трансформації публіч-
ної влади та територіального врядування. Науково-аналітична доповідь / 
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Інститут законодавства Верховної Ради України. К.: Вид-во «Людмила», 
2021. 104 с.; Правові засади забезпечення ефективних комунікативних прак-
тик в сучасному інформаційному суспільстві: реалії та перспективи: науко-
во-аналітична доповідь / Шемшученко Ю. С., Скрипнюк О. В., 
Оніщенко Н. М., Пархоменко Н.М., Богініч О. Л., Сунєгін С. О. Київ: 
Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2021. 98 с.; 
Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України: колек-
тивна монографія / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН 
України, Київський університет права НАН України; за заг. ред. 
Ю. С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. Київ: Видавництво Ліра. К, 2021. 621 
с.; Костенко О. М. Основи соціально-натуралістичної юриспруденції та кри-
мінології: монографія / О. М. Костенко. – Одеса : Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. 140 с.; Кулинич П.Ф. Земельна реформа в Україні: пра-
вові проблеми: монографія. Київ, Норма права, 2021. 308 с.; Гацелюк В. 
Криміналізація суспільно небезпечних діянь протягом дії Кримінального 
кодексу України 2001 року: останні сюжети на фоні загальної палітри законо-
давчих рішень. / В. Гацелюк. – Київ : ВАІТЕ, 2021. – 228 с.; Т. І. Бондарук. 
Українське правознавство в гуманітарній парадигмі: дослідницькі візії і 
акценти. Відп. ред. І. В. Музика. НАН України. Інститут держави і права 
імені В. М. Корецького. К.: САК ЛТД, 2021. 104 с.; Альчато Дж. А. Книга 
емблем / переклад з латини і коментарі – О. О. Малишев. Київ: Норма права, 
2021. 542 с.; Усенко Ярослав Борисович: до 70-річчя від дня народження / 
Редактор-упорядник І. Б. Усенко; автор біографічного нарису О. П. Усенко. 
Київ–Херсон: ОЛДІ–ПЛЮС, 2021. 80 с.; Kresin O.V. Comparative Law in 
Warsaw: 1800-1835 / Editor and translator W.E. Butler. – Clark, New Jersey: 
Talbot Publishing, 2021. – 242 pp.; Discovering the Unexpected: Comparative 
Legal Studies in Eastern and Central Europe / Ed. by W.E. Butler, O.V. Kresin. 
Clark, New Jersey: Talbot Publishing, 2021. – 562 pp.; Павко Я. А. Міжнародно-
правове регулювання співробітництва держав в Арктиці: монографія. Ін-т 
держави і права імені В.М. Корецького. Київ: «Видавництво Людмила»‚ 
2021. – 358 с.; Акуленко В.І. Науково-публіцистичні етюди до портрета 
професора Володимира Денисова в енциклопедичному інтр’єрі: до 70-річчя 
Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (1949 – 
2019); Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. 2-ге вид., допов. і перероб. 
К.; Одеса: Фенікс, 2021. – 87 с.; Правове забезпечення управлінської діяльно-
сті органів виконавчої влади в Україні: проблеми теорії і практики: наукова 
доповідь / за заг. ред. д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України О. Ф. Андрійко. 
Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук 
України, 2021. 82 с.; Стойко О.М., Батанова Н.М., Кресіна І.О., Кресін О.В. 
Особливості адміністративно-територіального устрою України в умовах 
децентралізації»: наукова записка. Інститут держави і права імені 
В.М. Корецького НАН України. Київ, 2021. 100 с.; Батанов О.В., Голяк Л.В. 
Служби захисту прав людини у сфері місцевого самоврядування (інститут 
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муніципального омбудсмана): досвід компаративного аналізу: монографія. 
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 340 с.; Батанов О. В., 
Сметана В. В. Конституційно-правове забезпечення правозахисної діяльно-
сті у сфері місцевого самоврядування: досвід компаративного аналізу: моно-
графії. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 316 с.; Децентралізація 
публічної влади в Україні в контексті зарубіжного досвіду та євроінтегра-
ційних процесів: кол. мон. / За наук. ред. проф. О.В. Батанова, доц. Р.Б. Бедрія. 
Львів: СПОЛОМ, 2021. 388 с.

Збірники наукових праць: Організація юридичної науки та освіти в 
Україні й світі: історичний досвід, сучасний стан та майбутні перспекти-
ви. Зб. наук. праць. Матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22 грудня 
2020 року). До 85-ліття від дня народження та 55-ліття від початку наукової 
діяльності академіка НАН України Ю. С. Шемшученка / Ред. колегія: 
Н. М. Пархоменко (співголова), І. Б. Усенко (співголова), О. О. Малишев (від-
повідальний секретар), А. М. Гурова, А. Ю. Іванова, Є. В. Ромінський, 
П. С. Демченко. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України, 2021. 224 с.; Конституція – основа розвитку держави і суспіль-
ства. До 25-річчя Конституції України. Зб. наук. праць. Матеріали ХІІ між-
нар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 червня 2021 року). / Ред. колегія: 
Н. М. Пархоменко (співголова), І. Б. Усенко (співголова), О. О. Малишев 
(відповідальний секретар), А. М. Гурова, А. Ю. Іванова, Є. В. Ромінський, 
П. С. Демченко. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України, 2021. 224 с.; Міжнародна науково-практична конференція 
«Історичний досвід у правотворчості та державному будівництві» 26 берез-
ня 2021 року: Програма і тези доповідей / Відп. за випуск І. Б. Усенко, 
О. М. Головко; Міжнародна асоціація істориків права, Інститут держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України, Харківський національний уні-
верситет імені В. Н. Каразіна. Київ–Харків, 2021. 29 с.; Міжнародна наукова 
конференція «Проблема «право і література» в історико-правовому дискур-
сі» 23 квітня 2021 року: Програма і тези доповідей / Відп. за випуск 
І. Б. Усенко, Є. В. Ромінський; Міжнародна асоціація істориків права, 
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ, 2021. 
40 с.; Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях моло-
дих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. 
к.і.н., доцента Солошенко В.В. Київ: Державна установа «Інститут всесвіт-
ньої історії НАН України», 2020. 329 с.; Наукові засади державотворення і 
правотворення: історія, сучасність і перспективи. (До 30 річчя незалежнос-
ті України): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
(м. Київ, 19 серпня 2021 р.) / за загальною редакцією академіка НАН України 
Ю. С. Шемшученка. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2021. 372 с.; Держава 
і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 89, 90 / 
Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во 
«Юридична думка», 2020. 332 с.; Екологічне законодавство України через 



634 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

призму його історичного розвитку. Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 
конференції до 60-річчя Закону «Про охорону природи Української РСР» 
(м. Київ, 09 квітня 2021 р.), Ред. колегія: Н. Р. Малишева (відп. ред.), 
П. Ф. Кулинич, В. І. Олещенко, Н. Д.Красіліч, О. А. Васянович, А. М. Гурова. 
Видавництво «Наукова Столиця». 2021. 230 с.; Ефективність регулювання 
екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: 
право, інституції, сучасні інформаційні технології: Матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. До 30-річчя Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» та 20-річчя Земельного кодексу України (м. Київ, 
12 листопада 2021 р.). Ред. колегія: Н. Р. Малишева (відп. ред.), П. Ф. Кулинич, 
В. І. Олещенко, Н. Д.Красіліч) – К.: Видавництво «Наукова Столиця», 2021. – 
220 с.; Адміністративне і фінансове право України в умовах сучасних реалій 
і викликів: теорія, практика, перспективи розвитку: зб. наук. праць. 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 11 листо-
пада 2021 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України 
О. Ф. Андрійко. Київ: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України, 2021. 152 с. 

Навчальні посібники та підручники: Правова політологія. Академічний 
курс. Батанова Н.М., Горбатенко В.П., Коваленко А.А., Кресіна І.О. (керів-
ник), Кукуруз О.В., Стойко О.М., Тарасюк В.М., Ходаківський М.Д., 
Явір В.А. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. 
Київ: ТОВ «Талком», 2021. 477 с.; Савчук К. О. Історія міжнародного права: 
курс лекцій/ К.О. Савчук ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького.  
2-ге вид., допов. і перероб. К.; Одеса: Фенікс, 2021. – 140 с. Денисов В.Н., 
Тронц В.М. Курс лекцій з навчальної дисципліни «міжнародне гуманітарне 
право». Курс лекцій. Національна академія Служби безпеки України. Київ, 
2020. – 159 с. Журнали: Альманах права. Тлумачення права: від теорії до 
практики. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 12. К.: Інститут 
держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2021. – 338 с. 

Поміж тим, основною проблемою для проведення досліджень Інстиуту є 
недостатнє фінансування, у зв’язку з чим виникають труднощі в опубліку-
ванні результатів наукової діяльності.

Поряд з науково-дослідною і науково-організаційною роботою, наукові 
співробітники Інституту брали участь у навчальному процесі, читаючи пов-
ний курс лекцій або спецкурси, були членами ЕКів у вищих навчальних 
закладах України, виступали з лекціями та науковими доповідями у закладах 
освіти, а також в друкованих і електронних засобах масової інформації. 

Карантинні обмеження по суті унеможливили масові просвітницькі нау-
кові заходи офлайн. Актуальним завданням, відповідно, стало розширення 
кола учасників, організованих Інститутом у мережі Інтернет наукових конфе-
ренцій, круглих столів, методологічних семінарів тощо. 

Доволі ефективною є практика оприлюднення наукової продукції 
Інституту в мережі Інтернет. Зокрема, співробітниками Інституту здійс-
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нюється популяризація діяльності Комісії історії українського права при 
Президії НАН України та громадської організації Міжнародна асоціація істо-
риків права: оприлюднюються звіти про проведені заходи в періодичних 
виданнях та на електронних ресурсах партнерів; ведеться обслуговування 
власної сторінки відділу історико-правових досліджень в соціальній мережі 
«Фейсбук» МАІП, що створює додаткові можливості для зміцнення зв’язків 
між членами Асоціації та популяризації її діяльності в Україні та світі. Також 
у звітному році було засновано youtube-канал Міжнародної асоціації істори-
ків права, на якому можна ознайомитися з повними відеозаписами заходів, 
організованих у цьому році Міжнародною асоціацією істориків права за під-
тримки Комісії історії українського права при Президії НАН України. Канал 
доступний за посиланням: (https://www.youtube.com/channel/
UCetr4frhXrB18Fzv4Z-EN3Q.

На сьогодні онлайн доступні фактично всі нові статті співробітників 
інституту, насамперед ті, які опубліковані у фахових виданнях, що мають 
свої власні сайти. Ці статті здебільшого також відкладаються в електронно-
му репозитарії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
для загального відкритого доступу. Формою пропаганди власних дослі-
джень є також використання загальновизнаних у світі ідентифікаторів 
ORCID, DOI тощо, створення співробітниками Інституту акаунтів на пор-
талі academia.edu та регулярне розміщення на них власних статей. Також 
провідні співробітники Інституту мають власні індекси (акаунти) в бібліо-
графічних базах даних WorldCat, VIAF (Virtual International Authority File), 
«Науковці України» та Бібліотеки Конгресу США. Проте проблемним зали-
шається оцифрування і викладення в Інтернет попередньої наукової про-
дукції. 

Постійно оновлюється сайт Інституту, де розміщується інформація щодо 
анонсів наукових заходів та звіти про їх проведення, діяльність аспірантури, 
спеціалізованих вчених рад та ін.

Популяризації діяльності інституту сприяли інтерв’ю у ЗМІ, а саме: на 
Радіо Свобода у програмі: «Крим. Україна»; у програмі «Згадати все» на 
Радіо «Культура»; програмі «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна»; 
телеканалі «Еспресо»; у програмі «Подробиці» на 5 каналі; на «Українському 
радіо»; на телебаченні у програмах «Тема дня на Суспільному», «Відкритим 
текстом», «Новий день»; на телеканалах «Суспільне Миколаїв», «Перший 
діловий», Магнолія ТВ; та ін. 

Науковці Інституту є постійними дописувачами «Юридичної газети on 
line», «Голосу України», журналу «Пропозиція»; газет: «День», «Культура і 
життя», «Світ» та ін.. Інститут продовжує опікуватися рубрикою «Видатні 
правознавці України» в квартальнику «Часопис Київського університету 
права». 

О. О. Малишевим у звітному році також було започатковано блог на плат-
формі site.ua, де співробітником розміщуються переклади важливих закор-
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донних публікацій та власні рефлексії на тему академічної доброчесності, 
академічних свобод, боротьби проти дискримінації соціогуманітарних наук, 
національних і класичних древніх мов у науці, розвитку руху «за відкриту 
науку». За 2021 р. у блозі було опубліковано 5 статей, з якими можна ознайо-
митись за посиланням: https://site.ua/oleksandr.malyshev 

Протягом року постійно підтримувались наукометричні портрети співро-
бітників Інституту та Інституту загалом.

Інститут у 2021 році пройшов акредитацію освітньо-наукової програми 
«Право» (ідентифікатор у ЄДЕБО 47822), рівень вищої освіти – Доктор філо-
софії, галузь знань – 08 Право, спеціальність – 081 Право, тип – Освітньо-
наукова (рішення ухвалене на засіданні Національного агенства із забезпе-
чення якості вищої освіти 30 вересня 2021 р., протокол № 16 (59). Протягом 
року в докторантурі та аспірантурі Інституту навчалося 90 осіб, у т.ч. на 
умовах бюджетного фінансування - 14, за контрактами - 71 аспірант, в докто-
рантурі навчалося 5 осіб. 

Захисти дисертацій за спеціальностями: 12.00.01; 12.00.02; 12.00.07; 
12.00.11; 12.00.03; 12.00.06; 12.00.08; 23.00.02; 23.00.05 відбувалися в трьох 
спеціалізованих вчених радах. Загалом проведено захист 5 докторських та 20 
кандидатських дисертацій, колективне рецензування 1 кандидатської дисер-
тації, переатестація 1 докторської дисертації. Відбулося 17 захистів докторів 
філософії у разових спеціалізованих вчених радах по спеціальності 081 – 
Право. 

Співробітниками Інституту у 2021 році було успішно захищено дві док-
торські дисертації: Фалалєєва Л.Г. - по спеціальності. 12.00.11 – міжнародне 
право та Кукуруз О.В. – по спеціальнсті 23.00.02 – політичні інститути та 
процеси) та одна дисертація на здобуття ступеня доктора філософії — 
Менюк Д. О., по спеціальності 082 «Право», яку було розподілено на роботу 
до Інституту (відділ проблем цивільного, трудового та підприємницького 
права).

Протягом року стипендію Президента України для молодих вчених отри-
мували Малишев О.О., Явір В.А., стипендію НАН України – Демченко П.С. 
Гурова А.М.. проходила стажування у Міжнародному інституті уніфікації 
приватного права (International Institute for the Unification jf Private Law 
(UNIDROIT), штаб-квартира якого розташована в м. Римі (Італія) з 17 квітня 
2021 р. по 19 червня 2021 р.

Пройшли переддипломну практику 32 випускники Київського національ-
ного університету ім. Тараса Шевченка, 4 – Київського університету імені 
Бориса Грінченка; 8 – Київського національного торговельно-економічного 
університету.

Творчі досягнення співробітників Інституту були відзначені державними 
та відомчими нагородами. Зокрема, Шемшученко Ю.С. нагороджений 
Орденом Князя Ярослава Мудрого І ступеня; Оніщенко Н.М. нагроджено 
Орденом «За заслуги» І ступеня та оголошено Подяку Національного агент-
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ства із забезпечення якості вищої освіти за підтримку діяльності 
Національного агентства та вагомий особистий внесок у розвиток системи 
якості вищої освіти України; до Національної академії наук України було 
обрано членом-кореспондентом д.ю.н., професора Пархоменко Н.М.; 
Батанову О.В. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України»; Павко Я.А. отримала відзнаку НАН України «Талант, натхнення, 
праця». Лауреатами Конкурсу імені Святого Володимира на краще науко-
во-правниче видання у 2021 році за номінацією «Конституційне право; муні-
ципальне право» за колективну монографію «Сучасний унітаризм: доктрина 
і практика. До 30-річчя незалежності України» стали: Антонов В.О., 
Батанов О.В., Грбатенко В.П., Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С.

Таким чином, можна вважати, що у 2021 році Інститут держави і права 
імені В.М. Корецького НАН України в цілому виконав поставлені перед ним 
завдання, що було підтверджено рішенням вченої ради Інституту. Відповідно, 
вчена рада Інституту прийняла рішення вважати за доцільне: 

• Активізувати наукові дослідження проблем здійснення конституцій-
ної, судової, земельної реформ в Україні, децентралізації виконавчої влади та 
розвитку місцевого самоврядування, боротьби з корупцією, належного пра-
вового забезпечення оборони і національної безпеки в контексті агресії 
Російської Федерації на сході України, а також проблемних правових аспек-
тів Євроатлантичної та міжнародної інтеграції України.

• Посилити теоретико-методологічний рівень наукових досліджень 
Інституту, їх зв’язок з практикою державно-правового будівництва. Продов-
жувати приділяти особливу увагу набору в аспірантуру і докторантуру 
Інституту, підготовці кадрів вищої кваліфікації.

• Взяти активну участь у підготовці Національної доповіді НАН 
України «Українське суспільство на шляху до справедливості».

• Раціоналізувати діяльність Вченої ради Інституту, зокрема, ство-
рити постійні комісії для попереднього опрацювання питань, які виносять-
ся на її розгляд (затвердження науково-дослідних робіт і тем дисертаційних 
досліджень, формування пропозицій щодо заохочення співробітників, 
поточного контролю за виконанням планів НДР, вирішення кадрових 
питань, тощо).

• Посилити увагу до представлення діяльності інституту в соціальних 
мережах. Результати наукової діяльності Іінституту слід постійно відобража-
ти в українській «Вікіпедії» та в наукометричній системі «GOOGLE Scholar». 
Створити свої наукометричні профілі провідними науковцями Інституту, 
запровадити належне адміністрування низки акаунтів. 

• Посилити вплив Інституту з Київським університетом права НАН 
України, який свого часу був створений Інститутом, але дедалі більше втра-
чає зв’язок зі своїм засновником.

• У 2022 році продовжувати роботу по підготовці статей до часописів, 
що індексуються науково метричною базою даних Scopus.
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• Поглибити подальшу співпрацю Інституту з відповідними комітета-
ми Верховної Ради України з метою реалізації конституційної реформи і 
пов’язаних з нею законопроектів, подальшого системного вдосконалення 
законодавства.

• Забезпечити подальше напрацювання науковообгрунтованих пропо-
зицій та рекомендацій на основі оновленого договору про співпрацю з 
Київською міською радою (Київською міською державною адміністрацією).

• Вважати за доцільне публікацію видань «Вибраних творів» академі-
ка О. О. Малиновського та Ф. В. Тарановського і вирішити питання щодо 
фінансування цього проекту.

• Дирекції Інституту спрямувати зусилля на можливість реального 
здійснення передбачених планом НДР наукових відряджень.

• Здійснити ремонт окремих робочих приміщень (із заміною електро-
мереж, меблів, проведення додаткових мереж Інтернету тощо), а також онов-
лення оргтехнічного обладнання Інституту. 

• Започаткувати видання «Електронної історико-правової бібліоте-
ки», здійснити низку конкретних заходів щодо представлення наукової про-
дукції Інституту в цифровому вигляді у мережі Інтернет та через видання на 
електронних носіях. 

• Вважати за доцільне провести для науковців інституту цикл семіна-
рів щодо електронного інструментарію сучасного науковця. Зокрема, актив-
но долучати співробітників до наукометричних процесів, заохочувати відві-
дування спеціалізованих семінарів для науковців та бібліотечних працівників 
із користування базами на кшталт Coogle Scholar, а також користування 
бібліографічними менеджерами. 
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НАУКОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ  
І ПРАВОТВОРЕННЯ:  

 ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

З нагоди Дня незалежності України в Інституті держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України 19 серпня 2021 р. відбулася міжнародна нау-
ково-практична конференція, присвячена історії, сучасності та перспективам 
українського державотворення і правотворення у контексті наукового осмис-
лення тридцятилітнього досвіду становлення та розвитку України як суверен-
ної і незалежної держави.

У роботі конференції взяли участь провідні представники української 
науки, молоді учені, аспіранти, виступи яких були присвячені актуальним 
проб лемам вітчизняної державності. Учасники конференції відмітили 
чимало здобутків українського народу на тернистому шляху до своєї неза-
лежності. 

«Акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 р. – 
виняткова історична подія українського державотворення кінця ХХ ст. 
Прийняттю цього документа передували тисячолітня традиція державотво-
рення в Україні та тривалий, інколи трагічний, шлях Українського народу до 
самостійності», – зазначив у вітальному слові віцепрезидент НАН України, 
академік НАН України С. І. Пирожков. Учений відмітив досягнення України 
та водночас окреслив нагальні потреби сьогодення з метою подальшого роз-
витку української державності.

Проблематика забезпечення державного суверенітету України в умовах 
сучасних викликів «прозвучала» у вступному слові директора Інституту дер-
жави і права імені В. М. Корецького HAH України, академіка НАН України 
Ю. С. Шемшученка. Лаконічно та водночас науково точно були охарактери-
зовані історичні етапи становлення національного суверенітету та акценто-
вано увагу на актуальних проблемах належної реалізації та забезпечення 
державного суверенітету сучасної України. «Україна має стати сильною пра-
вовою державою», – наголосив Ю. С. Шемшученко.

Доповідь народного депутата України, академіка НАН України 
О. Л. Копи ленка була присвячена незабутнім подіям розробки та прийняття 
Конституції України 1996 р. Входячи до групи вчених, яким було доручено 
написати першу концепцію проєкту майбутньої Конституції України, учений 
у контексті спогадів характеризує найбільш цікаві моменти «конституційної 
ночі». 

Україна має багату історію державотворення, яку можна охарактеризува-
ти як історію прагнення українського народу до своєї незалежності. «Весь 
історичний розвиток нашого суспільства та українського народу є перекон-
ливим свідченням закономірності проголошення незалежності держави», – 
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зазначив у своєму виступі д. ю. н., професор, академік НАПрН України 
О. В. Скрипнюк. Цю ключову тезу науковець доводить через глибокий кон-
ституційно-правовий аналіз основних етапів процесу суверенізації України, 
починаючи з часів Української революції 1917–1921 рр. до прийняття Акта 
проголошення незалежності України у 1991 р. 

Історичним і сучасним аспектам конституційного процесу в Україні була 
присвячена доповідь д. ю. н., професора, члена-кореспондента НАН України 
Н. М. Пархоменко. У контексті вітчизняного конституціоналізму надана 
науково-практична характеристика основних змін до Конституції України та 
зроблено висновок про необхідність підвищення рівня ефективності механіз-
му конституційно-правового регулювання суспільних відносин та створення 
для цього «науково обґрунтованої концепції конституційного процесу».

Актуальним напрямом розбудови України як демократичної, правової 
держави є утвердження і забезпечення прав людини. Як слушно відзначила 
д. ю. н., професор, академік НАПрН України Н. М. Оніщенко, «ідея прав 
людини сформована як певний правовий ідеал», а способами його забезпе-
чення є загальні принципи права, одним із яких є принцип рівності та, зокре-
ма, гендерної рівності. У доповіді було аргументовано необхідність та важ-
ливість для розвитку правової форми впровадження гендерної рівності, удо-
сконалення засобів та механізмів активізації ґендерних відносин та адекват-
не їх використання в юридичній сфері.

Доктрині суверенної рівності держав як основоположному принципу 
міжнародного права та реаліям України було присвячено виступ д. ю. н., про-
фесора, члена-кореспондента НАПрН України В. Н. Денисова. Критично 
аналізуючи основні положення концепції «світової держави», зроблено 
висновок, що «сьогодні світ стрімко міняється, зумовлюючи необхідність 
переосмислення місця і ролі кожної держави в міжнародному співтоваристві. 
Безумовно, це стосується й України».

Важливим напрямом подальшого розвитку вітчизняної правової системи 
є реформування адміністративного права. Найбільш актуальні проблеми 
адміністративної реформи та сучасні виклики, що стоять перед адміністра-
тивним правом, розкривалися у промові д. ю. н., професора, члена-кореспон-
дента НАПрН України О. Ф. Андрійко. Зокрема, учена виклала концепту-
альне бачення удосконалення сучасного етапу адміністративно-правового 
регулювання в Україні.

Окремим питанням розвитку правової доктрини щодо визначення пред-
мета адміністративного права була присвячена ґрунтована доповідь д. ю. н., 
професора О. П. Рябченко. Особлива увага приділялася розгляду таких дис-
кусійних проблем, як включення до предмета адміністративного права адмі-
ністративної юстиції, визначення структури системи адміністративного 
права із виділенням матеріальної та процесуальної його складових та ін.

Загрозою суверенності України є російська агресія, що актуалізує потре-
бу в дослідженні аспектів міжнародно-правової кваліфікації дій РФ і статусу 
тимчасово відторгнутих територій. Саме ці питання були відображені у 
виступах за темою «Окупація як форма незаконного здійснення контролю 
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щодо території згідно з міжнародним правом» д. політ. н., професора, чле-
на-кореспондента НАПрН України І. О. Кресіної та д. ю. н. О. В. Кресіна. 

Не тільки науково-теоретичне, а й важливе практичне значення, зокрема 
для удосконалення законотворчої діяльності парламенту України, мала допо-
відь к. ю. н., професора І. Б. Усенка «Деякі негативні тенденції сучасного 
українського законотворення».

Протидію організованим формам злочинності як пріоритетний напрям 
правової політики України в концептуально-науковому аспекті визначила у 
своєму виступі д. ю. н., професор О. О. Кваша, яка, зокрема, довела, що 
«в умовах поширення в Україні організованих форм тероризму, сепаратизму 
та колабораціонізму першочерговим кроком державної політики у сфері про-
тидії злочинності має стати прийняття нового рамкового закону, спрямовано-
го на зниження рівня організованої злочинності». 

Одним з проблемних аспектів конституційного розвитку України є те, що 
він супроводжується періодичною появою конституційних конфліктів. Звідси 
дослідження, пов’язані з проблематикою конфронтаційності відносин у сис-
темі конституціоналізму, є актуальними та затребуваними часом. Саме цим 
проблемам була присвячена доповідь д. ю. н., професора А. Р. Крусян.

Учасники конференції акцентували увагу на необхідності подальшої 
модернізації України з метою її сталого розвитку як демократичної, правової 
держави, повноправного члена світового співтовариства. 

Заслухавши та обговоривши доповіді і виступи з широкої проблематики 
становлення та розвитку вітчизняної державності, учасники конференції від-
значають, що Акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 
1991 р. – виняткова історична подія українського державотворення у ХХ ст. 
Прийняттю цього документа передували тисячолітня традиція державотво-
рення в Україні та тривалий шлях українського народу до самостійності. За 
тридцятилітній період розвитку України найбільшими здобутками є: 24 серп-
ня 1991 р. Україна зробила цивілізаційний вибір свого подальшого розвитку 
як суверенної демократичної держави; 28 червня 1996 р. була прийнята 
Конституція – Основний Закон України, яка закріпила правові основи неза-
лежності і конституційного ладу України, визначила суверенність, пов-
новладдя українського народу, що кореспондують принципам європейського 
конституціоналізму; через процеси конституційно-правового реформування 
та модернізації відбулося становлення правової системи на основі Конституції 
України та визначилися основні тенденції її подальшого розвитку; закладені 
основи теорії та практики сучасного українського конституціоналізму; люди-
на, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані в 
Україні найвищою соціальною цінністю, що зумовлює подальший розвиток 
української держави та суспільства; створено систему державної влади на 
основі принципу її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; відбулася 
демократизація організації публічного управління на основі принципу пріо-
ритету прав людини у взаємовідносинах «людина – держава – суспільство»; 
закладено основи місцевого самоврядування як публічно-самоврядної влади; 
Україна стала невід’ємною складовою європейського і світового співтовари-
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ства та підтвердила свою здатність до корінних змін реформаційного харак-
теру відповідно до передових світових практик державотворення та право-
творення з урахуванням та збереженням власних національних надбань.

Водночас учасники конференції акцентували увагу на необхідності 
подальшої модернізації України з метою забезпечення її сталого розвитку як 
демократичної, правової, соціальної держави, повноправного члена світово-
го співтовариства, здійснення правових заходів зі зміцнення демократії та 
верховенства права. 

У зв’язку з цим учасники конференції вважають за доцільне:
продовжити вітчизняні політико-правові перетворення у напрямі гумані-

зації та підвищення ефективності управління та публічної влади; продовжи-
ти курс на оновлення Конституції України на наукових, обґрунтованих заса-
дах;

активізувати реформування публічної влади на основі її децентралізації;
вжити заходів для здійснення адміністративно-територіальної реформи з 

метою удосконалення територіальної організації публічної влади та ефектив-
ності її реалізації, а також оптимізації системи місцевих громад;

забезпечити законодавче врегулювання інституту місцевого референдуму 
та інших форм демократії у контексті здійснення децентралізації влади та 
розширення повноважень територіальних громад;

продовжити реформування системи органів судової влади; 
вжити заходів для забезпечення та захисту державного суверенітету 

України в умовах сучасних соціально-економічних, політико-правових та 
міжнародних реалій; удосконалити конституційно-правові основи націо-
нальної безпеки та оборони України; 

продовжити розвиток вітчизняної правової системи, удосконалити меха-
нізми забезпечення і захисту прав та свобод людини; 

посилити гарантування та охорону конституційного ладу України через 
удосконалення системи конституційного контролю; 

удосконалити конституційно-правові засади функціонування громадян-
ського суспільства в Україні;

активізувати розвиток інформаційного суспільства в Україні з акцентом 
на європейських гуманітарних цінностях; 

з метою забезпечення наукового і теоретичного, методологічного та кон-
цептуального рівня подальшого розвитку Української держави та громадян-
ського суспільства посилити увагу вчених Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України, інших наукових юридичних установ та 
вищих навчальних закладів на дослідженнях актуальних проблем державо-
творення і правотворення в сучасній Україні; розширенні просвітницької 
роботи і, зокрема, висвітленні історичної ваги проголошення незалежної 
Української держави.
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А. Ю. БАБАСКІН, 
доктор юридичних наук

ВСЕУКРАЇНСЬКА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В АСПЕКТІ РЕКОДИФІКАЦІЇ 
ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:  

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ» 
(м. Київ 22 листопада 2021 р.)

22 листопада 2021 р. в Інституті держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України відбулася всеукраїнська науково-практична конференція 
«Зобов’язальні відносини в аспекті рекодифікації Цивільного кодексу 
України: перспективи правового регулювання». Конференція проводилася 
в режимі онлайн у зв’язку з посиленням протиепідеміологічних заходів в 
Україні. Учасників всеукраїнської науково-практичної конференції урочисто 
привітав завідувач відділу проблем цивільного, трудового та підприємниць-
кого права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 
доктор юридичних наук А. Ю. Бабаскін, який побажав усім учасникам твор-
чого натхнення, успіхів і досягнень на науковій ниві. У своєму вітанні він 
звернув увагу учасників науково-практичної конференції на таке. Положення 
Цивільного кодексу України (2003) (далі – ЦК України), присвячені правово-
му регулюванню зобов’язальних відносин, пройшли перевірку часом, прак-
тикою їх застосування (насамперед судами, у т. ч. ЄСПЛ) та об’єктивною 
доктринальною оцінкою. Інтереси стабільності правового регулювання 
суспільних відносин у сфері цивільного обороту в Україні вимагають збере-
ження ролі ЦК України як основного кодифікованого акта в системі цивіль-
ного законодавства України та дбайливого збереження на майбутнє більшої 
частини його норм. Поряд з тим з дати введення в дію ЦК України минув уже 
значний період часу, протягом якого в країні відбулися важливі економічні, 
соціальні та політичні перетворення в умовах євроінтеграції, які не набули в 
ЦК України належного відображення, оскільки більшість змін, внесених до 
ЦК України за цей час, мали загалом фрагментарний і ситуативний характер. 
Водночас практика застосування норм ЦК України судами показала, що 
частина положень ЦК України, присвячених правовому регулюванню 
зобов’язальних відносин, потребує доповнення та деталізації, відсутність 
яких не може сама по собі бути заповнена судовим тлумаченням, від чого 
безпосередньо залежить якість правового регулювання зазначених правовід-
носин. Розвиток сучасної ринкової економіки, зокрема фінансових ринків, 
потребує від національного законодавця адекватного рівня регулювання 
цивільних правовідносин, що вимагає оновлення цивільного законодавства 
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України (його рекодифікації) з урахуванням потреб адаптації норм цивільно-
го законодавства України до норм актів законодавства Європейського співто-
вариства та його гармонізації з модельними правилами європейського при-
ватного права. Цим і визначаються основні цілі та напрями оновлення 
цивільного законодавства України. 

В основу формування таких цілей і напрямів були покладені ідеї науков-
ців і практиків щодо системного (а не фрагментарного) оновлення ЦК 
України. Саме це вбачається зі змісту Концепції оновлення Цивільного 
кодексу України, підготовленого членами робочої групи, утвореної постано-
вою Кабінету Міністрів України «Про утворення робочої групи щодо рекоди-
фікації (оновлення) цивільного законодавства України» від 17 липня 2019 р. 
№ 650, та тих завдань, що були поставлені перед членами робочої групи у 
п. 4 цієї постанови. В умовах триваючого процесу рекодифікації (оновлення) 
цивільного законодавства України зростає не тільки роль наукового середо-
вища як розробника національної доктрини цивільного права, а й роль нау-
ково-практичних конференцій, у процесі яких відбувається обмін думками 
науковців і практиків щодо цілей та напрямів cучасного розвитку цивільного 
законодавства України. 

Першим на конференції виступив завідувач відділу проблем цивільного, 
трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук А. Ю. Бабаскін з 
доповіддю «Особливості правового регулювання договору платіжного рахун-
ку у цивільному законодавстві України». Він зосередився на змінах до ЦК 
України, внесених Законом України «Про платіжні послуги» від 30 червня 
2021 р. № 1591. На думку А. Ю. Бабаскіна, враховуючи місце розташування 
пар. 3 гл. 72 ЦК України у структурі Кодексу та норм ч. 3 ст. 1076-9 ЦК 
України, які передбачають субсидіарне застосування до відносин сторін у 
зв’язку з відкриттям, обслуговуванням і закриттям платіжного рахунку 
положень пар. 1 гл. 72 ЦК України, можна дійти висновку, що договір пла-
тіжного рахунку є видом договору банківського рахунку, які співвідносять-
ся як вид та рід. 

Професор кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного 
інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника», доктор юридичних наук А. В. Коструба зосередився у своєму 
виступі на аналізі приватно-правових аспектів формули тлумачення змісту 
договору. В своєму виступі доповідач, зокрема, зазначив, що тлумачення змі-
сту правочину передбачає диференціацію та єдність загальних вимог до тлу-
мачення норм права і специфіку індивідуального правового регулювання 
суспільних відносин, в основі якого договір. Старший науковий співробітник 
відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних 
наук М. В. Венецька у своїй доповіді піддала аналізу проблеми практики 
застосування гарантії як способу забезпечення виконання зобов’язань, у якій 
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обґрунтувала потребу внесення уточнень до ст. 560 ЦК стосовно того, що 
гарантією може забезпечуватись лише грошове зобов’язання. Доповідь стар-
шого наукового співробітника відділу проблем цивільного, трудового та під-
приємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України, кандидата юридичних наук І. Ф. Севрюкової була присвячена про-
блемам визначення принципу гласності (публічності) іпотеки у цивільному 
законодавстві України. Доповідач доводить, що зміст законодавчих положень 
стосовно деяких основних принципів іпотечних правовідносин потребує 
зміни та доопрацювання. У доповіді наукового співробітника відділу проб-
лем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України, кандидата юридичних наук 
О. М. Молявко були розкриті актуальні проблеми укладення та виконання 
договорів оренди нерухомого майна. Свою доповідь старший науковий спів-
робітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, ректор 
Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук 
Ю. Л. Бошицький присвятив викладенню результатів наукового досліджен-
ня широкого спектра питань оптимізації регламентації та вивчення правової 
охорони інтелектуальної власності в Україні. Заступник директора Інституту 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України, член-кореспондент 
Національної академії правових наук України В. П. Нагребельний виступив 
з доповіддю, яка була присвячена проблематиці змісту доктринального тлу-
мачення категорії «публічний порядок» при визнанні та виконанні в Україні 
рішень іноземних арбітражних судів.

Запам’яталися й інші доповіді, присвячені проблематиці науково-прак-
тичної конференції. Так, доповідь аспіранта Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України О. П. Волошиновича була присвячена проб-
лемам зловживання правами кредитора при реалізації права на позасудове 
звернення стягнення на предмет іпотеки. У доповіді аспіранта Інституту 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України І. В. Плавіча був нада-
ний глибокий аналіз генези розвитку договору позики у римському приват-
ному праві та визначений його вплив на правове регулювання договору пози-
ки за цивільним законодавством України, а доповідь аспіранта Інституту 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України Т. Г. Д’яченко була 
присвячена аналізу правового регулювання залучення банківського вкладу із 
видачею цінного паперу у цивільному законодавстві України. Учасниця нау-
ково-практичної конференції С. І. Цуркан у доповіді зосередився на прога-
линах, які існують у правовому регулюванні договору про утримання від 
вчинення конкурентних дій. Своєю чергою учасники конференції 
І. Ю. Ніколаєв і М. П. Ходаківський торкнулись у своїх доповідях аналізу 
правових вимог до започаткування та провадження будівельної діяльності у 
формі державно-приватного партнерства та результатів дослідження інфор-
мації як об’єкта цивільних прав відповідно. А. В. Дзяткевич присвятила свої 
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тези правовому аналізу сучасних передумов виникнення інституту банк-
рутства фізичної особи в Україні. Доповідь учасника конференції 
О. М. Костенка була присвячена проблемам нормативно-правового регулю-
вання процедур зовнішнього незалежного оцінювання. Завершила конферен-
цію М. П. Дибань доповіддю «Підстави відмови в укладенні трудового дого-
вору: цивільно-правовий аспект». 

Захід відбувся у атмосфері жвавої доброзичливої дискусії та продуктив-
ного обміну досвідом науковців і практиків. За результатами всеукраїнської 
науково-практичної конференції видано збірник наукових праць. 
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В. В. КУЧЕРЯВЕНКО 

ЕФЕКТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ:  
КРИТЕРІЇ, ВИКЛИКИ, РІШЕННЯ «V КИЇВСЬКИЙ ПОЛІЛОГ»:  

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРАВОПОРЯДОК В УКРАЇНІ?

23 грудня 2021 р. у Верховному Суді відбулася міжнародна науково-прак-
тична конференція «V Київський полілог», присвячена питанням забезпечення 
правопорядку в Україні та проблемам ефективності кримінальної юстиції. 
Полілог став ювілейним, адже Інститут держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні проводив 
такий міжнародний науковий захід уже п’ятий рік поспіль. Цього року співор-
ганізаторами заходу були Верховний Суд та Вищий антикорупційний суд. 

Модератор першої тематичної дискусії – «Забезпечення правопорядку в 
Україні: виклики та перспективи поточного етапу правової реформи» – 
Расім Бабанли запропонував учасникам заходу з’ясувати, чи існують крите-
рії оцінки ефективності кримінальної юстиції і якщо так, то чи можна їм 
слідувати та відстежувати відповідну динаміку, аби сформувати об’єктивне 
бачення функціонування кримінальної юстиції.

З позиції співвідношення кількості обвинувальних вироків, ухвалених за 
період 2001, 2013 та 2020 рр., де тенденція характеризується їх зменшенням, 
постало питання, чи можна оцінити ефективність кримінальної юстиції за 
кількістю обвинувальних та виправдувальних вироків.

Олександр Костенко, завідувач відділу проблем кримінального права, 
кримінології та судоустрою Інституту держава і права імені Корецького НАН 
України, д. ю. н., підкресливши кризовий тип злочинності в Україні, який 
породжується кризою в суспільстві, зауважив, що проводити порівняння із 
злочинністю в сучасних європейських країнах не є правильним. 

Аби визначити критерії оцінки ефективності кримінальної юстиції, допо-
відач підкреслив важливість лише принципу законності. Ідеальне законодав-
ство та ідеальна взаємодія правоохоронних і судових органів, без належно 
розвиненої правової культури, не зможуть забезпечити реалізацію завдань, 
які стоять перед кримінальною юстицією. Саме низький рівень правової 
культури, як суб’єктів кримінальної юстиції, так і громадян, спричиняє 
поглиблення кризи правопорядку в Україні. 

Учасники дискусії також висловилися на користь думки про важливість 
правової культури для забезпечення ефективності кримінальної юстиції.

Так, Голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 
Станіслав Кравченко вважає, що вона є одним із ключових показників 
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ефективності кримінальної юстиції, яка визначається рівнем знань і практич-
ного досвіду. Високий рівень правової культури у громадян формує повагу до 
права, забезпечує дотримання принципу верховенства права та ефективну 
діяльність усіх державних інститутів. Проте, посилаючись на статистичні 
дані, Станіслав Кравченко підкреслив сумнів у високому рівні правової куль-
тури учасників кримінальних проваджень, адже прокурори та адвокати не 
з’являються в судові засідання, що, зрештою, має результатом порушення 
розумних строків розгляду справ та звернення до ЄСПЛ.

Даниїла Чорненька, Голова Апеляційної палати Вищого антикорупцій-
ного суду, зауважила, що ефективності кримінальної юстиції можливо було б 
досягти за рахунок спрощення процедури кримінального процесу шляхом 
внесення відповідних змін законодавцем. На її думку, такі зміни повинні 
насамперед стосуватися зменшення кількості деталізацій під час розгляду 
кримінального провадження в суді, що в підсумку зробить процес ефектив-
нішим. 

Стосовно рівня правової культури України Даниїла Чорненька висловила 
думку про те, що така спочатку має бути сформована в законодавчому органі 
та в органах виконавчої влади, оскільки саме стабільність і послідовність 
внесення змін до законодавства і становить правову культуру. 

Під час обговорення шляхів забезпечення ефективності кримінальної 
юстиції Станіслав Кравченко також наголосив на важливості довіри 
суспільства до судів. Попри нав’язування суспільству думки про низький 
рівень довіри до суду, Голова ККС ВС зауважив, що для її визначення потріб-
но використовувати такі критерії, як кількість заяв про відвід судді, та кіль-
кість оскаржених рішень. Так, учасники кримінальних проваджень заявля-
ють про відвід судді (слідчого судді) менш ніж у 1% проваджень, оскаржу-
ють в апеляційному порядку в середньому 15–20% рішень судів першої 
інстанції, а щодо касаційних проваджень ця цифра ще менша.

Національний радник з юридичних питань Координатор проектів ОБСЄ 
в Україні, к. ю. н. Олександр Водянніков акцентував увагу учасників дискусії 
на тому, що очікування ефективності кримінальної юстиції напряму зале-
жить від взаємодії судових органів з громадськістю та громадською думкою. 
З питання довіри у населення до судової влади доповідач наголосив, що пре-
зумпцію недовіри та несправедливості, що існують у суспільстві, можливо 
викорінити лише відкритістю, інклюзивністю судової системи та комунікаці-
єю з населенням. У цьому аспекті ним була відзначена позитивна робота 
Верховного Суду, який активно використовує такий інструментарій.

Продовжуючи обговорення ефективності кримінальної юстиції та проб-
лем для її забезпечення, Станіслав Кравченко нагадав про кадровий голод у 
судах та значне у зв’язку із цим навантаження на суддів, на що звернув увагу 
й член Вищої ради правосуддя Сергій Болотін. Доповідач також наголосив 
на перманентному характері судової реформи, адже до її проведення законо-
давець не залучає суддів, які безпосередньо здійснюють правосуддя в місце-
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вих, загальних судах, теоретиків і міжнародних експертів; на відсутності 
спільної системи розвитку судової кримінальної системи. 

Підсумовуючи завершення першої теми полілогу, можна висновити, що в 
межах проведеної панелі було обговорено теоретичні та практичні питання 
та досягнуто одну з головних цілей полілогу, а саме відбулася жвава дискусія 
між учасниками панелі, що дає змогу не лише обговорювати проблеми, а й їх 
розв’язувати. 

«Проблеми застосування чинного законодавства та забезпечення єднос-
ті судової практики в контексті ефективності кримінальної юстиції» – 
саме таку назву мала друга тематична дискусія, модератором якої виступив 
менеджер програм з питань правової реформи Координатора проектів ОБСЄ 
в Україні, к. ю. н. Віталій Гацелюк. 

У межах обговорення цієї теми секретар Першої судової палати ККС ВС 
Наталія Антонюк зосередилася на співвідношенні ефективності кримі-
нальної юстиції та справедливості. «Ефективність кримінальної юстиції не 
дорівнює кількості обвинувальних чи виправдувальних вироків. Ефективність 
залежить від виконання завдань, визначених матеріальним і процесуальним 
законодавством. Йдеться про те, щоб особа, яка вчинила кримінальне право-
порушення, була покарана, а особа, яка не вчиняла протиправного діяння, – у 
жодному разі не притягувалася до відповідальності», – зауважила спікерка і 
додала, що це ефективність із погляду юриста.

Якою ж буде ефективність кримінальної юстиції для пересічного грома-
дянина? Відповідаючи на це запитання, Наталія Антонюк навела такий 
приклад. У резонансній справі визнається недопустимим ключовий, визна-
чальний доказ. Навряд чи в такій ситуації суд ухвалить обвинувальний 
вирок. Для юриста, очевидно, це судове рішення буде законним і справедли-
вим. Утім, навряд чи воно виглядатиме справедливим для пересічного грома-
дянина, який не знає юридичних тонкощів.

Суддя також наголосила, що в кожному кримінальному провадженні суд 
має намагатися досягти балансу між інтересами держави, засудженого (підо-
зрюваного, обвинуваченого) і потерпілої сторони. При цьому варто пам’ята-
ти: справедливість для кожної зі сторін цього трикутника є різною. У межах 
дискусії Наталія Антонюк також окреслила проблеми визнання доказів недо-
пустимими.

Своїм баченням проблеми ефективності кримінальної юстиції поділився 
В’ячеслав Туляков, д. ю. н., професор кафедри кримінального права, прорек-
тор з міжнародних зв’язків Національного університету «Одеська юридична 
академія». Так, він вважає, що більш ефективним для системи кримінальної 
юстиції є з’ясування концепту, за яким у кримінальному кодексі можна було 
б залишити тільки злочини, а кримінальні проступки переадресувати до 
адміністративної юстиції. 

Своїми міркуваннями з питання застосування заходів забезпечення кри-
мінального провадження поділився суддя Апеляційної палати Вищого анти-
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корупційного суду Сергій Боднар. Наголошуючи на тому, що саме кримі-
нальний процесуальний закон найбільше зачіпає права та свободи людини, 
створення такого процесуального порядку застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження, за якого буде дотримано справедливого балан-
су, набуває важливого значення. Серед іншого учасники заходу також поділи-
лися міркуваннями з питань правозастосування накладення арешту на майно 
подружжя.

Микола Глотов, суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного 
суду, висвітлив проблему застосування чинного законодавства та забезпечен-
ня єдності судової практики в контексті ефективності кримінальної юстиції. 

Секретар Третьої судової палати ККС ВС Герман Анісімов висловився 
про якість матеріального і процесуального закону, адже зосереджуючись на 
окремих питаннях, не слід забувати про загальну мету, якою має керуватися 
законодавець задля досягнення завдань кримінально-правової політики та 
концепції кримінальної юстиції. Суддя також зауважив, що з часу прийняття 
до КК України було внесено низку змін та доповнень. З огляду на те, що 
окремі законодавчі поправки ускладнюють правозастосування загальних 
норм, які раніше проблем не викликали, великого значення набуває діяль-
ність Верховного Суду як органу, який здійснює судове тлумачення, що дає 
змогу просувати практику шляхом ефективного правозастосування.

Герман Анісімов вважає, що автоматична імплементація законодавцем 
положень міжнародного законодавства без урахування вітчизняного досвіду, 
а також використання досить розмитих понять і конструкцій ускладнює 
розв’язання окремих питань притягнення особи до кримінальної відпові-
дальності. Суддя навів декілька прикладів, що ілюструють складність засто-
сування матеріального закону.

У результаті учасники в межах другої тематичної дискусії обговорили 
наявні проблеми правозастосування й забезпечення єдності судової практики 
на конкретних прикладах застосування норм кримінального матеріального та 
процесуального права й запропонували своє бачення законодавчого вдоско-
налення цих норм.

Модерувала третю тематичну дискусію «Протидія корупції як елемент 
забезпечення правопорядку: поточні тренди» провідна наукова співробітни-
ця відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інсти-
туту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Оксана Кваша.

У межах обговорення Микола Мазур, суддя ККС ВС, розповів про заочне 
провадження – процедуру «in absentia», та охарактеризував проблеми її 
застосування. Такі проблеми виникають у зв’язку із фрагментарністю зако-
нодавства та його неповнотою в частині регулювання питання щодо здійс-
нення такої процедури. Так, одне з ключових й проблемних питань полягає в 
тому, яким чином повідомити особу, що стосовно неї здійснюється кримі-
нальне провадження, та про час і місце розгляду справи. Такі питання, як, з 
якого моменту вважати особу оголошеною в міждержавний та/або міжнарод-
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ний розшук, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді 
про обрання запобіжного заходу щодо особи, яка відсутня, як вирішується 
питання поновлення строків на апеляційне оскарження в таких проваджен-
нях, також є проблемними і потребують свого вирішення. 

У межах панельної дискусії узяла участь і Олена Кролевецька, керівниця 
підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України. Вона 
розповіла про здобутки антикорупційного органу, яких вдалося досягти за 
останні 6 років, а також про кроки, які дали б змогу покращити роботу НАБУ. 
Серед них: здійснення неупередженого правосуддя та наявність сильних і 
неупереджених інституцій. На думку доповідачки, одними з важливих еле-
ментів, які підвищують ефективність роботи антикорупційних органів, є 
застосування інституту цивільної конфіскації та удосконалення законодав-
ства, зокрема удосконалення процедури притягнення до відповідальності 
народних депутатів.

Продовжуючи дискусію, суддя Апеляційної палати Вищого антикоруп-
ційного суду Дмитро Михайленко, зокрема, зосередився на питаннях і про-
блемах справедливості провадження й допустимості доказів.

Суддя зазначив про існування двох правил, які впливають на якість дока-
зів і справедливість провадження в цілому, а саме у випадку порушення стат-
ті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та порушен-
ня статті 8 Конвенції. Як приклади до своєї доповіді суддя навів такі рішення 
ЄСПЛ у справах, як «Берлізев проти України» (заява № 43571/12, 08.07.2021), 
«Лисюк проти України» (заява № 72531/13, 14.10.2021). 

У світлі обставин і позиції ЄСПЛ у справі «R.В. проти Естонії», заява 
№ 22597/16, 22.06.2021 (остаточне 22.09.2021), суддя звернувся до практики 
національних судів, зокрема до практики ККС ВС. За КПК України питання 
використання доказів, отриманих з порушенням встановленого цим Кодексом 
порядку при проведенні процесуальних дій, обґрунтовуються диференційо-
ваним порядком визнання доказів недопустимими. Цей порядок передбачає 
очевидну недопустимість, тобто коли це припиняє подальше дослідження 
доказу. На думку доповідача, цю концепцію можна застосовувати лише до 
істотного або очевидного порушення встановленого КПК України порядку, 
які стосуються прав людини та не можуть бути усунені при подальшому роз-
гляді справи.

Доповідач висвітлив й питання активності прокурора на досудовому роз-
слідуванні, оскільки, як свідчить практика Апеляційної палати Вищого анти-
корупційного суду, такі підходи є різними. Це стосується тих проваджень, де 
прокурор самостійно реєструє кримінальне провадження і за незначний про-
міжок часу проводить сам слідчі дії, ініціює розгляд слідчим суддею питан-
ня, наприклад, санкціонування проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій, приймає постанову про проведення контролю за вчинення злочину. 

У своїй доповіді Віктор Трепак, д. ю. н, звернув увагу на проблему функ-
ціонування антикорупційних органів, які попри всі намагання у своїй роботі 
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не дали тих результатів, які очікувало суспільство. Так, на думку доповідача, 
у результаті створення абсолютно нових антикорупційних органів, таких як 
НАБУ, САП, НАЗК, такі ж функції залишилися і в традиційних органах. Це 
створило суперечливу систему протидії корупції. Доповідач наголосив й на 
важливості координації дій між органами антикорупційної системи задля 
отримання позитивного результату.

Зокрема, Віктор Трепак відзначив, що рівень складності справ, які розслі-
дують детективи НАБУ, є дуже високим і ефективність їх розгляду напряму 
залежить від їх кількості. У зв’язку з цим він запропонував ввести політику 
пріоритетів розслідування кримінальних проваджень, що дасть змогу забез-
печити максимальну результативність своєї діяльності. 

Олена Кролевецька погодилася з тезою, що справді неможливо одночас-
но здійснювати ефективне розслідування усіх кримінальних проваджень, 
проте зазначила, що детективи НАБУ у своїй роботі здійснюють систему 
планування і спільно з прокурором визначають перспективність справ, що, 
на її думку, є елементом пріоритетності. 

Суддя ККС ВС Сергій Фомін у межах дискусії зауважив, що ВС не завж-
ди може за допомогою судової практики вирішити питання, які не врегульо-
вані законом. До вирішення проблем має долучитися законодавець. 

У цьому контексті доповідач висловився про необхідність регулювання 
питання стосовно ревізій і перевірок, адже за такої ситуації виникає питання: 
чи будуть ці ревізії та перевірки визнаватися допустимими в кримінальному 
провадженні, оскільки такі повноваження детективам надає не КПК України, 
а спеціальний закон. Тоді як у ст. 86 КПК України передбачено, що доказ 
визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим 
Кодексом. На думку доповідача, законодавчих змін потребує і глава 21 
«Негласні слідчі (розшукові) дії» КПК України, але законодавець не поспі-
шає узгоджувати положення цієї глави відповідно до вимог і потреб органів 
правопорядку. 

Олександр Користін, д. ю. н., зробив зауваги щодо антикорупційних 
можливостей кримінальної юстиції в Україні, наявних ризиків і загроз. 
Особливу увагу спікер звернув на загрози, пов’язані з правопорушеннями 
окремих найбільш суспільно небезпечних явищ, а також, що є більш важли-
вим, окреслив спроможності їм протистояти. 

У підсумку V Київський полілог, взявши на себе роль дискусійної плат-
форми, надав можливість його учасникам обговорити проблеми, що пере-
шкоджають підвищенню ефективності кримінальної юстиції в Україні. 
Доповідачі заходу, акумулюючи теоретичні знання й розуміння права разом з 
практикою його застосування, запропонували можливі шляхи і способи вирі-
шення окреслених у межах заходу проблемних питань.
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ВІДЗНАЧАЄМО ВІХОВІ ДАТИ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

2021 р. був дуже «врожайним» для України на ювілейні та пам’ятні дати. 
На загальнодержавному рівні 24 серпня ми відзначили 30-річчя з часу при-
йняття Акта проголошення незалежності нашої держави, а 28 червня – 
25-річчя Конституції України. Плідним видався цей рік і для подій екологіч-
ного та природоресурсного спрямування, причому як у міжнародному, так і 
в національному масштабах, як у перспективному, так і в ретроспективному 
планах. Згадаємо, що Організацією Об’єднаних Націй оголошено 2021–
2030 роки Десятиліттям з відновлення екосистем, а також Десятиліттям 
науки про океан в інтересах сталого розвитку. Продовжується розпочате 
ООН у 2018 р. Міжнародне десятиліття дій «Вода для сталого розвитку», а 
також розпочате у 2016 р. Десятиріччя дій «Харчування для сталого розвит-
ку». Всі ці події безпосередньо пов’язані з проблематикою відділу проблем 
аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави 
і права імені В. М. Корецького НАН України. Для правової науки України в 
цілому, а особливо для її екологічного та природоресурсного напрямів 
2021 рік ознаменувався також відзначенням двох знаменних дат: 30-річчя 
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та 
20-річчя Земельного кодексу України. Саме в контексті звернення до цих 
документів, з якими значною мірою пов’язані витоки розвитку відповідних 
наукових досліджень і подальший еколого-правовий та земельно-правовий 
законотворчий процес в Україні, і було присвячено Всеукраїнську науко-
во-практичну конференцію «Ефективність регулювання екологічних, 
природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, 
інституції, сучасні інформаційні технології», організовану Інститутом 
держави і права імені В. М. Корецького 12 листопада 2021 р. Зважаючи на 
режим пандемічних обмежень, конференцію було проведено в дистанційно-
му режимі, що не завадило ні заявленій значній кількості учасників, ні спря-
мованості й характеру обговорення проблем, що були порушені на конферен-
ції. В обговоренні сучасних проблем у сфері екологічного та земельного 
права в контексті двох знаменних історичних дат узяли участь понад 60 нау-
ковців і практиків; з них 21 доктор юридичних наук і 25 кандидатів юридич-
них, економічних, географічних наук. Робота була організована в пленарному 
і секційному режимах. З вітальними словами до учасників зібрання зверну-
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лися директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького академік 
НАН України Ю. С. Шемшученко, а також перший заступник голови Держ-
зем кадастру України доктор юридичних наук, професор А. М. Мірошниченко. 

На пленарному засіданні було заслухано шість доповідей, в яких висвіт-
лені історичні передумови ухвалення Закону України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» (25 червня 1991 р.) та Земельного кодек-
су України (25 жовтня 2001 р.), їх роль у формуванні сучасної системи 
вітчизняного законодавства, досвід та проблеми реалізації положень цих 
актів, наукові засади подальшого розвитку, прискорення проведення система-
тизації екологічного, земельного та іншого природоресурсного законодав-
ства в контексті реалізації принципів сталого розвитку, політики України 
щодо євроінтеграції, а також нові можливості, пов’язані з впровадженням 
сучасних інформаційних технологій у систему законодавства та відповідної 
діяльності. 

Важливо зазначити, що 20–30 років – це зазвичай незначний проміжок 
часу для оцінки законодавства. Водночас саме 30 років тому екологічне зако-
нодавство України як незалежної держави лише зробило перший крок; однак 
шлях, пройдений за ці роки, є вражаючим: від концептуального опрацювання 
схеми та структури нової галузі законодавства нашої держави аж до створен-
ня її розгалуженої системи. І дуже важливо, що конференція об’єднала як 
тих, хто брав безпосередню участь у розробленні проєктів відповідних зако-
нодавчих актів, так і тих, хто успішно продовжує цю роботу, а також тих, хто 
лише починає свій творчий шлях у науці екологічного та земельного права, 
чи в практиці реалізації еколого-правових чи земельно-правових норм. 

Особливу зацікавленість присутніх викликали пленарні доповіді тих 
учасників, які брали безпосередню участь у розробленні проєктів обох зако-
нодавчих актів: д. ю. н. Н. Р. Малишевої, д. ю. н. П. Ф. Кулинича, д. ю. н. 
В. І. Андрейцева, к. геогр. н. В. І. Олещенка, к. екон. н. С. Г. Шидловського. 

Загалом атмосфера проведення заходу була дуже теплою, дружньою і 
водночас професійною і зацікавленою. Спогади про події, що передували 
прийняттю Закону та Кодексу, поєднувались з аналізом та оцінкою ролі цих 
актів у подальшому правотворчому і правореалізаційному процесі в Україні. 
Не оминали увагою доповідачі й проблемні місця, недоопрацювання відпо-
відних законодавчих актів; давали оцінку тих змін, які вносились у них впро-
довж років і не завжди мали позитивний вплив на розвиток екологічних та 
земельних суспільних відносин. Характеризуючи значення Закону «Про охо-
рону навколишнього природного середовища» та Земельного кодексу, всі 
були одностайними в тому, що дієвість цих законодавчих актів підтверджена 
часом. Підкреслювалось, зокрема, що розроблення Закону 1991 р., який став 
першим актом екологічного спрямування на теренах пострадянських держав, 
можна розглядати як позитивний приклад симбіозу політичної волі, наукових 
напрацювань попередніх періодів, професійних зусиль теоретиків і практи-
ків охорони довкілля, долучення всіх верств суспільства до обговорення 
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законопроєкту. ЗК України розглядався під кутом зору його відповідності 
своєму головному призначенню – стати Кодексом земельної реформи. Було 
також окреслено шлях, пройдений у регулюванні земельних відносин після 
прийняття цього Кодексу до Земельного кодексу цифрової ери.

Не менш плідною була робота двох секцій: секції екологічного права і 
секції земельного права.

Секцію «Екологічне право» модерувала д. ю. н., проф., акад. НАПрН 
України Н. Р. Малишева. Було заслухано 24 доповіді та повідомлення з різ-
них аспектів розвитку екологічного права. Об’єднавчою ідеєю тут слугувала 
оцінка ролі та значення відповідного Закону для подальшого розвитку і вдо-
сконалення різних напрямів екологічного законодавства в Україні. 
Критичному аналізу піддавалися деякі аспекти ефективності еколого-право-
вого регулювання на сучасному етапі (доповідь д. ю. н., проф. Н. Р. Кобецької). 
Д. ю. н., проф., член-кореспондент НАПрН України М. В. Краснова охарак-
теризувала роль Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища у формуванні сучасної екологічної держави. А к. ю. н., доц. 
О. М. Ковтун у своєму повідомленні зупинилась на проблемах взаємодії 
земельної та довкіллєвої реформ в Україні. Інтерес викликало й повідомлен-
ня к. ю. н., доц. Е. С. Позняк, яка сфокусувала увагу на історичному значенні 
аналізованого Закону для розвитку еколого-правової культури в Україні. 
Можливості сучасного екологічного права для врегулювання еколого-право-
вих конфліктів з’ясовувала у своїй доповіді к. ю. н., доц. З. В. Яремак. 
Зважаючи на перспективну спрямованість конференції, кілька виступів на 
конференції було присвячено засадам цифровізації в еколого-правовому 
регулюванні (д. ю. н., проф., член-кореспондент НАПрН України 
О. М. Вінник, к. ю. н., доц. Н. Д. Красіліч та ін.). Важливо, що в обговорен-
нях ставились питання не лише правотворчості, а й правозастосування в 
екологічній сфері, причому як у доктринальному (к. ю. н. М. П. Ліхтер), так 
і в прикладному планах. Зокрема, про перший прецедент групового екопозо-
ву в Україні (class action) у контексті гарантованих Законом України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» екологічних прав розповів 
адвокат к. ю. н. П. В. Куфтирєв. Чимало виступів учасників конференції зачі-
пали різні напрями розвитку екологічних правовідносин у сферах: зміни 
клімату (к. ю. н. С. В. Кузнєцова), екологічної безпеки вугільних регіонів 
(д. ю. н., проф. Р. С. Кірін), використання природних ресурсів з оздоровчою 
та рекреаційною метою (д. ю. н., проф. А. К. Соколова, к. ю. н. 
М. К. Черкашина) та ін.

На секції «Земельне право», роботу якої модерував д. ю. н., проф., 
член-кореспондент НАПрН України П. Ф. Кулинич, були заслухані 18 науко-
вих доповідей і повідомлень, присвячених різним аспектам розвитку земель-
ного законодавства України у період після прийняття у 2001 р. Земельного 
кодексу України. Зокрема, з доповідями на засіданні секції виступили провід-
ні вчені у галузі земельного права члени-кореспонденти НАПрН України 
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М. В. Шульга, В. М. Єрмоленко, суддя Верховного Суду В. Ю. Уркевич, а 
також доктори юридичних наук М. А. Дейнега, Т. О. Коваленко, 
І. О. Костяшкін, В. Д. Сидор, Т. О. Третяк. Цікавими і змістовними були 
доповіді й інших науковців. З великим інтересом на засіданні секції були 
заслухані також виступи ряду провідних юристів-практиків у галузі земель-
ного права, зокрема, керівника Юридичної фірми «Тотум», к. ю. н. 
Б. А. Яськіва та голови Комітету земельного права Асоціації правників 
України адвоката В. А. Кобилянського. Кваліфікованими були і виступи 
молодих вчених та аспірантів. Загалом учасники секції «Земельне право» 
представляли практично всі провідні наукові школи земельного права 
України.

Ключовими науковими проблемами, що обговорювалися на засіданні 
секції, були значення і роль Земельного кодексу України від 25 жовтня 
2001 р. як основного, систематизуючого законодавчого акта для розвитку 
земельного законодавства України протягом останніх 20 років. Крім пле-
нарної доповіді П. Ф. Кулинича «Розвиток земельного законодавства 
України у ХХІ столітті: від кодексу земельної реформи до земельного 
кодексу цифрової ери» на пленарному засіданні конференції, ця проблема 
була основною у доповідях Т. О. Коваленко («Вплив Земельного кодексу 
України від 25 жовтня 2001 року на ефективність правового регулювання 
земельних відносин»), М. В. Шульги («Щодо ефективності норм Земельного 
кодексу України»), Б. А. Яськіва («Законодавчі новели Земельного кодексу 
України як рушій змін»). У зазначених доповідях акцентувалося на тому, 
що основне завдання Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р. 
полягало у законодавчому забезпеченні проведення земельної реформи як 
необхідного етапу переходу від адміністративної до ринкової економіки. 
Прийняття Верховною Радою України у 2020–2021 рр. низки законодавчих 
актів, спрямованих на проведення децентралізації правового регулювання 
земельних відносин, передачу значної частини земель державної власності 
у власність територіальних громад, а також на скасування земельного мора-
торію і запровадження ринкового обігу сільськогосподарських земель 
тощо, дало підстави констатувати, що земельна реформа в Україні підхо-
дить до завершення. Обговорювалося й питання доцільності проведення у 
недалекому майбутньому нової кодифікації земельного законодавства 
України. 

Слід зазначити, що в більшості доповідей і виступів на секціях ставили-
ся й інші актуальні проблеми розвитку екологічного та земельного законо-
давства України, які тісно пов’язані з реалізацією норм Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середовища» та Земельного 
кодексу України, аргументувалися нові наукові підходи до їх вирішення як 
на доктринальному рівні, так і у плані вдосконалення правозастосовної 
практики. 
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Загалом зазначимо, що проведення Всеукраїнської конференції стало 
важливою віхою у розвитку наукової думки з питань правового регулюван-
ня екологічних та земельних відносин на сучасному етапі розвитку україн-
ського суспільства. За результатами її роботи було видано збірник її мате-
ріалів1.

1. Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних від-
носин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології: 
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. до 30-річчя Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» та 20-річчя Земельного кодексу України 
(Київ, 12 листопада 2021 р.). Київ: Наукова Столиця, 2021. 232 с.
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В. І. ОЛЕЩЕНКО, 
кандидат географічних наук 

ЗВЕРТАЄМОСЯ ДО ВИТОКІВ

Сучасні проблеми екологічного права, перспективи підвищення ефектив-
ності державної політики та вітчизняного законодавства у цій сфері через 
призму його історичного розвитку, шляхи удосконалення нормотворчої та 
правозастосовної практики, систематизації законодавства в умовах посилен-
ня глобалізаційних процесів, європейської інтеграції України, децентраліза-
ції владних повноважень, розширення сфери та посилення відповідальності 
місцевого самоврядування, зростання ролі громадськості, а також пов’язані з 
цим численні інші актуальні проблеми всебічно обговорено учасниками 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічне законодав-
ство України через призму його історичного розвитку», проведеної 
Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України з нагоди 
60-річчя Закону «Про охорону природи Української РСР». 

Наукове зібрання відбулося 9 квітня 2021 р. у змішаному, переважно дис-
танційному, режимі за участю близько 50 провідних вчених, фахівців у галу-
зі екологічного права як з числа наукових працівників відділу проблем аграр-
ного, земельного, екологічного та космічного права Інституту, так і вчених з 
інших наукових установ, викладачів усіх університетів України, у складі 
яких працюють відповідні кафедри, відділи, що проводять систематичні нау-
кові дослідження у сфері екологічного права. Активно долучились до обго-
ворень численні практикуючі юристи, аспіранти, інші молоді вчені.

У доповідях та у ході їх обговорення, в загальних дискусіях учасниками 
конференції відзначено особливу історичну роль ухваленого 30 червня 
1960 р. Закону «Про охорону природи Української РСР», який, з урахуван-
ням раніше набутого досвіду правового забезпечення та вирішення приро-
доохоронних завдань, заклав основні підвалини подальшого розвитку при-
родоохоронного законодавства нашої держави, що з часом трансформува-
лось в екологічне, для прискорення формування системи державного 
управління та нормативно-правового регулювання в галузі охорони приро-
ди, забезпечення комплексного, раціонального використання усіх природ-
них ресурсів. 

Учасники конференції проаналізували структуру, зміст Закону, його місце 
в системі законодавства як союзної держави, так і України. Наголошено на 
визначальній ролі Закону у забезпеченні спрямування уваги та консолідації 
зусиль державних органів України та громадськості на попередження виник-
нення та на належне, комплексне вирішення проблем охорони та раціональ-
ного використання земель, надр, атмосферного повітря, вод, лісів, рослинно-
го і тваринного світу, інших природних ресурсів. Докладно обговорено також 
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роль Закону в забезпеченні розвитку відповідного нового наукового напряму 
у вітчизняному правознавстві. Про цю особливу роль свідчать обсяг та 
результати виконаних раніше та після ухвалення Закону наукових дослі-
джень, монографії, інші наукові публікації, підручники, захисти кандидат-
ських та докторських дисертацій. Законом було забезпечено умови не лише 
для утвердження та плідного розвитку комплексної галузі права – екологіч-
ного права, вирішення на науково-правовій основі відповідних актуальних 
проблем, а й для поступового формування ефективної інфраструктури для 
подальшого розвитку відповідних досліджень, підготовки кадрів, як науко-
вих, так і для потреб інших сфер діяльності. 

Учасниками Конференції було наголошено також на вагомій ролі Закону 
у стимулюванні громадської активності, діяльності Українського товариства 
охорони природи, забезпеченні участі громадськості у здійсненні екологічно-
го контролю, врахування громадських інтересів при вирішенні найважливі-
ших питань розвитку держави. Значний інтерес учасників конференції 
викликали результати архівної розвідки, проведеної з метою вивчення та 
пошуку документальних підтверджень фактів з історії ініціювання, практики 
підготовки, проведення обговорення в державних органах, з громадськістю 
законопроєкту, а також щодо ухвалення цього Закону. 

Цілком обґрунтовано було наголошено, що цей Закон можна вважати 
взірцевим з точки зору юридичної техніки. Усі його норми викладені 
лаконічно, однозначно зрозуміло і при цьому так, щоб сформувати 
достатній простір для розвитку на їх основі відповідного підзаконного 
регулювання. 

Особливо детально обговорено роль і значення основних засад і практики 
реалізації цього Закону, а також інших, ухвалених у подальшому, на його 
виконання нормативно-правових актів при формуванні основних положень 
та прийнятті нині чинного Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» від 25 червня 1991 р.

Значна увага була приділена обговоренню перспектив розвитку екологіч-
ного права та відповідного законодавства в контексті забезпечення сталого 
розвитку України, удосконалення державної екологічної політики, механіз-
мів забезпечення та захисту екологічних прав людини, гармонійного поєд-
нання публічних та приватних інтересів у екологічній сфері, адаптації зако-
нодавства України до права Європейського Союзу.

 Учасники Конференції дійшли висновку щодо важливості забезпечення 
подальшого детального й виваженого вивчення вітчизняного історичного 
досвіду розвитку екологічного права, практики нормотворення, правозасто-
сування у цій сфері, механізмів урахуванням при цьому змін пріоритетів 
світової геополітики, вітчизняної державної політики, необхідності приско-
рення досягнення Україною визначених цілей сталого розвитку.

Матеріали Конференції опубліковано окремим виданням1. При цьому, до 
збірника включено не лише доповіді учасників Конференції, а й факсимільні 
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копії Закону «Про охорону природи Української РСР» в редакції при його 
прийнятті у 1960 р., а також у редакції з урахуванням змін, внесених 25 черв-
ня 1964 р. та 23 грудня 1970 р., що була опублікована окремим виданням у 
1971 р. і була чинною до 1 липня 1991 р. Адже ці джерела з плином часу 
стали малодоступними для багатьох дослідників. 

1. Екологічне законодавство України через призму його історичного розвитку: 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. до 60-річчя Закону «Про охорону природи 
Української РСР» (м. Київ, 09 квітня 2021 р.). Київ: Наукова Столиця, 2021. 220 с.
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Н. М. ПАРХОМЕНКО, 
член-кореспондент НАН України

КОНСТИТУЦІЯ –  
ОСНОВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА

24 червня 2021 р. у межах запланованих Інститутом держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України до 25-річчя Конституції України заходів від-
булася ХІІ Міжнародна наукова конференція «Конституція – основа роз-
витку держави і суспільства». Захід був організований і проведений зусил-
лями Ради молодих вчених Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України та Міжнародної асоціації істориків права.

До обговорення були запропоновані такі проблеми: сучасний конститу-
ційний процес: здобутки, проблеми та перспективи розвитку; чверть століття 
Конституції України у контексті історичного та новітнього досвіду: традиції, 
надбання, наступність, проблеми реалізації та подальші перспективи рефор-
мування; новітні методологічні підходи та наукові парадигми дослідження 
українського конституціоналізму; конституційна система України в статиці 
та динаміці; верховенство конституції в умовах мультинормативності плюра-
лістичного суспільства; мова конституції як орієнтир для розвитку юридич-
ної термінології; конституція і міжнародне право: питання взаємодії локаль-
ного та глобального правопорядків; розвиток науки конституційного права: 
сучасний стан, тенденції та перспективи.

Організаційно робота конференції складалася із пленарного засідання та 
роботи трьох секцій. З вітальним словом до учасників заходу звернулися 
заступник директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України 
О. В. Скрипнюк і науковий співробітник Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, заступник 
голови ради молодих учених Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України А. М. Гурова.

З ґрунтовними доповідями на пленарному засіданні виступили відомі 
провідні фахівці в галузі конституційналізму. Зокрема, Ю. С. Шемшученко, 
директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 
доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, та О. В. Скрипнюк, 
заступник директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, 
визначили здобутки і конституційні перспективи 25 років реалізації 
Конституції України. Конституційний принцип виборності влади в аспекті 
судової реформи в Україні було проаналізовано І. О. Кресіною, завідувачем 
відділу Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, док-
тором політичних наук, професором, член-кореспондентом НАПрН України. 
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Провідною тезою доповіді професора кафедри публічного права Вільнюсь-
кого університету, доктора соціальних наук (право), професора 
Є. Г. Маховенка було: «...Mūsų visų likimas priklauso vien tik nuo tautos 
konstitucijos įvedimo ir ištobulinimo...»: gegužės trečiosios konstitucija kaip 
testamentas ateities kartoms [«…Доля всіх нас залежить винятково від упрова-
дження та удосконалення конституції нації…»: Конституція третього травня 
як воля для майбутніх поколінь].

На основних засадах удосконалення конституційних основ місцевого 
самоврядування в Україні наголосила під час виступу професор кафедри 
права Вінницького торговельно-економічного інституту Київського націо-
нального торговельно-економічного університету, доктор юридичних наук, 
професор О. Ф. Мельничук. Завідувач кафедри конституційного, адміністра-
тивного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної влас-
ності та права Національного університету «Одеська юридична академія», 
доктор юридичних наук, професор А. Р. Крусян у доповіді зробила спробу 
визначити результати та перспективи реалізації Конституції України. 
Н. В. Мішина, професор кафедри конституційного права Національного уні-
верситету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, 
проаналізувала сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку науки кон-
ституційного права. Методологічні підходи конституційно-правових дослі-
джень стали предметом аналізу Є. В. Білозьорова, заступника директора 
навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ, 
кандидата юридичних наук, доцента. 

Завершив наукову дискусію під час пленарного засідання провідний нау-
ковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України, доктор юридичних наук, професор О. В. Батанов виступом на тему 
«Унітаристика як напрям сучасних конституційно-правових досліджень».

Предметом дискусій секції «Історичні аспекти розвитку конституційного 
права і конституціоналізму» (модератор – Т. І. Бондарук) були доповіді: 
«Українське правознавство як конструкт» Т. І. Бондарук, старшого наукового 
співробітника відділу історико-правових досліджень Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України, кандидата юридичних наук; 
«Політико-правові традиції Гетьманщини як історичний досвід українського 
конституціоналізму» В. Т. Окіпнюка, завідувача кафедри теорії та історії 
держави і права Національної академії Служби безпеки України, доктора 
юридичних наук, доцента; «Український конституціоналізм доби української 
революції 1917‒1920 рр. у творчій спадщині О. М. Мироненка» І. В. Музики, 
старшого наукового співробітника відділу історико-правових досліджень 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, кандидата 
юридичних наук, доцента; «Синдикалізм як ідеологічні засади концепції сус-
пільного ладу в конституційних проектах М. Сціборського і Гетьманського 
руху» Л. В. Худояр, наукового співробітника відділу історико-правових 
досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 
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кандидата юридичних наук; «Історичні передумови прийняття Конституції 
України» О. В. Булгакової, доцента кафедри міжнародних відносин і суспіль-
них наук Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, кандидата історичних наук; «Державні нагороди України: проблеми 
правового регулювання» Д. О. Куліченко, студентки 5-го курсу юридичного 
факультету Запорізького національного університету; К. Є. Федосєєва, сту-
дента 5-го курсу Інституту підготовки кадрів до органів юстиції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Робота другої секції відбувалася в аспекті дискусії щодо Конституції як 
основи розвитку держави і суспільства (модератор – П. С. Демченко). 
Зокрема, було зроблено такі доповіді: «Особливості конституційних змін 
методом «компромісу» – В. А. Гапоненко, доцент кафедри політичних техно-
логій Київського національного економічного університету імені Вадима 
Гетьмана, доктор політичних наук, доцент; «Вплив Конституції України на 
формування термінології у сфері етнополітики» – В. А. Явір, провідний нау-
ковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави 
і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор політичних наук; 
«Право громадян на участь у всеукраїнському референдумі: співвідношення 
конституційних засад та законодавчо визначеного механізму реалізації» – 
Р. М. Максакова, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та 
трудового права Національного університету «Запорізька політехніка», док-
тор юридичних наук, професор; «Конституція України як правова основа 
муніципально-правового регулювання» – О. О. Галус, доцент кафедри 
консти туційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат юридич-
них наук, доцент; «Конституційні аспекти інституційного та законодавчого 
забезпечення трансформації територіального врядування» – М. О. Пух-
тинський, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, доцент; «Феномен 
здійснення незаконного контролю території іноземної держави в міжнарод-
ному праві» – Я. В. Демченко, аспірант відділу міжнародного права та порів-
няльного правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України, експерт у сфері міжнародних відносин; «Ефективність консти-
туційно-правового регулювання: у пошуках визначення критеріїв» – 
М. В. Сиротко, аспірант кафедри конституційного права Національного 
університету «Одеська юридична академія»; «Закон України «Про всеукраїн-
ський референдум»: основні проблемні питання реалізації» – В. Я. Коряк, 
студент юридичного факультету Національного університету «Запорізька 
політехніка»; «Інститут краудсорсингу як форма безпосередньої демокра-
тії» – В. О. Палаганюк, студентка 3-го курсу ОР «Бакалавр» Інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Галузева проблематика крізь призму Конституції стала предметом диску-
сії третьої секції конференції (модератор – А. М. Гурова). Зокрема, було виго-
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лошено такі доповіді: «Prawo dziedziczenia w świetle postanowień umowy 
sporządzonej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. między Rzecząpospolitą Polską a 
Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i 
karnych» [«Право спадкування відповідно до положень Угоди, укладеної в 
Києві 24 травня 1993 р. між Республікою Польща та Україною про правову 
допомогу та правовідносини у цивільних і кримінальних справах»] – 
Армкнехт Бартош, докторант кафедри теорії та філософії держави і права, 
а також кафедри торгового права Гданьського університету (Польща), радник 
юридичної фірми «Armknecht & Partners Attorneys-at-Law» (Гдиня, Польща); 
«Конституційно-правовий захист інтелектуальної власності як імператив 
сучасного технологічного розвитку» – Н. В. Бочарова, професор кафедри 
права, політології та міжнародних відносин університету імені Альфреда 
Нобеля (м. Дніпро), доктор юридичних наук, доцент; «Конституційні основи 
кримінальної відповідальності» – А. В. Ландіна, старший науковий співро-
бітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, кан-
дидат юридичних наук; «Конституційно-правове забезпечення діяльності 
поліції: зарубіжний досвід та українські реалії» – І. В. Хорт, завідувач кафе-
дри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної 
діяльності Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна», кандидат юридичних наук, доцент; 
«Конституція як система координат для здійснення правосуддя» – Т. І. Фулей, 
начальник відділу наукових проблем судочинства та науково-методичного 
забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів України, канди-
дат юридичних наук; «Особливості дарування як цивільно-правового право-
чину» – І. А. Бірюков, кандидат юридичних наук, професор; «Забезпечення 
конституційного права на правничу допомогу через систему безоплатної 
правової допомоги України та досвід інших країн» – Л. І. Бурчак, директор 
Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; «Правові засади відносин органів публічної адміністра-
ції за зверненнями громадян» – Л. Є. Кисіль, старший науковий співробітник 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, кандидат 
юридичних наук; «Конституційні основи природоохоронної політики 
України» – Я. А. Павко, науковий співробітник відділу міжнародного права 
та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук; «Legal aspects of 
Constitutional transition from dualist system to the supremacy of international 
law» – Д. О. Дейнеко, аспірант кафедри «Міжнародне право» Інституту між-
народних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, спеціаліст з консульських та 
адміністративних питань Посольства України в Королівстві Таїланд; 
«Відновне правосуддя у протидії злочинності неповнолітніх: конституцій-
ний аспект» – І. В. Свєтлічний, аспірант відділу проблем кримінального 
права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України, магістр міжнародного права, адвокат; 
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«Верховенство Конституції України та принцип правового забезпечення най-
кращих інтересів дитини» – Т. С. Томляк, аспірантка факультету політології 
та права Національного педагогічного університету імені М. М. Драгоманова, 
асистент кафедри права факультету менеджменту та права Вінницького наці-
онального аграрного університету; «Доктрина ultra vires в контексті міжна-
родного приватного права» – О. С. Овечкіна, аспірантка відділу проблем 
цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького Національної академії наук України; «Договір банків-
ського вкладу: проблеми та окремі напрями вдосконалення правового регу-
лювання» – Т. Г. Д’яченко, аспірант відділу проблем цивільного, трудового 
та підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України; «Про окремі напрями вдосконалення форми винагороди пози-
кодавця за договором позики в умовах рекодифікації цивільного законодав-
ства України» – І. В. Плавич, аспірант відділу проблем цивільного, трудово-
го та підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України; «Конституційна реформа у незалежній Україні: теорети-
ко-правовий аспект» – Ю. С. Легуша, студентка 4-го курсу Інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Загалом у роботі конференції узяли участь 42 науковці. Серед них: удо-
стоєних почесних звань – 4; докторів наук і професорів – 14; кандидатів наук 
і доцентів – 13; аспірантів і здобувачів – 10; студентів і магістрантів – 5. 

За результатами конференції підготовлено та видано збірник наукових 
праць «Конституція – основа розвитку держави і суспільства. До 25-річчя 
Конституції України». Зб. наук. праць. Матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. 
конф. (Київ, 24 червня 2021 року). / Ред. колегія: Н. М. Пархоменко (спів-
голова), І. Б. Усенко (співголова), О. О. Малишев (відповідальний секретар), 
А. М. Гурова, А. Ю. Іванова, Є В. Ромінський, П. С. Демченко. Київ: Ін-т 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2021. 210 с.
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Н. М. КРЕСТОВСЬКА 
д. ю. н.

КРУГЛИЙ СТІЛ 

«ДИТИНА В ІСТОРІЇ ПРАВА:  
ДО 30-РІЧЧЯ РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ КОНВЕНЦІЇ OОН  

ПРО ПРАВА ДИТИНИ»

Міжнародна асоціація істориків права започаткувала проведення щомі-
сячних наукових форумів. У круглому столі «Дитина в історії права: до 
30-річчя ратифікації Україною Конвенції OОН про права дитини», який від-
бувся 19 січня 2021 р. у режимі онлайн, узяли участь історики права з усіх 
провідних наукових та навчальних закладів Києва, Харкова, Львова, Одеси. 
Важливо відмітити мультидисциплінарний склад учасників: до нас доєдна-
лись фахівці з міжнародного права та історії України. 

Круглий стіл відкрив перший віцепрезидент Міжнародної асоціації істо-
риків права професор І. Б. Усенко. Він повідомив, що 30-річчя ратифікації 
Україною Конвенції ООН з прав дитини є хорошою нагодою поговорити про 
історію та сучасність дитячого (ювенального) права в Україні і світі. 
Принагідно підкреслив, що, як свідчить історія, революційні зміни у сфері 
права мають супроводжуватися не репресіями і «посадками», а насамперед 
докорінними перетвореннями у сфері сім’ї і праці.

Далі слово було надано асистенту кафедри історії держави і права 
України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого кандидату юридичних наук А. Омаровій, яка доповіла про 
історію створення Конвенції про права дитини та процес її ратифікації 
Україною. Доповідачка відмітила, що шлях до Конвенції був довгим: його 
етапами були ухвалення ГА ООН Декларації прав дитини (1959), Міжнародний 
рік дитини (1979), який поряд з іншими країнами – членами ООН відзначала 
й Українська РСР, прийняття низки резолюцій з прав дитини у 1985 та 
1987 рр. Загалом робота над Конвенцією тривала 10 років. Лише 1988 р. 
робочою групою Комісії з прав людини відкритого типу було завершено 
перше читання повного тексту проєкту Конвенції про права дитини. 
Доповідачка відмітила, що Україна однією з перших відгукнулась на заклик 
ООН приєднатись до Конвенції після її прийняття ГА ООН та відкриття до 
підписання та ратифікації. Верховна Рада УРСР ратифікувала Конвенцію про 
права дитини 27 лютого 1991 р. Після цього положення Конвенції поступово 
втілювались у життя в Українській РСР, вносились відповідні зміни до існу-
ючих законів та приймались нові законодавчі акти. Сьогодні Україна є учас-
ницею також усіх факультативних протоколів до Конвенції про права дитини 
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й регулярно звітує Комітетові ООН з прав дитини про імплементацію та 
виконання положень цієї «дитячої конституції».

Завідувач кафедри морського права Національного університету 
«Одеська морська академія» професор Н. М. Крестовська присвятила свою 
доповідь питанням історії міжнародно-правової заборони участі дітей у 
збройних конфліктах. Доповідачка відмітила, що до ХХ століття захист прав 
дітей під час збройних конфліктів у міжнародному праві був невіддільним 
від захисту прав цивільного населення загалом, а питання про правові засоби 
заборони залучення дітей до участі у збройних конфліктах не ставились. 
Більше того, рекрутування підлітків до військової служби і навіть участі у 
бойових діях не уважались достатньою підставою для розроблення таких 
заборонних приписів. Широко відомі приклади участі дітей у наполеонів-
ських війнах, російсько-японській війні, а під час Першої світової війни така 
участь набула масового характеру (наймолодшим воякам було по вісім 
років). До того ж діти у всіх воюючих країнах масово залучались до роботи 
у промисловості та сільському господарстві, до недобровільного волонтер-
ства. Катастрофічні для дитинства наслідки війни зумовили створення низки 
національних і міжнародних організацій, які не тільки взяли на себе справу 
допомоги дітям – жертвам війни, а й виробили проєкт першого міжнародно-
го акта на захист дитинства – Декларації прав дитини, яка 1924 р. була ухва-
лена Лігою Націй. У міжвоєнний час комітети Ліги Націй напрацювали 
низку міжнародних актів щодо захисту дітей від численних загроз нормаль-
ному процесу зростання та дорослішання, але питання про заборону участі 
дітей у збройному конфлікті так і не було поставлено, що доповідачка пов’я-
зує з переконаннями міжнародно-правової спільноти в тому, що трагедія сві-
тової війни більше ніколи не повториться. І лише осмислення гіркого досвіду 
Другої світової війни привело до формування інституту запобігання участі 
дітей у збройних конфліктах, що відображено у Женевських конвенціях, 
Конвенції про права дитини, Факультативному протоколі щодо участі дітей у 
збройних конфліктах та Статуті Міжнародного кримінального суду.

Продовжуючи тематику попередньої доповіді, професор кафедри публіч-
ного та приватного права Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського кандидат юридичних наук, доцент О. І. Вінгловська від-
мітила, що права дітей доцільно розглядати через призму розвитку прав 
людини в цілому, в контексті формування поколінь прав людини та окремих 
категорій прав людини. О. І. Вінгловська вказала на безцінне значення 
Женевської Декларації прав дитини попри її юридично необов’язковий 
характер, адже саме завдяки її прийняттю було започатковано процес, як у 
міжнародному праві, так і згодом у національних правових системах, закрі-
плення норм щодо базових прав і свобод дитини. Друга світова війна завдала 
людській цивілізації найтяжчих наслідків. Серед жертв війни найбільш враз-
ливою, незахищеною і потерпілою верствою виявились діти. Жертвами зло-
чинів проти людяності, визначених Статутами міжнародних Нюрнберзького 
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та Токійського трибуналів, серед іншого, масово ставали діти. Женевські 
конвенції та Додаткові протоколи до них містять норми щодо захисту прав 
дітей під час збройних конфліктів як міжнародного, так і неміжнародного 
характеру. В рамках Міжнародного року дитини була прийнята пропозиція 
щодо проєкту Конвенції з прав дитини авторства польського професора 
А. Лопатки. Конвенція про права дитини була прийнята резолюцією 44/25 ГА 
ООН від 20 листопада 1989 р. і набула чинності 2 вересня 1990 р. З 1996 р. 
за ініціативою Франції день прийняття Конвенції відзначається як День прав 
дитини. У 2000 р. були прийняті і в 2002 р. набули чинності два факультатив-
них протоколи до Конвенції – про участь дітей у збройних конфліктах 
(150 країн-учасниць на жовтень 2012 р.) і про торгівлю дітьми, дитячої про-
ституції і дитячої порнографії (160 країн-учасниць на жовтень 2012 р.). 
У грудні 2011 р. ГА ООН прийняла третій факультативний протокол, який 
передбачає можливість розгляду Комітетом з прав дитини скарг на порушен-
ня Конвенції країнами – учасницями цього протоколу, що стане важливим і 
дієвим інструментом у механізмі захисту прав дитини. Декларація прав дити-
ни 1959 р., Конвенція про права дитини 1989 р., ціла низка інших міжнарод-
но-правових актів, універсальних спеціальних актів, спрямованих на захист 
прав дитини загалом і особливо захист прав дитини під час збройного конф-
лікту, захист і забезпечення прав дітей-біженців, прав внутрішньо переміще-
них дітей, побудовані на різноманітних культурних традиціях та правових 
системах і становлять на сьогодні міжнародні стандарти прав дитини, які є 
гарантією і запорукою гармонійного розвитку кожної дитини. 

Історії дитинства в національному вимірі було присвячено доповідь про-
фесора кафедри історії України Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, доктора історичних наук, доцента 
І. О. Сердюка. Він поділився результатами свого дослідження судових справ 
часів Гетьманщини як джерела з історії дитинства. Доповідач пояснив, що в 
юридичних джерелах домодерної доби дитина украй рідко виступає від влас-
ного імені і зазвичай за дитину говорили дорослі. До того ж правосуб’єк-
тність дитини визначалась не стільки нормами світського права, скільки 
настановами християнства, яке починало «бачити» дитину тільки з досягнен-
ням нею семи років, коли, як уявлялось, дитина могла уже розрізнити добро 
і зло, гріх і праведність. Тим не менш масив судової документації Гетьманщини 
дає можливість знайти факти щодо ролей дитини у правовому житті суспіль-
ства. Судові справи з «дитячим контентом» можна поділити на ті, де дитина 
виступала як потерпіла, як свідок та як злочинець. Дитина не мала майна, 
тому й не ставала потерпілою від найбільш поширених, переважно майно-
вих, злочинів. Основний масив справ, де дитина є потерпілим – це справи 
про вбивство новонародженої дитини; друга за кількістю категорія справ – це 
вбивства, зґвалтування, каліцтво. Як правило, покарання за них були пом’як-
шеними порівняно з карами за такі ж злочини щодо дорослих. І майже від-
сутні справи, де дитина є потерпілою від побоїв, які, очевидно, визначались 
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звичайним та допустимим виховним засобом. Що ж стосується дитини-свід-
ка, то її словам не надавали жодної ваги навіть тоді, коли дитина-очевидець 
могла чітко пояснити, що бачила на власні очі. Відносно меншим є масив 
справ, де діти виступають як злочинці. Як правило, це слуги, наймити, учні. 
Типовим «дитячим» злочином були крадіжки та підпали, які нерідко були 
формою протесту проти умов, в яких жили діти-наймити.

Старший науковий співробітник Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, старший 
науковий співробітник О. О. Самойленко присвятила свою доповідь біогра-
фії Валерія Михайловича Левитського (1886–1946) – першого судді 
Київського суду для малолітніх, талановитого юриста, журналіста, громад-
ського діяча, політичного аналітика, відомого кадета. У 1909 р. він закінчив 
юридичний факультет Університету Св. Володимира із дипломом першого 
ступеня. Ще у студентські роки долучився до громадської діяльності 
Товариства Київського Патронату. Здебільшого він займався питаннями 
піклування про безпритульних дітей та дітей ув’язнених. Левитський актив-
но просував ідею створення суду для малолітніх у Києві і після його створен-
ня був обраний його суддею. О. О. Самойленко наголосила, що до 1916 р. 
Левитський уже відав всіма установами для біженців-підлітків у районі 
Південно-Західного фронту і займався організацією допомоги дітям, які 
постраждали від військових дій. Залишався активним членом правління 
Київського Патронату, членом правління та ревізором Товариства київських 
виправних колоній. Незважаючи на свою зайнятість, він не полишав освітню 
діяльність. Мріяв про наукову кар’єру і бажав стати професором, але 1917 р. 
круто змінив його життя. 

Після Лютневої революції В. М. Левитський включився в політичну 
роботу, брав участь у виборах до Київської міської думи, став членом 
Української Центральної Ради. Наприкінці 1917 р. Левитський брав участь у 
виборах до Українських Установчих зборів. Розчарований у невдачах і неза-
доволений німецькою окупацією, Левитський шукав однодумців і знайшов їх 
в особі редактора газети «Киевлянин» – В. В. Шульгіна. Емігрував у 1920 р. 
і на еміграції долучився до Білого руху. Надалі робота за фахом була немож-
лива, тому Левитський активно проявив себе на ниві журналістики. Помер 
27 квітня 1846 р. у Парижі.

Доповідь старшого наукового співробітника відділу історико-правових 
досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
кандидата юридичних наук О. О. Малишева була присвячена сутності та 
комплексній правовій природі інституту опіки. Доповідач спробував про-
класти певний місток між своєю захищеною ще 2012 р. кандидатською дис-
ертацією, яка була присвячена міським сирітським судам в Україні, та дослі-
джуваною ним нині проблематикою права культурної спадщини.

Зіставляючи історичні трактати з опікунського права і сучасне пам’ятко-
охоронне законодавство країн Європи, де вживається термін «опіка», 
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О. О. Малишев наголосив на тому, що опіка є складним комплексним яви-
щем. В основі лежать публічно-правові цілі обслуговування спільного блага, 
однак широко застосовується приватноправовий метод. Опіка є свого роду 
посадою і повинністю (munus oficiumque), але опікун має «діяти як дбайли-
вий господар», добровільно йдучи на ризик задля збереження та прирощення 
підопічного добра. 

Учений секретар Вченої ради Львівського державного університету вну-
трішніх справ кандидат юридичних наук, доцент Н. Я. Рудий у доповіді 
«Право дитини на опіку: українська (руська) правова ретроспектива» зазна-
чив, що одним з основоположних прав дитини є її право на опіку у разі втра-
ти батьків. Саме право опіки дає змогу дитині отримати гідні умови вихован-
ня, освіти та стати повноцінним членом суспільства. Рівень гарантування та 
забезпечення державою опікунських прав є індикатором цивілізованості 
держави, її турботи про майбутнє своїх громадян. 

У доповіді розглянуте право на опіку на різних історичних етапах станов-
лення української (руської) державності та правової системи. Розкриті осо-
бливості встановлення опіки у ранньофеодальному, буржуазному та соціаліс-
тичному українському (руському) суспільстві. Проаналізовано роль та місце 
звичаєвого опікунського права. Визначено переваги і недоліки соціалістич-
ної та буржуазної моделей реалізації права на опіку заснованих на держав-
них та недержавних опікунських формах. 

Доповідь професора І. Б. Усенка «Дитячий кодекс УСРР: до історії 
нереалі зованого кодифікаційного проєкту» була присвячена маловідомій сто-
рінці історії вітчизняної правотворчості. Доповідач звернув увагу на ставлен-
ня до дитячого права в перші роки радянського права і як на цьому тлі визрі-
ла ідея створення «Дитячого кодексу» (інші назви – Кодекс про права і піль-
ги неповнолітніх, Кодекс законів про дітей, Кодекс дитячого права). Він 
ознайомив учасників круглого столу з архівними документами наркоматів 
освіти і юстиції про планування і обговорення відповідного проєкту. 
Доповідач також аргументував на прикладі цієї ініціативи загальний висно-
вок, що кодифікаційні проєкти і наміри навіть, якщо вони не реалізуються, 
справляють певний позитивний вплив на розвиток законодавства.

Усі доповіді викликали інтерес учасників круглого столу, що зумовило 
низку запитань до доповідачів та жваву загальну дискусію. 

Повний відеозапис круглого столу оприлюднений на Ютуб-каналі 
Міжнародної асоціації істориків права.
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І. Б. УСЕНКО, 
професор 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«НАУКОВА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ГАВРИЛОВИЧА СОКУРЕНКА 

до 100-річчя від дня народження вченого  
та з нагоди 360-ліття Львівського національного університету 

імені Івана Франка»

Одним із пріоритетних завдань Міжнародної асоціації істориків права 
(МАІП) є дослідження і популяризація наукових здобутків видатних право-
знавців минулого, насамперед фундаторів української історико-юридичної 
науки. Ініціатором таких заходів здебільшого виступає провідний осередок 
МАІП – відділ історико-правових досліджень Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України. Саме за ініціативою відділу, підтрима-
ною колегами зі Львова, цього року українська правнича спільнота урочисто 
відзначила 100-річчя від дня народження одного з найяскравіших представ-
ників юридичної науки 60–80-х років ХХ століття у Львівському університе-
ті, багатолітнього завідувача кафедри теорії та історії держави і права та 
декана юридичного факультету професора В. Г. Сокуренка. 

Як науковець-правознавець він відіграв важливу роль у розвитку дослі-
джень вітчизняної юридичної думки. Так сталося, що після смерті в серпні 
1949 р. професора В. І. Бошка в Україні не було жодного фахівця з історії 
політичних і правових учень. В. Г. Сокуренко не лише започаткував вивчення 
відповідної дисципліни на юридичному факультеті Львівського університету, 
а й підготував ряд пріоритетних україноцентричних досліджень, активно 
пропагував українську політичну думку в загальносоюзних виданнях. 
Докладний аналіз життєвого і творчого шляху вченого зроблений у ювілей-
ній статті, оприлюдненій в одному з інститутських видань1.

З нагоди ювілею вченого 28 січня 2021 р. під егідою Міжнародної асоціа-
ції істориків права Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України разом з Львівським національним університетом імені Івана Франка 
провели в дистанційному режимі велику наукову конференцію, на якій були 
представлені спогади про вченого, архівні матеріали про його життя і науко-
во-викладацьку діяльність, сучасні наукові оцінки його творчого доробку.

* 1Усенко І. Б., Бойко І. Й. Професор В. Г. Сокуренко: правознавець і педагог у дзер-
калі часу. Часопис Київського університету права. 2021/1. С. 16–21.
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Конференція проводилася в межах циклу щомісячних наукових заходів 
Міжнародної асоціації істориків права за підтримки Комісії історії україн-
ського права при Президії НАН України і відповідно до планової наукової 
тематики відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України та кафедри історії держави, права та 
політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Ювілей вченого відзначався також як один 
із заходів, приурочених до 360-ліття Львівського національного університету 
імені Івана Франка».

Відкрити конференцію як першому віцепрезиденту МАІП оргкомітет 
доручив мені. З вітаннями від співорганізаторів також виступили декан юри-
дичного факультету Львівського національного університету імені Івана 
Франка професор В. М. Бурдін і директор Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України академік Ю. С. Шемшученко, який принагід-
но, поділився власними спогадами про В. Г. Сокуренка.

Перша тематична панель конференції «Спогади колег і учнів як джерела 
наукової біографії професора В. Г. Сокуренка» мала суто меморіальний 
характер. Ветерани Львівського університету з непідробною теплотою вша-
нували професора як талановитого дослідника, блискучого лектора, мудрого 
наставника, чуйну та доброзичливу людину. Своїм учителем і старшим коле-
гою його, зокрема, назвали заслужені професори Львівського університету 
Б. Й. Тищик, П. М. Рабінович та В. Т. Нор; вчений і політик З. В. Ромовська; 
доктори юридичних наук, професори П. Ф. Гураль, М. М. Кобилецький, 
В. М. Коссак, В. М. Коссович, О. С. Яворська та деякі інші знані нині пред-
ставники львівської правничої школи.

Друга тематична панель «Життєвий і творчий шлях професора 
В. Г. Сокуренка мовою документів» позначилися ґрунтовною оглядовою 
доповіддю одного з провідних організаторів конференції, завідувача кафедри 
історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка професора 
І. Й. Бойка, підготовленою на основі особових справ В. Г. Сокуренка з архіву 
Львівського університету. Доповідь-відеопрезентація автора цих рядків 
«Володимир Сокуренко: уроки мужності і військової звитяги (за матеріалами 
архівів)» ввела до наукового обігу маловідомі факти військової біографії вче-
ного. Маловідомими фактами з життя В. Г. Сокуренка у Запоріжжі поділився 
доцент кафедри загальноосвітніх дисциплін Інженерного інституту Запо-
різького національного університету П. В. Рекотов. Старший науковий спів-
робітник нашого відділу (і, до речі, відповідальний секретар конференції) 
А. Ю. Іванова ознайомила присутніх з підготовленим у відділі профілем 
професора В. Г. Сокуренка у наукометричній базі Google Scholar, а також з 
тим, як представлений науковий доробок вченого в інших сучасних біобіблі-
ографічних та наукометричних джерелах.
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Логічним завершенням цієї панелі стала демонстрація документального 
кінофільму «Українське право в особах: Сокуренко Володимир Гаврилович».

Третя тематична панель мала назву «Теоретико-правові, наукознавчі та 
педагогічні аспекти творчості В. Г. Сокуренка». Її відкрила завідувач кафе-
дри морського права Національного університету «Одеська морська академія 
професорка Н. М. Крестовська доповіддю «Право і українська класична літе-
ратура: слідами наукових розвідок В. Г. Сокуренка». Проблему розуміння 
верховенства права у політично-правовій концепції професора Володимира 
Сокуренка розкрила доцент кафедри історії держави, права та політико-пра-
вових учень Львівського національного університету імені Івана Франка 
Г. М. Федущак-Паславська. А інша представниця цієї кафедри доцент 
О. В. Липитчук присвятила доповідь поглядам вченого на власність як осно-
ву свободи. Старший науковий співробітник нашого відділу Т. І. Бондарук 
дослідила наукознавчі проблеми у творчості В. Г. Сокуренка, а доцент кафед-
ри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична 
академія» Н. В. Єфремова – науково-педагогічну діяльність професора.

Четверта тематична панель «Державно-правова думка України в науковій 
спадщині В. Г. Сокуренка» була представлена доповіддю старшого наукового 
співробітника нашого відділу І. В. Музики «Об’єктивістський підхід у дослі-
дженні вчень про державу і право України другої половини ХІХ століття у 
творчій спадщині В. Г. Сокуренка» та виступами доцентів кафедри історії 
держави, права та політико-правових учень Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка: А. Ф. Коваля «Новаторський підхід у науково-
му розумінні основ права в поглядах В. Г. Сокуренка», Л. Е. Шевчук 
«Природно-правова теорія Григорія Сковороди у наукових працях професора 
В. Г. Сокуренка» і Х. М. Моряк-Протопопової «Прогресивна політична (дер-
жавно-правова) думка в Україні у 60–80-х роках ХІХ століття у працях 
В. Г. Сокуренка».

На завершення конференції з емоційною промовою виступив колишній 
аспірант В. Г. Сокуренка, а нині знаний вчений доцент Т. Г. Андрусяк.

Усього у конференції взяли участь понад 40 вчених, які представляли 
провідні наукові і навчальні заклади Києва, Львова, Одеси та Запоріжжя. Всі 
вони одностайно відзначили значний внесок професора В. Г. Сокуренка у 
розвиток юридичної науки та освіти України.

Закриття конференції було коротким і діловим відповідно до традицій 
МАІП: з короткими підсумками виступили керівники оргкомітету, ряд учас-
ників конференції щиро подякували ініціаторам та організаторам за такий 
чудовий захід. 

З повним відеозаписом цієї конференції можна ознайомитися на Ютуб-
каналі Міжнародної асоціації істориків права.
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В. Ю. ВАСЕЦЬКИЙ, 
кандидат юридичних наук

XІІ Міжнародна науково-практична конференція

«ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

29 червня 2021 р. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України відбулася щорічна міжнародна науково-практична конференція 
«Тлумачення права: від теорії до практики». Конференція була присвячена 
25-річчю Конституції України.

У конференції взяли участь провідні вчені-юристи України, представники 
академічної науки, державних органів, відомих вишів. Активними її учасни-
ками була наукова молодь, докторанти, аспіранти, а також студенти провід-
них закладів вищої освіти України. Учасники конференції обговорили фун-
даментальні проблеми, пов’язані з питаннями тлумачення права, було наве-
дено доктринальні підходи та окреслено напрями щодо тлумачення права у 
теоретичних і практичних аспектах. Певна увага присвячена класифікації та 
правовій визначеності зазначених явищ, що представлені у вітчизняній теорії 
та зарубіжній правовій думці. Окремий вектор присвячено ролі та значенню 
доктринальних аспектів у забезпеченні ефективності правореалізаційних 
процедур. 

З вступним словом на конференції виступив академік НАН України 
Юрій Сергійович Шемшученко, який протягом багатьох років керував 
Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. У своєму 
виступі Юрій Сергійович окремо підкреслив головну мету тлумачення як 
встановлення істинного значення правових приписів, визначення специфіки 
прав та обов’язків суб’єктів права, правильне застосування норми права 
уповноваженими суб’єктами, зміцнення правопорядку та поширення пра-
вильних уявлень про зміст і спрямованість норм права та їх призначення в 
суспільстві. Він підкреслив, що необхідність тлумачення у праві зумов-
люється сутністю правореалізації, що потребує інтерпретації права. 
Тлумачення права лежить у площині пізнання права і пов’язане з двома клю-
човими аксіологічними векторами: осягнення істинного та об’єктивного 
сенсу правових приписів; творчим характером цього процесу, який пов’яза-
ний зі сталістю та динамізмом правових приписів та їх відповідністю сучас-
ним викликам суспільства.

Проблемі концепту «державний суверенітет» щодо найновітніших 
досягнень юридичного знання було присвячено виступи директора 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 
Олександра Васильо вича Скрипнюка та д. ю. н. Анжеліки Романівни 
Крусян. У результаті проведеного аналізу автори констатували, що концепт 
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«державний суверенітет» має глибокі історичні та теоретичні витоки, почи-
наючи з середніх віків, через розвиток як вчення в політико-правовій думці 
ХVІ–ХХ ст. У процесі розвитку він зазнавав сутнісних змін через демокра-
тизацію і гуманізацію соціуму, розвиток світового і вітчизняного конститу-
ціоналізму та сучасні процеси політичної глобалізації. Концепт розвиваєть-
ся у взаємозв’язку і залежності з народним та національним суверенітета-
ми. Зазначається, що суверенною є та держава, що володіє як зовнішнім, 
так і внутрішнім суверенітетом. Підкреслено, що в умовах реальної побу-
дови демократичної, правової, соціальної держави суверенітет набуває 
нових характеристик: ефективність державної влади, реальність конститу-
ційного ладу, стабільність і сталий розвиток усіх сфер життєдіяльності 
держави та суспільства. Стосовно України одним із важливих напрямів 
забезпечення державного суверенітету є утвердження та стабілізація парла-
ментсько-президентської форми правління з посиленням «парламентських 
елементів». 

Варто виділити виступи на конференції таких провідних вчених України, 
як Н. М. Оніщенко, В. В Костицький, Н. М. Пархоменко, І. Д. Шутак, 
О. В Батанов, С. В. Бобровник, Б. В Малишев, Ж. О. Дзейко, Т. О. Дідич, 
М. І. Мірошниченко, Л. О. Макаренко, Р. П. Луцький, В. А. Січевлюк, 
А. Є. Шевченко та ін. Були обговорені доктринальні підходи та виміри пра-
вової науки, теоретичні засади, практичне значення тлумачення права.

Наталія Миколаївна Оніщенко висвітлила проблемні питання тлума-
чення доктринальних помилок та засобів боротьби з ними. Проаналізовано, 
зокрема, види юридичних помилок, суб’єктивні та об’єктивні фактори їх 
виникнення. Зазначено, що усунення доктринальних юридичних помилок 
необхідно здійснювати в рамках розроблення відповідних магістральних, 
концептуальних напрямів розвитку сучасної науки. Це спільна справа усієї 
наукової спільноти, громадянського суспільства, держави, кожного, кому не 
байдужа роль сучасної юридичної науки в контексті її європейського форму-
вання і розвитку. Зокрема, необхідні удосконалення професійної підготовки 
наукових кадрів, боротьба з академічним плагіатом та академічною недобро-
чесністю, потрібен двоступеневий кандидатський іспит за спеціальністю: 
теоретичний іспит; практичне оприлюднення наукової проблематики шляхом 
читання публічних лекцій, надання безоплатної правової допомоги, необхід-
но підвищення ролі і значення наукових фахових журналів, якості статей, 
гуманітарного «освоєння» науковометричних баз даних «SKOPUS» та «Web 
of Science».

Василь Васильович Костицький дослідив тлумачення норм права як 
форму реалізації права. Він надав визначення поняттю тлумачення норми 
права як інтелектуальної, вольової та суб’єктивної діяльності людини та 
роз’яснення змісту та мети, закладених у нормі права у системній єдності з 
іншими нормами права. У контексті дослідження проблем сучасного право-
розуміння розглядалися поняття, напрями, принципи тлумачення права. 
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Стверджувалось, що не буває норм права, які не потребують тлумачення, а 
необхідність тлумачення пов’язується з процесами правової діяльності 
людини взагалі. Відзначалось, що тлумачення права охоплює не лише про-
цес, а й результат такої діяльності. Автор розглянув ознаки тлумачення права 
та зробив висновок, що аналіз поняття, ознак, напрямів, принципів тлумачен-
ня права дає підстави ставити питання про можливість його розгляду як од-
нієї з форм реалізації права.

Наталія Миколаївна Пархоменко зосередила увагу на актуальних про-
блемах правової визначеності та тлумачення норм права на сучасному етапі 
правової реформи. Підкреслено, що проблема забезпечення правової визна-
ченості та офіційного тлумачення є однією з найбільш актуальних і складних 
конституційно-правових проблем сьогодення на пострадянському просторі, 
оскільки йдеться про ефективність реалізації Конституції і законів, які визна-
чають напрями розвитку правової системи України, механізми забезпечення 
прав і свобод громадян. У зв’язку з цим зазначена неоднозначність і диску-
сійність ситуації, коли в процесі правової реформи з переліку повноважень 
Конституційного Суду України було вилучене право офіційно тлумачити 
закони України, і це право не було віднесено до компетенції жодного іншого 
органу державної влади.

Ілля Дмитрович Шутак приділив увагу юридичній техніці судової 
практики та її ролі у правотворчості держави. Питання розглядалися з точки 
зору як природно-правового, так і позитивістського та інших напрямів в юри-
спруденції. Показано специфіку судової правотворчості, яка полягає в наяв-
ності таких ознак, які її характеризують як самостійне правове явище, яке 
відрізняється від інших видів правотворчості. За своїм функціональним при-
значенням судова правотворчість створює умови вирішення конкретних 
судових справ; усуває прогалини та неясність окремих норм законодавства в 
ході судового процесу; доповнює правотворчу систему в цілому, послідовно 
усуваючи її вади. Зазначено, що судова правотворчість є самостійним видом 
правотворчості, що реалізується в рамках компетенції судових органів. 
Сьогодні судова практика стала своєрідним індикатором життєздатності нор-
мативно-правового акта будь-якого рівня.

На конференції було також обговорено різноманітні теоретичні і практич-
ні проблеми тлумачення права. З доповідями виступили молоді вчені, аспі-
ранти, здобувачі та студентська молодь, які обговорили різноманітні теоре-
тичні і практичні проблеми сучасного правового розвитку. 

У цілому в межах конференції були розглянуті й обговорені як теорети-
ко-прикладні аспекти та концептуальні підходи до проблеми тлумачення 
права, так і значна кількість актуальних питань щодо здійснення правової 
реформи в Україні. 
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О. М. ГОЛОВКО, 
д.ю.н., м. Харків,

А. Ю. ІВАНОВА, 
к. ю. н., м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція

«ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД У ПРАВОТВОРЧОСТІ 
ТА ДЕРЖАВНОМУ БУДІВНИЦТВІ»

26 березня 2021 р. у рамках циклу щомісячних наукових заходів під 
патронатом Міжнародної асоціації істориків права спільно з Інститутом дер-
жави і права імені В. М. Корецького НАН України та юридичним факульте-
том Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проведена 
міжнародна науково-практична конференція «Історичний досвід у право-
творчості та державному будівництві».

Науковий захід відбувався у вже звичному дистанційному форматі. Проте 
це не завадило учасникам конференції запропонувати свої рефлексії та підхо-
ди щодо розв’язання низки важливих історико-правових та філософсько-пра-
вових проблем.

Роботу конференції розпочав співголова оргкомітету завідувач відділу 
істори ко-правових досліджень Інституту держави і права імені 
В. М. Ко рецького НАН України Ігор Усенко. Надалі з вітальним словом до 
учасників конференції звернулася співголова оргкомітету декан юридичного 
факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Тетяна Кагановська. Звернення від президента Міжнародної асоціації істо-
риків права Олександра Ярмиша зачитав завідувач кафедри державно-пра-
вових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Кара-
зіна Олександр Головко.

Робота конференції була побудована за тематичними панелями, перша з 
яких об’єднала доповіді, присвячені філософським та теоретичним пробле-
мам історико-правового дискурсу. У рамках цієї панелі професор кафедри 
фундаментальних та юридичних дисциплін Харківського національного уні-
верситету внутрішніх справ Володимир Кириченко представив своє бачення 
філософського виміру історичного пізнання, розмірковуючи над співвідно-
шенням позитивістських епістемологічних засад світової історичної науки з 
релятивізмом та презентизмом. Ґрунтуючись на «теорії історичного пізнання 
в межах здорового глузду» Р. Дж. Коллінгвуда, доповідач переконував, що 
історик не має права прибирати, додавати та суперечити свідченням, що 
досліджуються, адже релятивізм в історичному пізнанні означає вихід за 
межі джерела і застосування суб’єктивних критеріїв.
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Професор Ігор Усенко, спираючись на статті видатного історика 
М. Грушевського та науковця радянського періоду Ф. Шевченка, у своїй 
доповіді-презентації звернувся до питання про поняття «суд історії» та 
«уроки історії». Ґрунтуючись на доробку вчених доповідач сформулював 
основні висновки, які можуть бути дороговказом і для сучасної істори-
ко-правової науки. Зокрема, те, що поняття «суд історії», «вирок історії», 
«урок історії» в конкретному контексті можуть мати певне смислове наван-
таження. По-друге, суд історії автор розуміє як утвердження закономірнос-
тей розвитку суспільства, об’єктивне підсумування історичного досвіду. 
Кожний справжній підсумок передбачає відповідні висновки з минулого, 
врахування корисного й шкідливого в ньому, а також з’ясування причин їх 
появи. По-третє, тривалий час основою суду народу були звичаї й традиції. 
З відкриттям законів розвитку суспільства свідомі творці життя стали сві-
домими суддями історії, зросли їхня роль і активність в оцінці подій мину-
лого. По-четверте, тільки суд історії виносить вирок подіям і людям, а істо-
рик лише готує матеріали для нього. При цьому він має бути об’єктивним, 
але не категоричним. Історик є людиною свого часу, представляє певні 
суспільні кола, але в суді історії він не має осучаснювати минуле. По-п’яте, 
суд історії судить не тільки мертвих, а й живих. Традиції минулого завжди 
тяжіють над сучасниками.

Завідувач кафедри державно-правових дисциплін Харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна Олександр Головко занурив слу-
хачів у проблематику історіософського виміру розуміння права. Дослідження 
історіософських основ права в працях Г. Радбруха, Г. Кельзена, А. Кауфмана, 
а також порівняння їх із англо-американськими державно-правовими учення-
ми і доктринами П. Виноградова, Р. Паунда, Дж. Френка, Г. Бермана дало 
доповідачу підстави висновувати, що у ХХ столітті історико-правовий підхід 
використовувався мислителями не лише для обґрунтування філософсько-пра-
вових чи соціологічно-правових теорій, як правило, посткласичного чи 
некласичного типу, а й як важлива аргументація інтегративних теорій, у яких 
автори прагнули позбутися обмеженості і протистояння природно-правового 
і позитивно-правового розуміння права.

Про глобалізаційні проєкти минулого та їх вплив на розвиток держави і 
права у своїй доповіді розповіла завідувач кафедри морського права 
Національного університету «Одеська морська академія» Наталя Крестов-
ська. Доповідачка розглядає глобалізацію як історично тривалий постійний 
процес залюднення Землі та освоєння її ресурсів, перспективою якого є фор-
мування світового співтовариства з єдиною внутрішньо диференційованою 
економічною, політичною, правовою та культурною системою. На переко-
нання вченої, глобалізація має стихійно об’єктивний нелінійний характер 
(хвилі або цикли глобалізації), який, будучи усвідомленим окремими видат-
ними суб’єктами історичного процесу, може набувати форм проєкту, тобто 
цілеспрямованої планової діяльності. 
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Серед глобалізаційних проєктів минулого та сучасності професор 
виокремлює: медітерранізаційний проєкт Олександра Македонського (еллі-
ністичні державні утворення); римський політико-правовий проєкт (Римська 
імперія); християнський релігійно-правовий проєкт (Святий престол та 
Священна Римська імперія); Вестфальський міжнародно-правовий проєкт; 
союзно-європейський проєкт (наполеонівська система, «європейський кон-
церт», Європейський Союз); колоніальні та постколоніальні проєкти 
(Іспанська, Британська, Французька колоніальні імперії, Британська та 
Французька Співдружності націй); загальносвітові проєкти (ООН, СОТ, 
«всесвітня павутина», міжнародна правова система).

Жваву дискусію викликав виступ завідувача кафедри історії держави, 
права та політико-правових учень Львівського національного університету 
імені Івана Франка Ігоря Бойка, який задався питанням: «Історія держави і 
права України чи Історія права і держави України?». На думку доповідача, 
саме держава, як найбільша цінність для конкретної нації, має пріоритет, 
лише держава має право встановлювати або санкціоновувати своє право, 
створювати своє законодавство. Саме державу доповідач називає основою, 
ядром, джерелом розвитку конкретної нації (народу), а право, на його думку, 
є одним із основних засобів держави щодо забезпечення справедливості, рів-
ності, врегулювання суспільних відносин та гарантування безпеки нації 
(народу). Одним з аргументів за корить цієї тези професор називає те, що 
деякі сучасні європейські народи (наприклад каталонці) мають багато прав і 
приймають ті чи інші локальні акти свого волевиявлення, але власної держа-
ви не мають. Альтернативні думки щодо цілковитої зумовленості права дер-
жавою та державною волею висловили Леонід Зайцев, Наталя Крестовська 
та Олександр Головко.

Про метафору правового простору в історико-правовому пізнанні розмір-
ковувала старший науковий співробітник Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України Тетяна Бондарук. В юридичній науці 
поширення концепту «простір» зумовлене зміною дослідницької парадигми, 
що відбувається у ході боротьби між класичним та некласичним (посткла-
сичним) типами праворозуміння, деформалізацією об’єкта і предмета пра-
вознавства та усталенням підходу до права як соціокультурного явища. 
Концепції соціокультурного простору П. Сорокіна та П. Бурдьє, на думку 
доповідачки, дають змогу розглядати правовий простір як фундаментальну 
структуру координації правового життя суспільства та як важливу характе-
ристику правовідносин, належних до певної правової традиції. Вчена наго-
лосила на важливості розрізняти простір правовий та простір державний, і 
розглянути, за аналогією з політологічним поняттям «простір політичних 
подій», поняття «простір державних подій» (І. В. Долматов, Ю. М. Оборотов), 
що може дати в історико-правовому пізнанні опертя щодо так званих бездер-
жавних періодів.
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Завершувала роботу першої панелі Світлана Ковальова, доцент кафе-
дри історії і теорії держави і права Чорноморського державного універси-
тету імені Петра Могили, доповіддю, у якій звернула увагу аудиторії на ті 
проблеми і складнощі, які виникали в історії держави і права у зв’язку із 
запозиченням іноземного досвіду. Вона підкреслила, що, зважаючи на 
певні історичні умови, імплементація правових норм перетворювалася на 
їх імітацію. Окремо доповідачка акцентувала на вираженій залежності про-
гнозів результативності запозичення іноземного досвіду від того, наскільки 
вони будуть аксіологічно та онтологічно прийнятними для соціуму краї-
ни-реципієнта. 

Роботу другої панелі «Історія права, держави і юридичної думки у кон-
тексті цивілізаційного розвитку» відкрив Олександр Гавриленко, професор 
кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, доповіддю «Формування основ міжнарод-
ного права в стародавньому Китаї».

Поетичну нотку своєю доповіддю вніс старший науковий співробітник 
відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України Олександр Малишев, який розглядав 
зміст двох юридичних епіграм, що допомагають осмислити спадок ранньо-
модерного правознавця Бартоломія Гроїцького. Доповідь була чудово візуалі-
зована ілюстративним матеріалом.

Доцент Валерій Олейников звернувся до малодослідженого питання про 
форму правління в поглядах старця Новгородського Отенського монастиря 
Зіновія Отенського. А доцент Олена Сокальська порушила проблему визна-
чення національного внеску представників різних країн у загальноєвропей-
ський історичний пенітенціарний дискурс XIX ст. 

Доцент кафедри теорії та історії держави і права Харківського національ-
ного університету внутрішніх справ Геннадій Дедурін присвятив свою допо-
відь з’ясуванню витоків захисту прав національних меншин у міжнародному 
праві, наголосивши на тому, що актуалізація цієї проблеми відбулася у добу 
Нового часу, що було пов’язано з початком процесу формування національ-
них держав.

У рамках третьої панелі були об’єднані доповіді, які стосувалися істо-
ричних уроків державо- і правотворення ХХ ст. у контексті викликів сучас-
ності. Зокрема, професор кафедри фундаментальних та юридичних дисци-
плін Харківського національного університету внутрішніх справ 
Леонід Зайцев представив доповідь, у якій розкрив специфіку норматив-
но-правового регулювання грошового обігу в Українській Народній 
Республіці періоду Директорії, що припадає на 1918–1921 рр. Цьому ж періо-
ду історії нашої держави була присвячена й доповідь професора кафедри 
історії та археології Мелітопольського державного педагогічного університе-
ту імені Богдана Хмельницького Олександра Ситника, який заторкнув 
непросту тему щодо переосмислення досвіду українського державотворення 
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1917–1921 рр. Під час обговорення зазначеної доповіді Ігор Усенко висловив 
свою думку стосовно доречності використання слова «змагання» у контексті 
подій Української революції.

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права Національної академії 
Служби безпеки України Володимир Окіпнюк спинився на визначенні орга-
нізаційних форм та історичних витоків позасудових репресій у радянській 
Україні, які чинили більшовики у період з 1917 до 1953 рр., акцентуючи на 
існуванні певної спадкоємності функціонування каральної системи у 
Російській імперії та Радянському Союзі. 

Чималу зацікавленість учасників конференції викликала доповідь доцен-
та кафедри загальноосвітніх дисциплін Інженерного навчально-наукового 
інституту Запорізького національного університету Петра Рекотова, у якій 
він звернувся до питань історичної пам’яті у контексті подій Другої світової 
війни на теренах України. У обговоренні доповіді взяли участь Ігор Усенко, 
Олександр Головко, Володимир Окіпнюк, Геннадій Дедурін. 

Завершила роботу панелі та офіційну програму конференції доповідь 
старшого наукового співробітника відділу історико-правових досліджень 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України Ірини 
Музики. Дослідниця проаналізувала український правовий простір у ХХ ст. 
як актуальну проблему сучасних історико-правових досліджень, та запропо-
нувала власне бачення українського правового простору ХХ ст., яке включає: 
простір суб’єктів права українського етносу в межах конкретної території в 
конкретних часових проміжках; сукупність елементів соціально-політичної, 
економічної та культурної сфер життя суспільства та соціальної діяльності 
цих суб’єктів, врегульованих нормами права; сукупність правових смислів, 
конкретних правових домагань, залежностей, відносин та діянь різних пра-
вових суб’єктів українського етносу; складова частина правової реальності й 
правового життя українського етносу тощо. Актуальність тематики дослі-
джень посилюється вимогами часу, коли відсутність або недостатня відо-
мість українських досліджень сприяють поширенню спотворених і фальси-
фікованих історичних наративів, провокаційних заяв та агресивних дій сто-
совно територіальної цілісності та суверенітету України з боку РФ та її 
владних структур.

Серед виступів поза програмою конференції слід відзначити доповідь 
завідувача кафедри адміністративного та фінансового права Львівського 
національного університету імені Івана Франка Миколи Кобилецького, у 
якій йшлося про українського правника, дослідника цивільного і римського 
права, художника Юліана Зайця. 

Таким чином, під час конференції, у роботі якої взяли участь понад 20 
науковців зі Львова, Харкова, Києва, Мелітополя, Миколаєва, Одеси, 
Запоріжжя, Москви, відбулося 17 планових та 1 позаплановий виступ. 

Підбиваючи підсумки цього представницького наукового заходу, профе-
сор Ігор Усенко та професор Олександр Головко, наголосили на високому 
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науковому рівні представлених доповідей, у яких було відображено широкий 
спектр проблемних і актуальних питань сучасного історико-правового дис-
курсу. З повним відеозаписом конференції можна ознайомитися на YouTube-
каналі Міжнародної асоціації істориків права за посиланням: https://www.
youtube.com/channel/UCetr4frhXrB18Fzv4Z-EN3Q

Тези доповідей оприлюднено в анотованій програмі: Міжнародна науко-
во-практична конференція «Історичний досвід у правотворчості та держав-
ному будівництві» 26 березня 2021 року: Програма і тези доповідей / Відп. за 
випуск І. Б. Усенко, О. М. Головко; Міжнародна асоціація істориків права, 
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна. Київ – Харків, 2021. 30 с.
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Т. І. БОНДАРУК 
к. ю. н.

Міжнародна наукова конференція 

«ПРОБЛЕМА “ПРАВО І ЛІТЕРАТУРА”  
В ІСТОРИКО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ»

23 квітня 2021 р. у рамках циклу щомісячних наукових заходів 
Міжнародної асоціації істориків права за підтримки Комісії історії україн-
ського права при Президії НАН України і відповідно до планової наукової 
тематики відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України відбулася міжнародна наукова конфе-
ренція «Проблема “право і література” в історико-правовому дискурсі». 

До обговорення були запропоновані такі проблеми: теоретичні й історіо-
графічні аспекти становлення міждисциплінарного наукового напряму 
«Право і література»; право в літературі, право як література; основні дослід-
ницькі підходи та їх критика; особливості літературних творів як джерел 
пізнання права; юридичні мотиви у творчості відомих письменників; літера-
турно-художня форма юридичних текстів. 

Робота конференції провадилася у чотирьох панельних дискусіях. Так, на 
першій панелі «Теоретичні, історіографічні та гносеологічні проблеми» 
(модератор Т. І. Бондарук) у доповіді  професора Близькосхідного універси-
тету (Туреччина; Near East University – TRNC), доктора юридичних наук, 
професора, члена-кореспондента Міжнародної академії порівняльного права 
М. А. Дамірлі «Правo и литературa: пересечение хрупких границ. Насколько 
они хрупкие? (теоретико-методологические проблемы междисциплинарных 
связей» здійснена спроба підвести теоретико-методологічний фундамент під 
міждисциплінарні дослідження на перехресті права і літератури, виходячи з 
аналізу подібності та відмінності між ними. 

Завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України О. В. Капліна виступила з доповіддю 
«Література як засіб пізнання права та формування гносеологічних здібнос-
тей юриста», у якій наголосила, що такий міждисциплінарний напрям, як 
зв’язок літератури та права, має розвиватися, стати складовою виховання 
майбутнього правника, оскільки сприяє формуванню його особистості, вчить 
мисленню, глибокому аналізу, тлумаченню закону з позицій верховенства 
права, допомагає усвідомлювати кореляційні зв’язки минулого і майбутнього 
та загалом здатний виховувати гідного члена суспільства.

Завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, про-
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фесор, заслужений юрист України І. Б. Усенко у доповіді «Професор Оникій 
Малиновський – вітчизняний фундатор праволітературних досліджень» 
запропонував ввести в історико-правовий дискурс поняття «праволітературні 
дослідження» та проаналізував їх місце у творчості О. О. Малиновського, їх 
пріоритетний характер для розвитку відповідного напряму. 

У доповіді «Внесок письменників у історію вчень про право і державу» 
завідувач кафедри державно-правових дисциплін Харківського національно-
го університету імені В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор, 
заслужений юрист України О. М. Головко проаналізував особливу роль 
творців художньої літератури, письменників у розвитку української правової 
думки, висновуючи, що культура, письменство стали головним осередком 
збереження української ідентичності, джерелом українського культурно-на-
ціонального відродження, формування нової національно свідомої еліти.

Аспірантка кафедри транскордонних правових досліджень Гронін-
генського університету (Нідерланди), кандидат юридичних наук Ю. В. Хиж-
няк у доповіді «Суд як персонаж: наративний підхід до аналізу текстів 
рішень Європейського суду з прав людини», схарактеризувавши рішення 
ЄСПЛ, зазначила, що Суд створює у своїх текстах персонажа, який є почасти 
фікцією, й наділяє його певними рисами, який допомагає ЄСПЛ краще впи-
сати себе в дискурс прав людини, а також відіграє роль у формуванні харак-
терної манери інтерпретації й розвитку Судом положень Конвенції.

Предметом дискусій на другій панелі «Право і література від середньо-
віччя до Просвітництва» (модератор І. Б. Усенко) були доповіді: доцента 
кафедри історії і теорії держави і права Чорноморського державного універ-
ситету імені Петра Могили, кандидата юридичних наук, доцента 
С. Г. Ковальової «Суд і судочинство у середньовічному європейському геро-
їчному епосі та міській літературі»; наукового співробітника відділу істори-
ко-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України Є. В. Ромінського «Правові сюжети в повчальній літературі 
Давньої Русі»; старшого наукового співробітника відділу історико-правових 
досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 
кандидата юридичних наук О. О. Малишева «Дослідження історії юридич-
ного повсякдення методом синхронізації наукових та літературних автобі-
ографічних творів правознавців (на прикладі спору А. Альчато з сусідами)»; 
старшого викладача кафедри модерної історії України та зарубіжних країн 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» С. О. Гануса «Й.-В. Ґьоте: 
титан Просвітництва між юриспруденцією, бюрократичною кар’єрою та 
красним письменством». 

На третій панелі «Право на українському Парнасі» (модератор 
Н. М. Крестовська) були представлені доповіді професора Класичного при-
ватного університету (м. Запоріжжя), доктора політичних наук, кандидата 
історичних наук, професора, члена Національної спілки письменників 
України В. М. Северинюка «Поетичний переклад політико-правових джерел 
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з історії України XVII–XVIII ст. у поемі «Україна козацька»; старшого науко-
вого співробітника відділу історико-правових досліджень Інституту держави 
і права імені В. М. Корецького НАН України, кандидата юридичних наук, 
доцента І. В. Музики «Термін «емансипація» в літературній спадщині 
Івана Франка»; старшого наукового співробітника Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, кандидата юридичних наук, старшого 
наукового співробітника Т. І. Бондарук «Про право, про Лесю...»; наукового 
співробітника відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України, члена Національної спілки письменників 
України А. Г. Диби «Правники в оточенні Лесі Українки та їхній вплив на 
поетесу». Всі доповідачі намагалися розкрити правовий зміст сюжетів світо-
вої і української класики. 

Четверта панель «Літературно-правова ретроспектива» (модератор 
О. О. Малишев) об’єднала доповіді завідувачки кафедри морського права 
Національного університету «Одеська морська академія», доктора юридичних 
наук, професора Н. М. Крестовської «Глобалізаційні проєкти минулого та їх 
вплив на розвиток держави і права», у якій життя і творчість Віктора Гюго 
аналізується у зв’язку з правом та історією права; наукового співро бітника від-
ділу історико-правових досліджень Інституту держави і права іме-
ні В. М. Корецького НАН України, кандидата юридичних наук Л. В. Худояр 
«Питання сприйняття права в творах А. П. Чехова», у якій наголошується, 
що актуальність творчої спадщини А. П. Чехова полягає у можливості дослі-
дити в ракурсі сприйняття права історичні корені таких явищ, як правовий 
нігілізм і правовий песимізм, зокрема в російському соціумі; аспіранта 
Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. 
М. С. Бокаріуса» Я. Ільїна «Правник ХІХ століття в творах лікаря та 
юриста: парсуна чи карикатура?», де наголошується, що негативно, інколи 
навіть карикатурно зображені в творах А. П. Чехова та Л. М. Толстого правни-
ки є хорошим прикладом того, яким НЕ має бути професійний юрист; доцента 
кафедри теорії та історії держави і права Університету митної справи та фінан-
сів (м. Дніпро), кандидата юридичних наук, доцента С. П. Мороза 
«Актуальність антиутопій справедливого (за мотивами повісті Роберта 
Шеклі «Білет на планету Транай»), в якій акцентується на пов’язаності анти-
утопій справедливого з ілюзорністю тих чи інших суспільних ідеалів і проце-
сів; доцента кафедри теорії та історії права та держави Інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата 
юридичних наук Ю. В. Цвєткової «Гра Ендера» Орсона Скотта Карда, війна 
онлайн та виклики для міжнародного права», у якій наголошується, що розви-
ток нових технологій не тільки робить виклик для технічних і природничих 
наук, а й примушує розкривати горизонти переосмислення багатьох суспіль-
них явищ, зокрема юридичного аналізу ситуацій. 

Виголошені доповіді та дискусія, яку вони викликали, свідчать про зна-
чний інтерес до «праволітературної» тематики досліджень. Її актуалізація 
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усталює підхід до права як невід’ємної частини культурогенезу. В істори-
ко-правовому пізнанні такий підхід може бути сформульований як дослі-
дження процесу сходження особи, соціуму, держави до стану, що уможлив-
лює (стимулює, забезпечує) правове домінування, яке за такого підходу стає 
і домінуванням культурним1. 

Основні положення доповідей викладені у Анотованій програмі конфе-
ренції2, до її участі долучилося понад 25 науковців. Сама ж дискусія викла-
дена у запису на Ютуб-каналі Міжнародної асоціації істориків права.

1. Бондарук Т. І. Українське правознавство в гуманітарній парадигмі: дослідниць-
кі візії і акценти / відп. ред. І. В. Музика; НАН України. Інститут держави і права 
ім. В. М. Корецького. Київ: САК ЛТД, 2021. С. 5. 2. Міжнародна наукова конференція 
«Проблема «право і література» в історико-правовому дискурсі» 23 квітня 2021 року: 
Програма і тези доповідей / відп. за випуск І. Б. Усенко, Є. В. Ромінський; Міжнародна 
асоціація істориків права, Інститут держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України. Київ, 2021. 40 с.



687РОЗДІЛ XI • Наукове життя

ІВАНОВА А. Ю., 
к. ю. н.

СЕКЦІЯ І МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО ПОЛІЛОГУ 

«ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ  
У СВІТЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ:  

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

До 30-річчя проведення Всеукраїнського референдуму 1991 р.

Перша секція полілогу «Українська державність: нові методологічні підхо-
ди до дослідження, витоки, джерела та форми існування» була цілком присвя-
чена правовим проблемам історії української державності та її дослідженням.

Модерував роботу секції доктор юридичних наук, професор, академік 
НАПрН України, на час проведення форуму – заступник директора з науко-
вої роботи Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
О. В. Скрипнюк, який одразу наголосив на актуальності проблематики, 
посиленої ювілейними заходами, присвяченими 30-річчю незалежності 
України. Модератор зауважив, що цьогоріч уперше на високому державному 
рівні артикульовано позицію про відновлення української державності – 
новий методологічний підхід, що виходить із визнання тяглості української 
державності та спадковості форм її існування. Зауважив, що Указ Президента 
України від 24 серпня 2022 р. впливає на розуміння цих процесів та фактич-
но визнає нову парадигму та нові методологічні підходи у дослідженнях 
історії української державності. Незважаючи на те, що за роки незалежності 
багато було зроблено щодо досліджень української державності та її історії, 
все ще існує чимало стереотипів імперського, радянського та нового імпер-
ського підходу, що сьогодні формується. Тому відповідні проблеми потребу-
ють нових досліджень, нових підходів, нового бачення. Все це актуалізує 
дослідження української державності та висвітлення цих питань з наукових 
позицій, що має не лише історичне, а й політичне і прогностичне значення 
для становлення нової української нації.

Першу доповідь на тему «Правова культура як чинник відродження укра-
їнської державності: історико-правовий аспект» виголосив О. М. Головко, 
доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Доповідач 
зауважив, що, незважаючи на відсутність чіткого визначення, чим є правова 
культура, очевидним є те, що поза культурою людства немає, немає люд-
ського розвитку. Доповідач ставить питання, звідки береться право як ідеаль-
ний конструкт. Права, якого за влучним висловом С. С. Алєксєєва, у матері-
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альному світі не існує, однак яке є настільки важливим для людей, що сприй-
мається ними як щось матеріальне. Очевидно, що з позицій позитивізму 
відповісти на ці питання неможливо. На історичних прикладах доповідач 
доводить, що саме в структурах правової культури як сформована століттями 
відбувається тяглість, саме там зберігається той потенціал право- і державо-
творення, який забезпечив відродження права і відродження держави у 
1917 р. Навіть закони Російської імперії змінювались та набували змісту 
українського права, наповнювалися та виконували іншу змістовну сутнісну 
роль. Тобто правова культура є тією ідеальною структурою, що забезпечує 
тяглість, спадковість і незнищенність українського права. 

Доповідь «Українська державність: витоки, етапи становлення та розви-
ток» виголосив І. Й. Бойко, доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного 
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Доповідь відбулася в режимі ZOOM-трансляції. 

Доповідач наголосив на важливості історичної науки для збереження укра-
їнської державності та її численних функціях в Україні, яка сьогодні переживає 
найважче випробування у своїй новітній історії – війну за територіальну ціліс-
ність і державний суверенітет. Зокрема, на важливості історичних аргументів 
у протистоянні ворожій інформаційній кампанії. Це фактично інформаційна 
агресія, яка ведеться проти України та ґрунтується на цілеспрямовано сформо-
ваних комуністичним режимом СРСР історичних стереотипах і міфах, вико-
ристовує викривлене трактування історичних подій та спрямована на провоку-
вання розколу та ворожнечі в українському суспільстві. 

Актуальною проблемою залишається вивчення та популяризація історії 
української державності з виховною метою, для духовного розвитку україн-
ського народу, формування високої патріотичної самосвідомості та подолан-
ня нав’язаних століттями комплексів меншовартості, неповноцінності та 
провінційності. Поглиблене вивчення історії національного державотворен-
ня, її переосмислення, на думку доповідача, може пришвидшити процеси 
консолідації української народу, а відтак сприятиме подальшому утверджен-
ню держави Україна. 

Завданням особливої ваги професор вважає популяризацію історії укра-
їнської державності на міжнародному рівні, доведення, що Україна є однією 
з найдавніших європейських держав, яка має власні державно-правові тради-
ції, які формувалися упродовж багатьох століть, що творцем української дер-
жавності був і є український народ.

Доповідач стоїть на позиціях премордіалізму та виходить з позицій, що 
становлення української нації почалося від часів завершення Великого пере-
селення народів. А формування української нації, зародження та становлення 
ранньої української державності пов’язує із праслов’янами, які створили 
свою державу – Антське царство. У підсумку доповідач наголосив, що сучас-
на Українська держава є результатом розвитку національної державності, 
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найвищою цінністю і вічною мрією всіх українців, а на нинішнє покоління 
українців покладене завдання побудувати міцну державу для майбутніх поко-
лінь.

О. Н. Ярмиш, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України, президент Міжнародної асоціації істориків права, у своїй 
доповіді «Про планування, координацію та стимулювання наукових дослі-
джень з історії української державності» спинився на засадничих питаннях 
історико-правових досліджень. Основними тезами, розкритими в доповіді, 
стали такі. 

1. Останнім часом стає дедалі очевиднішим, що історія перетворилася на 
важливу арену інформаційно-психологічної війни, яку веде РФ проти 
України в більш широких межах війни гібридної. Про це яскраво свідчать 
«історичні» статті та промови президента РФ. За таких умов перед вітчизня-
ними науковцями постають відповідальні завдання з активізації досліджень 
з проблем історії української державності і права, поліпшенні їх планування, 
організації та стимулювання. 

2. При цьому дедалі більшої ваги набуває формування і подальший роз-
виток на основі вільних дискусій єдиних методологічних підходів до істори-
ко-правових проблем. Цьому була присвячена ціла низка щорічних міжна-
родних конференцій Міжнародної асоціації істориків права. Ми дійшли 
висновку про безперспективність спроб штучного «звуження» предмета 
науки історії держави і права України, некоректність виділення в історії укра-
їнського народу періодів «бездержавності». Ми маємо вивчати все, що відбу-
валося на нашій землі, не віддавати широке коло проблем «на відкуп» істо-
рикам сусідніх країн. Навпаки, було б доцільно всебічно висвітлити пробле-
му ролі українців у державному будівництві і правовому житті держав, до 
складу яких у ті чи інші історичні періоди входили українські землі. 

3. Доповідач вважає, що до цього часу недостатньо уваги приділено 
вивченню історії радянської державності і права в Україні, об’єктивній і все-
бічній їх оцінці. На наших очах наростає (передусім у Росії, але є відлуння 
цих процесів і серед наших громадян) висока хвиля «ностальгії» за СРСР, за 
«порядком і твердою рукою». Висловлено пропозицію провести в наступно-
му році міжнародну науково-практичну конференцію в зв’язку з 100-річчям 
СРСР. 

4. Для координації зусиль істориків права у дослідженні найбільш акту-
альних проблем необхідно поліпшити співпрацю Комісії історії українського 
права при Президії НАН України, МАІП, Інституту держави і права НАН 
України з питань перспективного планування, організації і стимулювання 
НДР, публікації їх результатів.

І. Б. Усенко, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист 
України, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави 
і права імені В. М. Корецького НАН України, виголосив доповідь на болючу 
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та актуальну тему «Про значення історичного досвіду в сучасному україн-
ському державотворенні і правотворенні». 

Професор І. Б. Усенко розпочав з тези, що дійсно багатющий досвід 
вітчизняного державотворення і правотворення доволі часто штучно збідню-
ється як можновладцями, так і окремими дослідниками. Так, прийнято вести 
відлік початку українського парламентаризму від 1917 р., хоча сусідні країни 
за точку відліку беруть на кілька століть старшу – діяльність сеймів Великого 
князівства Литовського і Речі Посполитої, де були посли (делегати) і від 
українських земель. Доповідач також піддав нищівній критиці популярну 
нині фразу про «тисячолітні традиції української державності», вважаючи, 
що ці традиції мають витоки щонайменше у скіфо-античній добі. Професор 
також підкреслив, що у вітчизняній історії від того часу не було «періоду 
бездержавності», хоча український елемент не завжди був належним чином 
представлений в органах влади. 

Окремо І. Б. Усенко спинився на формах можливого використання істо-
ричного досвіду, підкреслюючи, що у минулому відсутні прямі відповіді на 
актуальні питання сьогодення, але певні паралелі, аналогії та застереження 
як певні підказки для наших сучасників є цілком можливими. Зокрема, саме 
виходячи з історичного досвіду, доцільно відродити діяльність на найвищо-
му державному рівні Комісії з питань української правничої термінології. 
Доповідач також навів кілька прикладів «негативного» використання істо-
ричного досвіду, коли нібито різні за своєю природою владні режими вико-
ристовували однакові реакційні форми та методи внутрішньої політики. У 
цьому ж контексті професор звернув увагу на сучасний так званий парла-
ментський плагіат, багаторазове переписування з проєкту в проєкт одних і 
тих (часто доволі сумнівних) законодавчих ініціатив.

О. А. Алфьоров, кандидат історичних наук, науковий співробітник 
Інституту історії України НАН України, відомий популяризатор української 
історії, виступив із повідомленням про «“Полон” української державності в 
імперських схемах ХІХ–ХХІ ст.».

Доповідач у загальних рисах висвітлив одну з найбільших історіографіч-
них фальсифікацій ХІХ ст. і сфокусував увагу присутніх на термінологічних 
якорях, залишених від імперсько-радянської історіографії, на яких вибудува-
но схему історії. Автор послідовно оспорює тісну пов’язаність в історіогра-
фії моменту виникнення держави із особою Володимира Великого та дово-
дить, що державність на українських землях була й раніше. Так, княгиня 
Ольга в Константинополі визнається архонтисою, вона приймається в складі 
посольства як держави, в цей час наявні всі ознаки середньовічної держави. 
Однак у ХІХ ст. створений конструкт старшого, середнього та молодшого 
братів слов’ян, так званої давньоруської народності, з історіографії приби-
рається, це замінюється на рівні термінології. Наприклад, постать Короля 
Данила, яка передбачає забагато суверенітету для обстоюваною конструкту, 
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заміняється на Данила Галицького, що навіть термінологічно передбачає сут-
тєве зменшення обсягу повноважень.

На завершення виголошена доповідь А. Ю. Іванової, кандидата юридич-
них наук, старшого наукового співробітника, докторанта Інституту держави 
і права імені В. М. Корецького НАН України, «Проблеми правонаступності 
та інституалізації історичної пам’яті в сучасному українському законотво-
ренні». 

Доповідачка акцентувала на тому, що захід, присвячений вшануванню 
історичних подій 30-річної давнини, збігся із завершенням циклу вшануван-
ня 100-річчя подій української революції. Цей період А. Ю. Іванова вважає 
однією з біфуркаційних точок державотворчого процесу, в якій, з одного 
боку, вдалося реалізувати накопичений століттями державотворчий потенці-
ал, а з другого – саме тоді закладений фундамент для відновлення незалеж-
ності України в 1991 р.

Конкретно-історичні дослідження, що їх чимало проведено від початку 
часів незалежності України, у сукупності із новими концептуальними та 
парадигмальними підходами дали аргументи на користь твердження про 
існування в 1917–1921 рр. не «декількох державних утворень», як вони дійш-
ли з радянської історіографії та як їх досі вивчають у курсі історії, а єдиної 
Української держави з різними політичними режимами. Ілюстрацією цього є 
те, що в численних дипломатичних на міжнародних документах того часу як 
назва та самоназва Україна, Українська республіка, Українська держава вжи-
ваються різними урядами паралельно і синонімічно.

Доповідачка послідовно аргументує необхідність включення істори-
ко-культурної спадщини УНР не лише в науковий, а й у загальноюридичний 
контекст, що дало б змогу об’єднати формально-юридичне правонаступниц-
тво щодо радянської України та культурно-історичне – щодо Української 
Народної Республіки. 

Висловлено пропозиції, по-перше, у створенні міждисциплінарного 
міжінституційного науково-практичного експертного органу для всебічного 
вивчення цього питання та підготовки рекомендацій; та розглянути доціль-
ність закріплення історичних основ державності України на рівні загальних 
конституційних принципів.

У цьому контексті доповідачка акцентувала, що не менш важливим є те, 
як саме ці питання будуть урегульовані на законодавчому рівні, феномені 
пам’яттєвих законів загалом, їх особливостях в Україні та обґрунтувала 
потребу їх прийняття в сучасних українських реаліях.
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Т. І. БОНДАРУК, 
к.ю.н. 

ВІД ЛЮДИНИ ДО ДЕРЖАВИ:  
ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРАКТИКИ ТА ПІДХОДИ  

(за історико-правовими методологічними семінарами)

12 січня 2021 р. у відділі історико-правових досліджень Інституту держа-
ви і права імені В. М. Корецького в рамках дослідження планової теми 
«Українське правознавство в антропологічному вимірі та у європейському 
правовому просторі: історико-юридичне дослідження» було проведено мето-
дологічний семінар-дискусію «Антропологічний підхід в історико-право-
вих працях». З доповіддю «Філософсько-антропологічний підхід досліджен-
ня юридичного механізму сталінських репресій в історико-правових працях 
О. М. Мироненка» виступила старший науковий співробітник кандидат юри-
дичних наук Ірина Музика. 

Дослідниця коротко охарактеризувала зміст, місце і роль антропологічно-
го підходу в філософії права. Зокрема, вона, солідаризуючись з С. І. Макси-
мовим, визначила, що такий підхід надає можливість вивчати співвідношен-
ня особистості й права, особистість як об’єкт дії права та її вимоги до права, 
структуру цінностей особистості, а також право як засіб втілення цих ціннос-
тей в життя, права людини та їх юридичний захист, тобто особистісний 
аспект права1, та спробувала відповісти на питання, чому важливий саме 
філософсько-антропологічний підхід дослідження юридичного механізму 
сталінських репресій в історико-правових працях Олександра Миколайовича 
Мироненка.

На її думку, вчений у науковій і суспільно-політичній діяльності завжди 
обстоював власну політичну і наукову позицію, відповідно до якої людина в 
праві розглядалася не лише як учасник правовідносин, які виникають на 
основі встановлених державою норм, і не лише як абстрактна цінність, а й як 
реальна людина з її прагненнями, потребами та інтересами. 

Зокрема, дослідниця привернула увагу до його досліджень системи і 
видів кримінальних покарань у зв’язку з метою (цілями) покарання, акценту-
ючи при цьому, що саме це «вузьке» питання якнайкраще може розкрити 
філософсько-антропологічний підхід у науково-практичній діяльності 
О. М. Мироненка. Адже саме в ракурсі цього підходу Олександр Миколайович 
розглядав юридичний механізм сталінських репресій2. 

Так, О. М. Мироненко у розділі «Кримінальне та кримінально-процесуаль-
не законодавство на службі тоталітарній системі» в колективній монографії 
«Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режи-
му (1929–1941)» як підґрунтя початку сталінської епохи масових репресій 
розглядає постанову ЦВК і РНК СРСР від 13 жовтня 1929 р.3 «Про зміну і 
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доповнення основних засад кримінального законодавства Союзу РСР і союз-
них республік» від 31 жовтня 1924 р. (Ця постанова була скасована лише 
Указом Президії ВР СРСР от 13.04.1959). 

Цим нормативним актом передбачалося запровадження так зв. «пораже-
ния в правах» – «позбавлення прав». «Поражение в правах» полягало у поз-
бавленні: а) активного і пасивного виборчого права; б) права займати вибор-
ні посади в громадських організаціях; в) права займати ті чи інші державні 
посади; г) права носити почесні звання; д) батьківських прав.

Далі, зазначає О. М. Мироненко, Постановою ЦВК і РНК від 6 листопада 
1926 р. встановлювалося два самостійних покарання: позбавлення волі у 
виправно-трудових таборах на строк від трьох років у віддалених місцевос-
тях і позбавлення волі на строк до трьох років, що і відкрило великі можли-
вості для розширення ГУЛАГу. 

Згодом, зауважував дослідник, до загальносоюзних «Основних засад» кри-
мінального законодавства було включено позбавлення права на пенсії 
(Постанова ЦВК і РНК СРСР від 13 лютого 1930 р. та відповідна постанова 
ВУЦВК і РНК УРСР від 5 жовтня 1930 р.). Законом СРСР від 8 червня 1934 р. 
«Про зраду Батьківщині» у правотворчу практику замість «засобів соціального 
захисту» було запроваджено нове поняття – «заходи кримінального покаран-
ня», що певною мірою відобразило зміну ідеології репресій. На хвилі сталін-
ських репресій приймається Закон СРСР від 2 жовтня 1937 р., який за держав-
ні злочини дозволяв застосовувати розстріл і позбавлення волі на строк до 25 
років (раніше максимально – 10). Ці нововведення, як наголошує Мироненко, 
з ідеологічної точки зору трактувалися як гуманізація законодавства, оскільки 
давали змогу скоротити практику застосування смертної кари. 

Слід зазначити, що ця так звана гуманізація була зумовлена метою «успіш-
ного розвитку» сталінської економіки, заснованої на застосуванні рабської 
примусової праці людей, яких держава на десятиліття відправляла до таборів 
за незначні або взагалі недоведені провини, за критику влади чи «не такий 
вислів», або просто «невигідних» з політичної точки зору людей внаслідок 
«чисток» серед державних службовців, військових, інтелектуальної еліти, 
зокрема української інтелігенції. Так, з картою сталінських концтаборів 
ГУЛАГу збігається карта ударних новобудов перших п’ятирічок. Тільки на 
будівництві Біломорканалу загинуло 12 800 людей, неофіційні джерела назива-
ють набагато більші цифри. За різними даними, з 1930 по 1953 р. у трудових 
таборах було знищено й загинуло від тяжких умов перебування сотні тисяч 
політв’язнів. Загалом, за даними О. І. Солженіцина, йдеться про десятки міль-
йонів убитих, з них не менше 3 млн – лише у 1937–1938 рр. 

В Україні від початку 20-х і до кінця 80-х років ХХ ст. було заарештовано 
майже 1,5 млн осіб (із них понад 50% українці). Майже 3 млн українців 
зазнали репресій. 

Також, наголошує Мироненко, упродовж 1930–1937 рр. Кримінальний 
кодекс УРСР був доповнений майже 80 новими складами злочинів, і стільки 
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ж змін було внесено до чинних статей. Майже всі новели робили чинні санк-
ції жорстокішими. Були введені до Кримінального кодексу УРСР склади зло-
чинів, що мали на меті боротьбу з заможним селянством в Україні і які стали 
нормативними засадами політики, яка призвела до голодомору на Україні. 
Мироненко називає ці закони драконівськими. Це не тільки закон «про п’ять 
колосків», а й низка норм, що встановлювали сувору кримінальну відпові-
дальність (розстріл, висилка, позбавлення волі, конфіскація майна, позбав-
лення громадянських прав тощо) за забій худоби, несплату податків і зборів, 
за порушення заборони торгівлі, за незаконне звільнення від поставок сіль-
ськогосподарської продукції тощо. 

Людожерними нормами Мироненко назвав також норми, які передбачали 
репресії для членів сімей державних злочинців. Зокрема, норми, що передба-
чали п’ятирічне заслання до віддалених місць Сибіру малолітніх членів 
сімей «зрадників» та десять років за недонесення за зраду. Також, наголошу-
вав Мироненко, фатальну роль у кримінальному судочинстві відіграли поспі-
хом розроблені запобігливими правознавцями в день убивства С. М. Кірова, 
яке було справою рук Сталіна, дві постанови ЦВК СРСР «Про порядок 
ведення справ про підготовку чи здійснення терористичних актів» і «Про 
внесення змін до кримінально-процесуальних кодексів союзних республік» 
(підписані Калініним і Єнукідзе та ініційовані Сталіним). 

Відповідно, робить висновок Мироненко, ці та інші акти, у кримінально-
му і кримінально-процесуальному законодавстві СРСР і УРСР 1929–1941 рр. 
створили необхідні передумови для успішного функціонування каральної 
машини та стали зразком суто інструменталістського підходу до права і 
законності. 

Важливо наголосити, що саме «поражение (позбавлення) в правах» як 
інститут кримінального права О. М. Мироненко вважав точкою відліку 
«великого терору». Запровадження «поражения в правах» є посяганням на 
те, що й відрізняє людину від тварини: якщо позбавити волі або життя можна 
і людину, і тварину, то позбавити прав – лише людину. Тому позбавлення в 
людині людського і відкрило шлях до масових репресій і голодомору, наслід-
ком яких стали мільйони невинних жертв. А суспільство заглибило у кризу, 
яка на території російської федерації через неусвідомлення цього травматич-
ного досвіду триває і дотепер. Власне криза як стан російського суспільства, 
за якого існуючі способи досягнення цілей є неадекватними, непередбачува-
ними і небезпечними, найкраще і надається визначенням «поражение в пра-
вах» її населення. 

Так, російське суспільство, усунувшись від осмислення тоталітарних 
травм і масового залучення населення до тоталітарних практик, опинилося у 
ситуації, яку історикиня Лариса Якубова, послуговуючись мовою метафор, 
описує як хірургічне видалення Божого образу з homo soveticus і перетворен-
ня його на особливу соціальну особину, що витворилася і, на жаль, продов-
жує витворюватися в контексті антигуманізму4. Тому у ХХІ ст. надзвичайно 
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актуальною для всіх мислячих людей є проблема цілковитої ізоляції Росії як 
країни, що активно діє на дискредитацію і знищення загальнолюдських цін-
ностей не лише на підвладних територіях й у країнах-сателітах, а й усього 
людства шляхом пропаганди, підкупів, зомбування й інформаційних фейків. 
Поряд з цією проблемою постає й інша не менш актуальна проблема – адап-
тація російського населення до умов життя в цивілізованому суспільстві, яка, 
очевидно, затягнеться на кілька десятиліть і потребуватиме зусиль і спеціаль-
них програм багатьох міжнародних організацій.

11 травня 2021 р. «Соборність, національна держава, унітаризм: 
поняття та точки дотику». З доповіддю «Соборність та соборність 
України: ідея, політичний рух, суспільний процес, наукове поняття» висту-
пила Ірина Музика.

Соборність і соборність України на сьогодні трактується як багатоаспек-
тне явище, що розглядається у філософському, соціальному, текстуальному 
(культурно-символічному), етно-політичному (політологічному), етнодер-
жавницькому та церковно-богословському вимірах.

Витоки соборності на українських етнічних землях дослідники вбачають, 
зокрема, у сучасній філософській думці виокремлюють такі аспекти собор-
ності: 1) еклесіологічний аспект (поєднання свободи особистості та духовної 
єдності церкви (І. Мелер, О. Хомяков, О. Шмеман); 2) соціальний аспект 
(розкриває «внутрішній» зміст суспільного життя (С. Франк, М. Лосський, 
М. Бердяєв), що спирається на солідарність, співчуття, любов до спільних 
духовних цінностей); 3) гносеологічний аспект; 4) етичний аспект (етика 
відповідальності й обов’язку, які походять від усвідомлення взаємопов’яза-
ності соборного життя й індивідуальних учинків, релігійності, любові до 
ближнього, визнання його свободи та цінності, що в емпіричному житті веде 
до визнання відповідних прав і свобод не лише суб’єктивно, але й на об’єк-
тивному соціальному рівні); 5) антропологічний аспект( виявляється в усіх 
вищезгаданих вимірах соборності й також розглядається як здатність носіїв 
свідомості (індивідів і колективів) існувати як єдине неформальне ціле 
(наприклад, у формі субкультури, громади, етносу, нації) зі збереженням 
їхніх індивідуальних особливостей і певної свободи. Це відрізняє «соборні» 
об’єднання людей від формальних (інституціональних) спільнот – держави, 
закладу, підприємства, що зацікавлені в регламентації та стандартизації жит-
тєдіяльності своїх учасників). 

У церковно-богословській і в соціально-філософській сфері поняття 
«соборність» використовувалося для позначення добровільного об’єднання, 
у процесі якого встановлюються світоглядно-ціннісні пріоритети та продуку-
ються життєві орієнтири, котрі визнаються всіма членами спільноти.

У суспільному житті соборність виявляє себе на кількох рівнях: об’єктив-
ний рівень містить два аспекти: соціальний і текстуальний (культурно-сим-
волічний), а саме традиції, стереотипи, норми, канони, міфи і т. п., що стано-
вить змістовий бік життя соціальної групи (1); суб’єктивний рівень, до якого 
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належать самоідентифікація як особистості, так і колективу як частини 
чогось цілого (церкви, нації, суспільства і т. п.), і свобода як невимушене 
ззовні покладання цілей власного життя (2); колективний рівень, на якому 
соборність виявляє себе як солідарність між суб’єктами – учасниками кому-
нікативного процесу (3). 

Термін «соборність» традиційно вживається в науці та державно-політич-
ній практиці як відображення процесів згуртування споріднених ідеологіч-
них і соціально-політичних рухів. Ідея соборності у новітні часи пов’язуєть-
ся з консолідаційними етнонаціональними процесами, становленням і роз-
витком національної державності. 

Поняття соборність у сучасній Україні передусім пов’язується з територі-
альною єдністю. Соборність України має кілька вимірів: соборність її 
земель; державності; громадськості; правової, політичної і громадянської 
культури, духовності та ін. 

Ідею соборності України у зазначеному розумінні підтримували Б. Хмель-
ницький, Т. Шевченко, М. Драгоманов, І. Франко, В. Липинський, М. Гру-
шевський, В. Винниченко, О. Бочковський, С. Шелухін та ін. культурні й 
політичні діячі. 

В історії української етнополітичної думки одним з перших питання 
про необхідність повної політичної незалежності і соборності України як 
держави на підавстрійських і підросійських українських етнічних землях 
порушив Юліан Бачинський у праці «Україна irredenta» (1895). Поняття 
«соборність» і «незалежність» він розглядав як взаємопов’язані й взаємозу-
мовлені. 

З огляду на викладене можна зробити висновок, що поняття соборність у 
різних його конотаціях поєднує раціональну та ірраціональну складові, що 
зумовлює в історико-правових дослідженнях залучення культорологічного 
методологічного інструментарію. 

Зокрема, узагальнюючи висновки В. С. Білоуса, Т. Бевз, І. В. Бредуна, 
В. Ф. Верстюка, І. Ф. Кураса, В. С. Макарчука, В. Ф. Панібудьласки, поняття 
соборності України (Української соборності) включає такі аспекти: 

– еклесіологічний – поєднання принципів свободи совісті і духовної 
єдності в лоні Православної церкви України;

– соціальний (аксіологічний) – спільні духовні цінності, ідеали, світогляд, 
зразки поведінки, культурна ідентичність;

– цивілізаційний – процес зародження, становлення і розвитку україн-
ської модерної політичної та громадянської нації;

– символічний – спільна знакова система, українська ідентичність;
– етнодержавотворчий – процес становлення і розвитку національної дер-

жавності, об’єднання українських етнічних земель у незалежній державі, 
територіальна єдність.

28 вересня 2021 р. на методологічному семінарі-дискусії «Національно-
етнічне питання: досвід державно-правових рішень» були представле-
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ні доповіді докторантки Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України, кандидатки юридичних наук України Анастасії Іванової 
та ад’юнкта Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського універ-
ситету в Ольштині (Польща), кандидата політичних наук Павела 
Пєтночки.

А. Ю. Іванова у доповіді «Національно-персональна автономія та її роль 
у розбудові української держави початку ХХ ст.» відзначила, що питання 
забезпечення прав меншин викликають сталий дослідницький і законотвор-
чий інтерес. До останнього часу в парламенті розроблявся проєкт Закону 
України «Про національні меншини в Україні», а науковцями Інституту дер-
жави і права імені В. М. Корецького НАН України запропоновано власний 
варіант тексту проєкту, особливістю якого є запровадження інституту етно-
культурної автономії5. Це актуалізує історичний досвід національної ексте-
риторіальної автономії, яка понад 100 років тому запроваджувалася в 
Україні – вперше на постімперському просторі загалом. 

У процесі адаптації цього інституту до політичної ситуації, до іншого 
часу, простору та правової культури, національно-персональна автономія в 
тогочасній Україні набула власного обличчя як на формальному, так і на сут-
нісному рівнях6. Її реалізація передбачала низку ґрунтовних реформ життя 
національних меншин, найголовнішими з яких стали секуляризація громади 
і освіти та реформа системи оподаткування. Також запровадження націо-
нально-персональної автономії паралельно із парламентським національ-
но-пропорційним представництвом дало змогу максимально широко забез-
печити політичні права національних меншин, усунення яких від політично-
го процесу стало приводом для критики моделі екстериторіальної автономії 
в Австрії.

Щодо можливостей етнокультурної автономії для захисту прав націо-
нальних меншин у сучасних реаліях доповідачка акцентувала увагу на пев-
них розбіжностях у оцінках сучасних науковців. Деякі вчені головною 
небезпекою вважають потенційну можливість перетворення етнокультур-
ної автономії на автономію територіальну. Зауважимо, що історично такі 
побоювання не є підкріпленими і прикладів безпосередньої трансформації 
етнокультурної автономії на територіальну автономію наразі не відомо.

Водночас мусимо визнати, що цей інститут був обґрунтований для вирі-
шення національного питання етнічних спільнот, які проживають дисперсно. 
В умовах компактного проживання етнічних спільнот використання етно-
культурної автономії як інструменту та передумови для формування терито-
ріальної автономії вважаємо недостатньо вивченим. Слід враховувати і 
загальну негативну тенденцію інструменталізації будь-яких політико-право-
вих інститутів задля досягнення політичних цілей та реалізації геополітич-
них інтересів.

У сучасних умовах конвергенції кордонів і правових систем екстерито-
ріальні інститути видаються перспективним механізмом захисту прав етніч-



698 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

них спільнот, до того ж історично-апробованим на українських землях. 
Водночас доцільність їх імплементації потребує додаткових міждисциплі-
нарних наукових досліджень та урахування особливостей сучасних політич-
них умов.

П. Пєтночка у доповіді «Національні та етнічні меншини у Польщі: пра-
вове регулювання» розкрив питання, пов’язані зі збереженням та розвитком 
культурної ідентичності національних та етнічних меншин, що регулюються 
у Польщі Законом «Про національні та етнічні меншини та про регіональну 
мову» від 6 січня 2005 р. (далі – Закон). Закон визначає, що національна мен-
шина – це група польських громадян, яка менш чисельна, ніж решта населен-
ня Польщі; значно відрізняється від інших громадян мовою, культурою або 
традиціями; прагне зберегти мову, культуру чи традиції; усвідомлює свою 
історичну національну спільноту; її предки проживали на теперішній терито-
рії Польщі не менше ніж 100 років та ототожнює себе з нацією організова-
ною у власній державі. Національними меншинами законом визнаються 
литовська, білоруська, українська, словацька, чеська, німецька, російська, 
вірменська та єврейська меншини.

Етнічну меншину, в розумінні закону, відрізняє від національної те, що 
вона не ототожнює себе з нацією, організованою у власній державі. 
Етнічними визнано татарську, караїмську, ромську та лемківську меншини. 
Законом за Європейською хартією регіональних мов або мов меншин регіо-
нальною мовою визначається мова, яка традиційно використовується в дер-
жаві її громадянами, які становлять групу менш чисельну за решту населен-
ня, а також відрізняється від офіційної мови держави. Туди не входять, однак, 
діалекти офіційної мови держави та мови мігрантів. Регіональною у Польщі 
законом визнається кашубська мова.

За переписом населення 2011 р., найчисельніші національні меншини у 
Польщі, які визнаються законом, це німецька, білоруська та українська, а 
серед етнічних – ромська та лемківська. Слід, однак, зазначити, що загалом 
найбільші за чисельністю меншини у Польщі становлять ті, які Законом не 
визначені ні національними, ні етнічними меншинами – це сілезці та кашуби.

Отже, питання, пов’язані з антропологічним виміром права, соборністю, 
національно-етнічними меншинами, є важливими для організації як суспіль-
ного, так і державного / правового життя на різних етапах історичного роз-
витку. З’ясування дослідницького потенціалу таких підходів, понять і кон-
струкцій, визначення продукованого ними проблемного кола є важливим 
сегментом дослідження історико-правової реальності. 
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СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ

Рецензія на книгу 

Національна стійкість України:  
стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних 

загроз: національна доповідь 

(ред. кол. С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Н. В. Хамітов,  
Є. І. Головаха, С.  С. Дембіцький, В. А. Смолій, 

 О. В. Скрипнюк, С. В. Стоєцький /  
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень  

ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2022. 552 с.)

Нещодавно прочитала дуже актуальну роботу, присвячену стратегії наці-
ональної стійкості України. Зрозуміло, що в наш час – час агресивної фази 
повномасштабної війни Росії проти України – ця проблематика є ключовою. 
Наш народ демонструє незламну національну стійкість у своєму протистоян-
ні військовій машині й пропаганді «північного сусіда» та його сателітів. 

Але як зробити, щоб ця стійкість була не стихійною, а розгорнулася до 
справжньої стратегії? На це питання й відповідає фундаментальне й водно-
час інноваційне дослідження «Національна стійкість України: стратегія від-
повіді на виклики та випередження гібридних загроз». Це чергова щорічна 
Національна доповідь Національної академії наук України 2022 р., підготов-
лена колективом науковців під керівництвом Віцепрезидента НАН України, 
Голови Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, академіка НАН 
України С. І. Пирожкова. До складу редакційної колегії увійшли відомі в 
Україні та за її межами науковці: доктор історичних наук, професор, член-ко-
респондент НАН України О. М. Майборода; доктор філософських наук, про-
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фесор, член-кореспондент НАН України  Н. В. Хамітов (заступники голови 
редколегії); доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН 
України Є. І. Головаха; доктор соціологічних наук С. С. Дембіцький; доктор 
історичних наук, професор, академік НАН України В. А. Смолій; доктор 
юридичних наук, професор, академік НАПрН України О. В. Скрипнюк, кан-
дидат політичних наук С. В. Стоєцький.

Методологічним і світоглядним стрижнем дослідження, як і низки попе-
редніх національних доповідей, є метаантропологічний потенціалізм, що був 
розроблений академіком С. І. Пирожковим та членом-кореспондентом 
Н. В. Хамітовим ще у Національній доповіді 2016 р. «Цивілізаційний вибір 
України: парадигма осмислення і стратегія дії» та у низці інших публікацій. 
Даний підхід є творчим розвитком проєкту метаантропології, який був окрес-
лений у фундатора філософської антропології ХХ ст. М. Шелера, продовжує 
гуманістичні підходи світоглядно-антропологічної школи академіка 
В. І. Шинкарука й корелює з методологічною й світоглядною стратегією 
людиноцентризму, запропонованою академіком В. Г. Кременем. 

Автори зазначають, що методологія метаантропологічного потенціалізму 
дає змогу «вибудовувати стратегії розвитку цивілізаційної суб’єктності краї-
ни, які відповідають її потенціям і при цьому сприяють гуманістичному роз-
витку людини…», а тому її «доречно також застосувати для осмислення такої 
якості цивілізаційної суб’єктності України, як національна стійкість і страте-
гії її досягнення та розвитку» (с. 21).

Важливо зазначити, що в даній Національній доповіді розвивається кон-
цепт резильєнтності (від. англ. resilience – стійкість, життєстійкість, спро-
можність відновлюватись), який здобув велике поширення в західній філо-
софській та політологічній літературі і означає здатність соціальної системи 
відповідати на виклики, чинити спротив негативним впливам і загрозам. При 
цьому автори Національної доповіді роблять акцент на побудові стратегії 
передбачення й випередження викликів та загроз. Вони підкреслюють, що 
національна стійкість (резильєнтність) країни – це стратегія її існування, 
коли вона здатна зберігати збалансованість розвитку та успішно відповідати 
на зовнішні і внутрішні виклики, протистояти загрозам і кризам, більше того, 
зусиллями політичної та інтелектуальної еліти вчасно передбачати й ефек-
тивно реагувати на них заради гідної самореалізації та гуманістичного роз-
витку людини, які забезпечує держава в балансі з громадянським суспіль-
ством. 

У Національній доповіді зазначається, що вченням, яке робить наголос на 
розвитку людини як особистості, є персоналізм, тенденції якого є доволі 
органічними для вітчизняної філософської думки, й підкреслюється, що суть 
персоналізму полягає у вимозі розвивати свої потенції, передусім духовні, 
приймаючи при цьому цінність іншої особистості та унікальність шляху її 
розвитку. У дослідженні чітко проводиться думка, що такий підхід був озна-
чений ще Григорієм Сковородою, який вперше доволі чітко висловив таке 
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кредо українського персоналізму, як «сродна праця». Автори доводять, що у 
цьому контексті персоналізм постає як діяльний гуманізм, який розвиває як 
себе, так й Іншого, виводить з наявного буття, де всі потенції приховані, до 
їх розкриття, що й означає справжню суб’єктність. 

У результаті робиться важливий висновок: «для набуття конструктивної 
національної стійкості України українська ідентичність повинна світоглядно 
проявлятися як християнський гуманізм та персоналізм при відкритості всім 
світоглядним позиціям, що вбачають у вільній та гідній самореалізації осо-
бистості у співтворчості з Іншим вищу цінність» (с. 32).

Розвиваючи цю ідею, автори констатують схильність українців до такого 
культурного архетипу, як індивідуалізм, який став уже архетипом світогляду 
й поведінки, й обґрунтовують, що саме тому персоналізм набуває великої 
значущості – як світоглядний принцип, що дає змогу піднятися над індивіду-
алізмом й при цьому єднатися без авторитаризму, образу вождя та ідеології 
вождизму. Важливо, що дослідникам вдалося переконливо показати, що іде-
ологія вождизму, яка з необхідністю включає в себе ксенофобію, агресію, 
репресивність й саморепресивність, є чужою для української ментальності – 
українці глибинно спрямовані не до общинних форм єднання, в яких «особи-
стості нівелюються під пресом «вічно правильних» норм та «єдино можли-
вих» ідеологічних наративів і метанаративів», а до вільного обговорення з 
врахуванням позиції Іншого і повагою до нього» (с. 32). 

На думку дослідників, при формуванні стратегії національної стійкості 
поруч з персоналізмом слід враховувати ще один пов’язаний із ним архетип 
української культури – українську світоглядну толерантність як здатність до 
обережного, стриманого ставлення до світоглядної позиції Іншого, його 
принципів та цінностей. Автори показують, що така здатність українця 
повинна розвиватися від толерантності як обережності до толерантності як 
співтворчої взаємодії, яка становить серцевину будь-якої ідентичності й кон-
солідованості. Саме на основі такої активної співтворчої толерантності і 
можлива продуктивна стратегія національної стійкості України в умовах і 
війни, і миру. Дослідники доводять, що світоглядна толерантність поєднуєть-
ся з таким архетипом української культури, як кордоцентризм, це «робить її 
екзистенціально-проникливою, наповнює душевною теплотою й духовним 
піднесенням», що є вкрай важливим в ситуації єднання народу, який проти-
стоїть масштабній агресії.

У координатах окресленого підходу метаантропологічного потенціалізму 
дослідники протягом всього дослідження показують, що саме гуманістична 
та сильна суб’єктність країни є вищим критерієм і сенсом конструктивної 
національної стійкості. Розвиваючи цю ідею, вони знаходять важливу законо-
мірність: «стадії розвитку національної стійкості відповідають стадіям циві-
лізаційної суб’єктності країни». Вони зазначають, що цивілізаційна суб’єк-
тність може бути розділена на дві ключові стадії: 1) потенційна суб’єктність, 
яка існує до появи незалежної держави – здебільшого в духовно-культурних 
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та економічних вимірах; 2) актуальна суб’єктність в умовах незалежної дер-
жави, яка має ще й геополітичний вимір, що дає країні можливість виступати 
й суб’єктом міжнародних відносин. Друга стадія поділяється «принаймні на 
два рівні: суб’єктності у виборі вектора геополітичного партнерства та 
суб’єктності у творенні та втіленні власного цивілізаційного проєкту» 
(с. 62–63). 

Не можна не погодитися з тезою, що специфіка нинішньої національної 
стійкості України в умовах війни зумовлюється тим, що наша країна сьогод-
ні має суб’єктність у виборі вектора геополітичного партнерства. Це стій-
кість вибору геополітичного вектора та його реалізації. У контексті дослі-
дження така стійкість геополітичного вибору отримує продуктивну силу 
тільки за умови набуття стійкості реалізації власного цивілізаційного проєк-
ту України, без чого сила стійкості втрачає сенс.

Автори Національної доповіді обстоюють важливу ідею: вже на рівні 
вибору вектора геополітичного партнерства ми повинні і створювати, і вті-
лювати цивілізаційний проєкт України, який кінцевою метою має гідну інно-
ваційну самореалізацію людини і відповідний рівень життя. Погоджуюсь, що 
саме це й робить нашу суб’єктність власне цивілізаційною – цілісною в еко-
номічному, політичному й духовно-культурному вимірах і наповнює силою 
та свободою будь-який вектор геополітичного партнерства. Національна 
стійкість, яка відповідає такій суб’єктності, є стійкістю заради інноваційного 
розвитку, а не заради самої стійкості чи вічного протистояння. І потребує 
вона не просто солідаризації, а консолідації – єднання в ім’я спільної мети, 
яка досягається у творчості й співтворчості.

Інноваційний характер має виділення в роботі трьох принципових етапів 
реалізації стратегії національної стійкості: 1) аналітичного, 2) практичного 
та 3) заключного. 

Перший етап включає в себе моніторинг реальних подій і ситуацій у світі 
з метою передбачення конкретних внутрішніх або зовнішніх викликів і 
загроз, відділення перших від других, їх класифікацію та зв’язок, а також 
вироблення плану дій щодо їх випередження, нейтралізації й протидії. На 
другому етапі відбувається практичне здійснення нейтралізації деструктив-
них викликів та загроз й протидії їм. На третьому етапі маємо аналітику 
результатів і наслідків практичного етапу, яка стає основою для корекції 
практичних дій й концептуальних підходів. 

Цілком можу погодитися, що перший і останній етапи в їх теоретичних і 
методологічних вимірах потребують значного інтелектуального потенціалу, 
який може забезпечити взаємодія фахових аналітиків та експертів (передусім 
з НАН України, університетів та інших авторитетних дослідницьких інститу-
цій) з представниками органів виконавчої влади, відповідальними за націо-
нальну безпеку держави.

Евристично цікавими є концепти й когнітивні метафори «підпанок» і 
«автор», які дослідники використовують для осмислення екзистенціаль-



704 ПРАВОВА ДЕРЖАВА � Випуск 33

но-психологічних перешкод і каталізаторів становлення цивілізаційної 
суб’єктності України та її національної стійкості. 

Дослідники констатують комплекс меншовартості частини української 
політичної і навіть інтелектуальної еліти, який називають «комплекс підпан-
ка», виходячи з прислів’я, яке вийшло із глибин української історії: «Не так 
страшні пани, як страшні підпанки». Підпанок – це виходець з народу, який 
служить не народу, а зовнішній владній силі – пану, який може бути громадя-
нином країни, але має інтереси принципово відмінні від її національних інте-
ресів. Підпанки, які в минулому виступали з цинічною відкритістю і насо-
лоджувалися своєю владою над громадами й цілими країнами, у сучасному 
демократичному світі свідомо чи позасвідомо маскуються, з пафосом декла-
руючи обстоювання інтересів та цінностей народу. Панами по відношенню 
до підпанків у нинішніх умовах виступають вітчизняні, зарубіжні або транс-
національні олігархи. Зазвичай вони мають глибинні економічні інтереси у 
тій чи іншій країні, які суперечать її національним інтересам. Підпанки-
політики допомагають панам-олігархам реалізовувати їх інтереси за допомо-
гою демократичних процедур. Так само чинять підпанки-інтелектуали, які 
створюють ідеологічні, політтехнологічні та юридичні конструкції для під-
панків-політиків.

Дослідники переконливо доводять, що підпанки-політики та підпанки-ін-
телектуали – це той суспільний прошарок, який реально загрожує цивіліза-
ційній суб’єктності країн, причому тим більше, чим активніше його пред-
ставники імітують діяльність по забезпеченню національної стійкості, осо-
бливо в умовах війни. 

Постаті підпанка протистоїть постать автора – і в політиці, і в інтелекту-
альній діяльності, яка може бути як науковою, так і художньою. Саме автори 
зумовлюють реалізацію цивілізаційної суб’єктності країн. Їх інноваційна 
діяльність за умови консолідованості робить національну стійкість дієвою й 
конструктивною. Щирий автор не може виступати агентом впливу, адже орі-
єнтований не на маніпуляцію чи трансляцію чужої маніпуляції, а на іннова-
ційну діяльність, яка розв’язує реальні економічні, політичні й духовно-куль-
турні проблеми своєї Батьківщини. 

Якщо у світогляді підпанка маємо домінанту інтересів над цінностями, то 
автори мають рівновагу інтересів і цінностей, а в умовах загроз і криз цінно-
сті можуть ставати вагомішими. При цьому особисті інтереси та цінності 
справжнього автора резонують з глибинними інтересами і цінностями його 
країни – як проявленими, так і такими, що знаходяться у потенції. Це не озна-
чає заперечення свободи творчості, це означає, що автори активно впливають 
на розвиток національних інтересів і цінностей. Класичний приклад цього – 
життя й творча діяльність таких геніальних авторів, як Й. В. Гете в Німеччині, 
С. Кьєркегор у Данії та Т. Шевченко в Україні. 

У Національній доповіді переконливо доводиться, що саме автори як 
вільні інноваційні діячі забезпечують щиру й ефективну відповідь на викли-
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ки й загрози, не дають їм стати кризами, а тому є справжніми патріотами 
своєї країни і саме вони є тими суб’єктами, що здатні нейтралізувати загрозу 
підпанків як агентів впливу, що свідомо чи позасвідомо руйнують і націо-
нальну стійкість, і суб’єктність країн.

Методологічно й світоглядно інноваційною є концепція «києво-руської 
ідентичності», яку автори протиставляють «московсько-російській». Києво-
руська ідентичність принципово відрізняється від московсько-російської 
орієнтованістю не на імперську велич, а на цінності свободи, гідності та пер-
сональної самореалізації. Києво-руська ідентичність відображає, зокрема, 
буття й світогляд російськомовних громадян нашої країни, які світоглядно й 
дієво налаштовані на розвиток цивілізаційної суб’єктності України, є не 
лише її симпатиками, а й прихильниками, більше того, налаштовані захища-
ти цивілізаційну суб’єктність Батьківщини зі зброєю в руках. 

Автори показують, що києво-руська ідентичність є не просто ідеологіч-
ним конструктом, який повинен згуртувати російськомовних патріотів 
України, стаючи своєрідною вакциною проти імперських «інформаційних 
вірусів». З їх точки зору, києво-руська ідентичність, як глибинна духовна 
потенція, складає архетиповий стрижень української ідентичності, в ній най-
меншою мірою проявлені історичні впливи великодержавних та імперських 
сусідів (російської, і австро-угорської імперій та Речі Посполитої). 

Києво-руська ідентичність ніколи не виявляла себе малоросійською в 
найгіршому, «холопському» й меншовартісному розумінні. При цьому зі сво-
їми кордоцентричними, християнсько-гуманістичними й персоналістичними 
тенденціями дана ідентичність уособлює світоглядні цінності, які є близьки-
ми українцям і Центру, і Сходу, і Заходу України, глибинно резонуючи також 
з цінностями західного світу. Тому вона може змістовно об’єднати всю полі-
тичну українську націю заради розвитку суб’єктності країни й розкриває ще 
незадіяний потенціал консолідованої національної стійкості. 

Представниками києво-руської ідентичності, які задали її неповторні сві-
тоглядні горизонти, є видатні філософи й філософські письменники, мисли-
телі Григорій Сковорода, Памфіл Юркевич, Микола Гоголь, Тарас Шевченко 
й Микола Бердяєв. Ці постаті є доволі різними, проте кожен з них репрезен-
тує персоналізм, який є стрижневим для всієї української ідентичності – не 
лише для вітчизняної філософської думки, а й для буття всього народу.

Києво-руська ідентичність, з одного боку, може сприйматися анахроніз-
мом; проте насправді вона є не до кінця реалізованою потенцією. Проте саме 
постулювання такої ідентичності може реально консолідувати мільйони 
екзистенціально, світоглядно та геополітично розгублених людей у Центрі, 
на Сході й на Півдні України, не дати їм стати носіями імперської іден-
тичності.

Дослідники роблять висновок, що києво-руська ідентичність є історич-
ним духовно-світоглядним коренем і водночас потенцією української іден-
тичності. Даний концепт дає змогу протистояти інформаційно-ідеологічному 
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тиску московсько-російської імперської ідентичності, єднати й спрямовувати 
українську політичну націю в усьому її різноманітті, створюючи світоглядну 
основу для консолідованої національної стійкості заради розвитку цивіліза-
ційної суб’єктності.

Привертають увагу виділені принципи і складові стратегії національної 
стійкості, які компліментарні архетиповим основам української культури і 
ментальності, а тому відповідають реальним потенціям української політич-
ної нації. 

Надзвичайно важливим є те, що наприкінці цієї Доповіді є додатки:  
«Національна стійкість в умовах російсько-української війни: політичні й 
правові аспекти» та «Новітні виклики і загрози у війні Росії проти України: 
правові оцінки й рекомендації», які висвітлюють найновіші проблеми націо-
нальної стійкості України. 

Раджу всім уважно ознайомитися з цим інноваційним дослідженням, яке 
переконливо доводить, що українська гуманітаристика гідно відповідає на 
виклики й загрози в наш непростий час. 

Чекаємо на наступну Національну доповідь. 

Світлана КРИЛОВА, 
доктор філософських наук, професор, 

 віцепрезидент Асоціації філософського мистецтва,
професор кафедри релігієзнавства, богослов’я та культурології 

НПУ імені М. Драгоманова
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СУЧАСНІ ВИМІРИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  
В УКРАЇНІ

Монографія*1 складається з трьох томів, об’єднаних єдиною проблемою 
становлення громадянського суспільства в пострадянській Україні. 
Значущість і актуальність цієї проблеми, її багатогранність зумовили необ-
хідність її комплексного вивчення, стратегію формування громадянського 
суспільства, перспективи його модернізації та подальшого розвитку в кон-
тексті європейської інтеграції України. 

Загалом у монографії, що спрямована на розв’язання теоретичних проб лем 
розвитку громадянського суспільства, особливу цінність становлять ретро-
спективні аспекти вивчення проблеми взаємодії громадянського суспільства та 
держави. Здійснюючи дослідження, автори спирались на масив вітчизняних і 
зарубіжних першоджерел, новітнє українське законо давство. Вони не просто 
констатують факти, а й висловлюють своє бачення проблеми та пропонують 
шляхи її розв’язання. У цьому контексті важливим є вдосконалення взаємодії 
держави і суспільства у напрямі розвитку механізму забезпечення прав і сво-
бод людини, посилення їх судового захисту тощо.

У першому томі монографії «Загальнотеоретичні та конституційно-пра-
вові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні» основна увага 
приділена комплексному дослідженню теоретичних і методологічних підхо-
дів до вивчення громадянського суспільства, його провідних інститутів, 
сучасного конституційно-правового забезпечення та системи гарантій функ-
ціонування. Особливі акценти спрямовано на створення оптимальних умов 
для реалізації забезпечення прав і свобод людини в сучасних реаліях та вза-
ємодії інститутів громадянського суспільства і державної влади в цьому 
напрямі.

Адміністративно-правові, цивільно-правові, економічні, соціогуманітар-
ні аспекти формування громадянського суспільства на концептуальному 
рівні досліджено у другому томі монографії «Доктринальний вимір галузе-
вих засад функціонування громадянського суспільства в Україні». Окреслено 

*1 Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модерніза-
ції: монографія / за заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка та акад. НАПрН 
України О. В. Скрипнюка; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 
Київ: Юридична думка, 2017 . 
Т. 1: Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського 
суспільства в Україні / [Ю. С. Шемшученко та ін.]. 2017. 675 с. 
Т. 2: Доктринальний вимір галузевих засад функціонування громадянського суспіль-
ства в Україні / [Ю. С. Шемшученко та ін.]. 2019. 587 с. 
Т. 3: Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модер-
нізації: монографія: У 3 т./за заг. ред.. акад..НАН України ЮС. Шемшучена та акад.. 
НАПрН Україн и О.В. Скрипнюка /Т. 3: Громадянське суспільство в Україні: сучас-
ний стан, виклики, стратегія модернізації. Львів. Вид-во «Друкарня «Папуга», 2021. 
548 с.
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стратегічні напрями розвитку громадянського суспільства в новітніх умовах 
історичного розвитку сучасного світового співтовариства. Такий усебічний 
підхід зумовлює комплексний характер дослідження. Серед ключових проб-
лем громадянського суспільства отримали висвітлення питання економічно-
го базису власності і розвитку ринкових відносин. Ці проблеми розглянуто з 
точки зору забезпечення синхронного розвитку громадянського суспільства і 
держави, демократії та управління. Не обійдене увагою такі явища, що 
мають місце у суспільстві, як злочинність і корупція, та вказано на механізми 
і шляхи їх подолання. 

Необхідно відзначити усвідомлення авторами думки про необхідність 
посилення ролі громадянського суспільства його модернізації, пов’язані 
зі змінами, що принесли з собою події Революції гідності, анексія Криму та 
війна на сході України. Авторами здійснено інтелектуальне осмислення про-
цесів, що відбуваються в країні та навколо неї на світовому рівні, і перспек-
тив їх розвитку. Автори усвідомлюють, що і Україна і сучасне світове співто-
вариство опинилось в умовах системної політичної кризи. Автори наголошу-
ють на тому, що подолання цих кризових явищ можливе лише за умови 
прогресу громадянського суспільства. 

У третьому томі «Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, 
виклики, стратегія модернізації» наукову цінність становить аналіз основних 
концепцій взаємодії демократичної, правової держави і громадянського 
суспільства, вирішення конфліктів через виважений компроміс. Дослідження 
ґрунтуються на системному аналізі взаємодії громадянського суспільства і 
держави в його історичній ретроспективі. 

Окрему увагу приділено проблемі переходу суспільства від тоталітариз-
му до демократії та його відображенню в сучасний період модернізації 
України, у тому числі питанню врегулювання в Конституції України відно-
син у сфері взаємодії держави і громадянського суспільства. Значне місце 
відведено питанням розвитку інституціональної взаємодії в захисті прав і 
свобод людини і громадянина, застосуванню у цьому відношенні конститу-
ційно-правової відповідальності держави перед особою. 

Важливе значення має проведений аналіз процесу глобалізації і глобаль-
ного громадянського суспільства та забезпечення державного суверенітету і 
національної безпеки в контексті євроатлантичних прагнень України. 
Зазначається, що не менш важливим є вирішення правових проблем інфор-
маційного суспільства, розбудови відкритої інформаційної держави як опти-
мальної форми інформаційно-технічних комунікацій.

До написання книги були залучені науковці як академічних установ у 
галузі юридичних, економічних, політичних та філософських наук, так і вче-
ні-практики та фахівці у сфері державного управління, які працюють в орга-
нах державної влади і місцевого самоврядування. Левову частину досліджен-
ня здійснили вчені Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України. Видання має фактично загальнонаціональний характер та значення. 
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До його виконання були залучені провідні вчені соціогуманітарних наук 
вищих закладів освіти Києва, Харкова, Львова, Одеси, Сум, Острога та 
інших міст.

В умовах сучасного державно-правового розвитку монографія є актуаль-
ним та інноваційним дослідженням. Вона розв’язує широке коло теоретич-
них і практичних правових проблем, має важливе методологічне значення у 
вирішенні питань взаємодії держави і громадянського суспільства. Робота є 
фундаментальним, завершеним науковим дослідженням, виконаним на висо-
кому теоретичному і методологічному рівнях.

Член-кореспондент НАН України В. Ф. Сіренко 
Член-кореспондент НАН України Н. М. Пархоменко 
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О. В. ПЕТРИШИН, 
президент Національної академії правових наук України,  

академік НАПрН України,  
доктор юридичних наук, професор 

АРКТИКА В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ ВИМІРІ:  
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Рецензія на монографію  
«Міжнародно˗правове регулювання  
співробітництва держав в Арктиці»*1

Монографія Я. А. Павко, кандидата юридичних наук, старшого наукового 
співробітника відділу міжнародного права та порівняльного правознавства 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, присвячена 
актуальній і малодослідженій темі, оскільки на сьогодні у вітчизняній науці 
міжнародного права відсутні праці комплексного характеру, в яких були б 
вивчені особливості міжнародно-правового регулювання співробітництва 
держав в арктичному регіоні. Зауважимо, що єдиною роботою до цього часу, 
яка має безпосереднє відношення до міжнародно˗правового режиму Арктики, 
було монографічне дослідження Л. Д. Тимченка «Куди йдеш, Арктико? 
Міжнародно-правовий режим Арктики та тенденції його розвитку», опублі-
коване англійською мовою в 1996 році. 

За своєю структурою монографія складається з переліку умовних скоро-
чень, вступу, трьох розділів, які включають десять підрозділів, висновків, 
списку використаних джерел і додатків. Основні наукові положення, висно-
вки та рекомендації, викладені у роботі, є теоретично обґрунтованими, що 
забезпечується застосуванням сучасних загальнонаукових і спеціальних 
методів та засобів наукового пізнання. Необхідно зазначити, що для повного 
розкриття обраної теми наукового дослідження автором було зібрано та про-
аналізовано чимало унікальних вітчизняних і зарубіжних міжнародно-право-
вих джерел. Сам список використаних джерел налічує 388 одиниць. Особливу 
увагу Я. А. Павко звернула на останні міжнародно˗правові документи, 
прийня ті державами в рамках міжнародних організацій, діяльність яких 
повʼязана з арктичним регіоном.

У першому розділі монографічного дослідження здійснено комплексний 
аналіз механізмів міжнародно-правового регулювання кооперації держав 
у північному полярному регіоні. Зокрема‚ автором виокремлено договірний 
та інституційний механізми міжнародно-правового регулювання співробіт-
ництва держав в Арктиці й розкрито їх сутність. Крім того‚ Я. А. Павко 
досліджено становлення та розвиток арктичного права як полісистемного 

*1 Павко Я. А. Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав в Арктиці: 
монографія. Київ, 2021. 358 с.
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комплексу‚ який складається з норм міжнародного права (міжнародного мор-
ського права‚ міжнародного права навколишнього середовища та інших галу-
зей)‚ норм внутрішньодержавного права арктичних держав і норм міжнарод-
ного «м’якого права»‚ що регулюють різні сфери міждержавних відносин в 
Арктиці. Другий розділ наукової роботи присвячений особливостям правово-
го статусу і правового режиму Арктики. У ньому автором розкрито зміст і 
співвідношення термінологічних понять «правовий статус» і «правовий 
режим» у контексті специфіки арктичного регіону‚ визначено основні кон-
цептуальні підходи держав до обґрунтування територіальних претензій щодо 
полярних просторів‚ з’ясовано тенденції розвитку сучасного міжнарод-
но-правового режиму Арктики та його складові‚ а також висвітлено пробле-
ми та перспективи делімітації арктичного шельфу. На думку Я. А. Павко, при 
обґрунтуванні своїх територіальних претензій на простори північного поляр-
ного регіону арктичні держави дотримуються в основному однієї з двох базо-
вих концепцій – секторальної концепції або концепції «інтернаціоналізації»‚ 
які мають чітко окреслений міжнародно-правовий характер, теоретичне та 
прикладне значення. Разом з тим автором зазначено, що ключовою юридич-
ною основою міжнародно-правового управління морськими просторами 
Північного Льодовитого океану є Конвенція ООН з морського права 1982 р. 
У третьому розділі монографії Я. А. Павко приділяє увагу пріоритетним 
напрямам розвитку міжнародно-правового співробітництва держав в 
Арктиці‚ до яких належать такі: охорона навколишнього середовища‚ міжна-
родна безпека‚ організація та проведення наукових досліджень. У кінці 
монографічного дослідження містяться умотивовані та підкріплені конкрет-
ними аргументами висновки. 

Неможливо оминути й те, що Я. А. Павко визначила місце України в між-
народно˗правовому співробітництві держав у північному полярному регіоні. 
З її точки зору, Україна як неарктична держава, проте з чітко окресленою 
європейською зовнішньополітичною стратегією, має долучитись до міждер-
жавної співпраці в Арктиці. Зокрема‚ вона повинна брати активну участь у 
діяльності Арктичної ради шляхом отримання статусу спостерігача в ній‚ що 
дасть змогу їй впливати на формування арктичної політики‚ беручи до уваги 
власні інтереси в північному полярному регіоні. 

Також доцільно звернути увагу на те, що монографія містить у додатках 
текст десяти міжнародно˗правових актів, які регламентують відносини дер-
жав в арктичному регіоні. 

Таким чином, монографія «Міжнародно˗правове регулювання співробіт-
ництва держав в Арктиці» є самостійним, комплексним, системним науковим 
дослідженням з міжнародного права‚ виконаним на високому теоретико-ме-
тодологічному рівні, що має важливе теоретичне і практичне значення та 
відповідає усім вимогам, які висуваються до цього виду наукових робіт. 
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ВІДКРИТТЯ УНІКАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТКИ  
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕНЕСАНСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Донедавна ім’я видатного італійського поета-гуманіста, юриста, засно-
вника школи ренесансної юриспруденції «Mos gallicus» Джованні Андреа 
Аль чато (1492–1550) було маловідомим широкому читачеві в Україні, у тому 
числі й правознавцям. Ситуація змінилася з виходом українського перекладу 
його основної праці під назвою «Книга емблем»*. 1

Глибока ерудиція, знання іноземних мов, розуміння особливостей побу-
дови різножанрових літературних творів дали змогу вітчизняному історику 
права, кандидату юридичних наук Олександру Малишеву вперше здійснити 
ґрунтовний коментований переклад твору, що став основоположним для 
жанру європейської барокової емблематичної поезії й водночас унікальною 
юридичною пам’яткою епохи Відродження. 

Українське видання книги Дж. А. Альчато приурочене до 500-річчя від її 
написання. Ця книга з віддаленого минулого звернена в майбутнє, оскільки 
ініціатор і творець її українського видання присвячує її молодим ученим 
Національної академії наук України, до когорти яких і сам він належить. 
Оцінюючи колосальну роботу з підготовки О. Малишевим цієї книги до 
видання, голова Ради молодих вчених при Відділенні літератури, мови та 
мистец твознавства НАН України кандидатка філологічних наук Тетяна 
Броварець у віршованій посвяті на перший український переклад «Книги 
емблем» урочисто зазначає:

Ось і завершена справа, здавалось, така нездійсненна,
Врешті заграли сповна образи давні й слова,
Так переклав наш земляк: як співець він зробив це натхненно,
А як потужний юрист чітко по пунктах розклав.

Уперше видана в Антверпені 1531 р. «Книга емблем» явила світові особ-
ливий жанр і справила значний вплив на розвиток маньєристичної та бароко-
вої культури. Книга засвідчила надзвичайну ерудицію її автора, його здат-
ність систематизувати власний та сукупний інтелектуальний потенціал свого 
часу. Тож не випадково серед учнів італійського мислителя були такі всесвіт-
ньо відомі постаті, як Іоанн Секунд і Жан Кальвін. «Книга емблем» містить 
оригінальну юридичну інтерпретацію образів і збагачує можливості розумін-
ня символічного світу, що супроводжує людину в її повсякденному житті. 
Вміщені до неї твори відображають набутий Альчато у процесі викладання 
права у Франції та Італії досвід, а також його світоглядну позицію, орієнто-
вану на безперервний пошук істини.

*1Альчато Дж. А. Книга емблем / переклад з латини і коментарі – О. О. Малишев. 
Київ: Норма права, 2021. 542 с.
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Основна праця життя і творчості Альчато визначила розвиток воєнної, 
любовної, іконічної емблематики. Зокрема, у творчості таких його послідов-
ників, як Паоло Джовіо, Чезаре Ріпа, Джіроламо Рушеллі, Шипіоне Баргальї 
та ін. Емблематичність, як особливий модус вербально-візуального мислен-
ня, набула розвитку і на українських землях, переважно під впливом Петра 
Роїзія (1506–1571) та Нестора Амбодика-Максимовича (1744–1812). Зокрема, 
тут набули особливої популярності зображення гербів з панегіричними вір-
шами та епітафіями.

Цінність відкриття О. Малишевим творчої спадщини Альчато для україн-
ських правознавців полягає в тому, що останній одним із перших продемон-
стрував безмежні можливості застосування до юридичних текстів філологіч-
них, історичних, мистецьких, філософських засобів, методів і понять. Книга 
містила алегоричні гравюри на теми моралі. Зображенню (picture) передував 
inscriptio (напис), а під ним містились латинські вірші (subscriptio), які поя-
снювали суть зображуваного.

У розлогій «Передмові» до книги О. Малишев розкриває життєвий і твор-
чий шлях вченого від перших новаторських пошуків до зрілих творів, які 
принесли Альчато всесвітнє визнання. Ініціатор українського видання пока-
зує його не лише як поета-гуманіста, яким він увійшов в історію завдяки 
надзвичайній популярності «Книги емблем», а й як видатного правознавця – 
автора юридичних праць «Анотації до трьох останніх книг Кодексу 
Юстиніана» (1515), «Парадокси цивільного права» (1518), «Про словесні 
зобов’язання» (1519), «Одна книга про магістратів, а також цивільні та вій-
ськові посади» (1529), «Чотири книги про значення слів» (1530), «Коментарі 
до рескриптів принцепсів» (1531) та ін.

Відповідно цей супровідний текст може послугувати основою для вклю-
чення імені італійського мислителя до новітніх підручників і посібників із 
навчальної дисципліни «Історія вчень про державу і право». Зокрема, творча 
спадщина Альчато може пролити світло на сутність і специфіку наукових 
дискусій епохи Відродження, що стосувалися оціночних суджень щодо при-
значення права та сутності його ключових понять, структури юридичних 
текстів, використання у правових приписах історичного контексту, творчого 
розвитку догматики римського права. 

О. Малишев вважає не зовсім доречним підхід, згідно з яким прийнято 
розмежовувати мистецьку і професійну юрисконсультську складові діяльно-
сті Альчато. Він зазначає: «Саме завдяки дослідженню образного світу люди-
ни ми можемо вивчати особливості її юридичного мислення». До того ж і 
уважне прочитання «Книги емблем» підтверджує його висновок щодо зна-
чення цієї праці для юриспруденції.

Частина творів Альчато, вміщених у «Книзі емблем», на думку перекла-
дача і упорядника, тяжіють до такої популярної нині на Заході історико-пра-
вової дисципліни, як юридична археологія. Про це свідчить юридична інтер-
претація італійським автором старожитніх творів мистецтва, монет, статуй 
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тощо, з яких автор зчитує юридичні символи: «потиск правиць як символ 
шлюбу і військового товариства, глечик і рукомийник на могилі судді як сим-
вол чистих рук та непідкупності, римська монета із зображенням повстяної 
шапки, яку дарували вільновідпущеникам як символ відновлення республі-
канського ладу тощо».

Окремої уваги заслуговують розлогі коментарі, надані практично до кож-
ного візуально-вербального твору Альчато. У цих коментарях О. Малишев не 
лише подає інформацію, почерпнуту з попередніх видань, а й почасти пропо-
нує власне тлумачення певних морально-етичних, політико-правових, соціо-
культурних понять, вдало й коректно осучаснює їх розуміння. Коментарі є 
цінним джерелом для поглибленого опанування міфології, виявлення істин-
ного змісту протилежних сутностей, таких як війна і мир, правда і кривда, 
форма і зміст («буква і дух»), батьки і діти, вірність і зрада.

Допитливий історик зможе почерпнути з коментарів важливу інформа-
цію про відомих і маловідомих історичних діячів, таких як: Діоген 
Лаертський з його глибокими філософськими оцінками певних явищ і 
постатей; Квінт Фабій Кунктетор – давньоримський політик і полководець, 
герой Другої пунічної війни; Гай Марій – римський консул, що уособлює 
собою поширений у смутні та перехідні часи образ скоробагатька; Конрад 
Пойтингер – німецький юрист та історик, член імператорської ради при 
Максиміліані І; Джан Галеаццо Вісконті – перший герцог Мілану, який 
об’єднав під своєю владою навколишні італійські землі; Еразм Рот-
тердамський з його численними поясненнями і сентенціями, вміщеними у 
«Прислів’ях».

З ретельно перекладених багатою українською мовою віршів Альчато 
постають такі важливі для нас сутності, як: псевдокульт з його «оманливою 
формою» та «милозвучною брехнею» (Емблема VI); дотримання міри в усіх 
справах з тим, аби не нашкодити собі й людям (Емблема ХХVII); доброчес-
ність, як протилежність жадобі збагачення, що породжує невтомність духу і 
слідування правовим приписам (Емблема ХХХІІ); необхідність опиратися 
утискам, що породжує здатність і волю до перемоги (Емблема ХХХVІ); зла-
года, що сприяє запобіганню зраді, розбрату, слугує запорукою обопільної 
любові, міцного закону (Емблеми ХХХVІІІ, ХХХІХ, ХL); заздрість, що 
роз’їдає людину ізсередини, травмує її серце і тіло (Емблема LХХІ); непри-
пустимість забуття Вітчизни, рідного краю заради користі та власного гонору 
(Емблема СХV); «поміркованість у керуванні», турбота правителя про своїх 
підлеглих, що, за умови чесного виконання своїх обов’язків перед народом, 
суворого дотримання закону, стає подібною до корабельного якоря (Емблеми 
СХLIV, CХLV, СХLІХ).

Таким чином, ініційоване вітчизняним правознавцем Олександром 
Малишевим українське видання «Книги емблем» Дж. А. Альчато підтвер-
джує важливість дослідження і невичерпність прикладів символічної реаль-
ності, що повсякчас постає у вербально й візуально сконструйованих обра-
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зах. Символічна реальність, як слушно зауважує Всеволод Речицький, «існує 
в особливому – ментальному середовищі». Її межі «визначаються можливос-
тями людського інтелекту, силою уяви, ступенем внутрішньої свободи інди-
віда». Сила образного світосприйняття в певній соціальній, політичній, пра-
вовій реальності здатна набувати потужного резонансу. Як це, скажімо, 
постало в нашому нинішньому українському сумному та водночас героїчно-
му повсякденні у випадку з російським військовим кораблем.

В. П. ГОРБАТЕНКО,  
доктор політичних наук, професор
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ВІДКРИВАЮЧИ НЕСПОДІВАНЕ 
(ПРО КУЛЬТУРНИЙ ПРОРИВ СХІДНО-  

ТА ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ)

Нова фаза російсько-української війни, що розпочалася 24 лютого 
2022 р., в усьому світі значно актуалізувала інтерес до України – її історії, 
культури, права. Україна має унікальний шанс оприявнитися на культурній 
мапі світу, стати повноцінним і цікавим учасником культурного полілогу, 
насамперед продемонструвавши власні здобутки та цінності, залучивши світ 
у власний науковий, і зокрема, правовий дискурс. 

Зазначимо, що ефект terra incognita у світовій гуманітаристиці тією чи 
іншою мірою поширюється на всю Центрально-Східну Європу, що зумовле-
но як складністю географічного, культурного, ментального, історичного 
визначення її меж, так і сталим уявленням Заходу про неї як «не зовсім 
Європу». 

З огляду на це важко переоцінити колективну монографію, присвячену 
історії порівняльного правознавства на теренах Східної та Центральної 
Європи, яка побачила світ англійською мовою 2021 р. за редакцією професо-
рів Вільяма Елліотта Батлера (США) і Олексія Кресіна (Україна)1. Видання 
складається з передмови і 24 підрозділів (об’єднаних у п’ять розділів), у яких 
у широкому культурно-правовому контексті схарактеризовано еволюцію 
компаративістики на цих теренах від XVIII ст. донині. 

Перший розділ «У тіні Російської імперії», присвячений періоду до 
1917–1918 рр., об’єднує статті В. Е. Батлера «Петро Великий як компарати-
віст», О. В. Кресіна «Порівняльно-правові вчення варшавських юристів: 
1807–1833», М. Галендека «Кодифікаційні процеси в польському порівняльно-
му правознавстві», Т. А. Желдибіної і М. М. Лядащевої-Ільїчової «Порівняльна 
методологія цивільноправових досліджень у Російській імперії ХІХ – почат-
ку ХХ століть», А. Ю. Іванової «Від порівняльної історії права до історії 
порівняльного права: наука на перетині дисциплін, імперій, століть», 
М. В. Захарової «Короткий політ над історією права: Порфирій Леонтійович 
Карасевич (1845–1878 рр.)», Т. І. Бондарук «Елегантна компаративістика 
М. О. Максимейка в контексті інтелектуального життя ХІХ століття», 
С. О. Шаляпіна «Правова компаративістика М. М. Ковалевського: від порів-
няльно-історичного підходу до соціології права».

Другий розділ монографії присвячений критичному осмисленню слов’ян-
ського права як однієї з найрозробленіших у ХІХ – на початку ХХ ст. порів-
няльно-правових концепцій. Розділ «Слов’янське право» складається з під-
розділів С. В. Кудіна «Федір Іванович Леонтович: компаративіст та істо-

1 Discovering the Unexpected: Comparative Legal Studies in Eastern and Central 
Europe / Ed. by W. E. Butler, O. V. Kresin. Clark, New Jersey, Talbot Publishing, 2021. 
547 p. ISBN 9781616196554.
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рик слов’янського права», М. А. Дамірлі «Деякі фундаментальні наукові 
проблеми порівняльного правознавства в тлумаченні Ф. В. Тарановського», 
Л. М. Мудриєвської «Концепція становлення слов’янського права у науковій 
спадщині Ф. В. Тарановського».

У розділі «Соціалістичне порівняльне правознавство» вміщені дослі-
дження Д. В. Лук’янова і О. В. Зінченко «Володимир Михайлович Корецький 
про уніфікацію права (до 130-річчя з дня народження)», Ч. Варги 
«Порівняльне право в Угорщині», Б. Фекете «Будуючи міст між соціаліс-
тичним і західним порівняльним правом: внесок Золтана Петері», 
М. В. Немитіної «Методологічні засади порівняльно-правового знання у 
радянському право знавстві» (60-80-і роки ХХ століття).

Четвертий розділ – «Несоціалістична думка» – включає студії 
А. О. Гачкевича «Концепція порівняльного публічного права Людвика Ерлі-
ха», Р. Берсеа «Спадщина Леонтіна-Жана Константинеско в румунському 
порівняльному праві», В. Константінеско «Леонтін-Жан Константинеско 
(1913–1981): румунський правник, піонер європейського права, архітектор 
порівняльного права». 

Прикінцевий п’ятий розділ «Постсоціалістичне порівняльне правоз-
навство» містить дослідження Є. О. Харитонова і О. І. Харитонової 
«Рецепція римського права в українських правових дослідженнях ХІХ–
ХХ ст.», О. В. Єгорова «Ренесанс порівняльного правознавства в Білорусі», 
А. І. Ковлера «В. Є. Чиркін – теоретик і практик порівняльного правознав-
ства», А. Ю. Саломатіна «Сучасне російське порівняльне правознавство», 
З. Куна «Порівняльне правознавство в Чеській Республіці й Словаччині», 
М. Гутана «Quo Vadis, румунське порівняльне правознавство?».

Отже, відкриваючи представлену книгу, ми бачимо панораму становлен-
ня і розвитку порівняльного правознавства на українських, російських, чесь-
ких, румунських, словацьких, угорських, польських, білоруських теренах. 
Найбільш докладним є її український сегмент, представлений такими знако-
вими постатями, як Ф. І. Леонтович, М. О. Максимейко, М. М. Ковалевський, 
Ф. В. Тарановський, В. М. Корецький та інші, творчість яких розглядається в 
європейському інтелектуальному контексті. 

Особливий інтерес з огляду на гостру фазу російсько-української війни та 
необхідність переосмислення всього культурного контенту становить огляд 
сучасного російського порівняльного правознавства – складової російської 
юридичної науки, яка успішно виконує роль декорації рашизму. І тут не 
можна не визнати гостру актуальність питання авторитетного російського 
правознавця Ю. О. Тихомирова про місце Росії на юридичній карті світу. 
Думку про те, що це становище неоднозначне, і може бути реалізовано три 
альтернативи (с. 465), сьогодні можна уточнити, з огляду на стійку тенденцію 
до ізоляції держави-терориста, а його ідея про створення загальної слов’ян-
ської сім’ї відображає далекі від реальності мрії російських юристів. 
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З очевид ністю про це йдеться й у представлених у виданні оглядах компара-
тивістських студій центральноєвропейських держав. 

Загалом, ґрунтовна й велика за обсягом монографія, об’єднуючи високо-
фахові розвідки учених з десяти держав, безперечно стане «відкриттям 
несподіваного» насамперед для іноземних читачів. Не менш пізнавальною є 
вона і для читача українського. 

Можна сподіватися, що поява такого видання у широкому науковому 
обігу сприятиме активнішому включенню традиції східно- і центрально-
європейського правознавства у загальносвітовий правовий і компаративіст-
ський дискурс. 

І. Б. УСЕНКО,  
професор
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імені В.М. Корецького НАН України  
ВІТАЄ!

ЮВІЛЕЙ  
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ,  

АКАДЕМІКА НАПРН УКРАЇНИ 

Василя Федоровича СІРЕНКА  
(до 80-річчя від дня народження)

11 листопада 2021 р. виповнилося 80 років видатному українському пра-
вознавцю, доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН 
України, академіку НАПрН України, заслуженому діячу науки і техніки 
України, головному науковому співробітнику відділу теорії держави і права 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України Василю 
Федоровичу Сіренку.

Василь Федорович народився 11 листопада 1941 р. у м. Пирятині 
Полтавської області. У 1971 р. закінчив юридичний факультет Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). Того ж року почав працювати в 
Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України. У цій про-
відній науковій юридичній установі Василь Федорович пройшов шлях від 
стажиста-дослідника до завідувача відділу, а нині є головним науковим спів-
робітником. 

Наукове життя Василя Федоровича Сіренка п’ятдесят років нерозривно 
пов’язане з Інститутом, в якому він має можливість займатися справою, яка 
стала сенсом його життя. Його наукова діяльність спрямована на досліджен-
ня важливих питань теорії держави і права та конституційного будівництва. 
Його цікавлять проблеми соціальних інтересів в управлінській діяльності та 
законодавстві, ефективності державного управління, захисту прав людини. 

В. Ф. Сіренко 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук на тему «Организация и развитие принципов дея-
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тельности вычислительных центров, которые функционируют в условиях 
АСУ», а 1976 р. опублікував власну монографію «Организационно-правовые 
вопросы деятельности вычислительных центров, функционирующих в усло-
виях АСУ». Своїм дисертаційним дослідженням з проблематики АСУ 
Василь Федорович фактично заклав теоретичне підґрунтя формування 
інформаційного права в Україні.

Наприкінці 1970-х років В. Ф. Сіренко започаткував розгляд малодослі-
джуваної проблематики соціальних інтересів у державному управлінні. 
Уперше в радянській правовій науці були розкриті місце і роль соціальних 
інтересів у взаємодії з усіма основними категоріями і елементами державно-
го управління, у тому числі і з його принципами і методами, функціями і 
компетенцією, управлінськими рішеннями і відповідальністю в сфері дер-
жавного управління. Ця проблематика висвітлена у його працях: «Проблема 
интереса в государственном управлении» (1980), «Интересы в системе 
основных институтов советского государственного управления» (1982), 
«Обеспечение приоритета общегосударственных интересов (организацион-
но-правовые вопросы)» (1987), «Интересы – власть – управление» (1991), 
«Интересы и власть» (2006).

Наукові здобутки вченого були покладені в основу докторської дисертації 
«Теоретичні проблеми формування і реалізації інтересів у сфері державного 
управління», яка була успішно захищена 1984 р. Науковий ступінь доктора 
юридичних наук було присуджено 1985 р. У 1982 р. йому присвоєно вчене 
звання старшого наукового співробітника, а вчене звання професора – 1997 р.

Василь Федорович – автор понад 180 наукових праць, серед яких 12 інди-
відуальних монографій та розділи у колективних монографіях. Крім зазначе-
них наукових робіт, побачили світ видання, присвячені проблемам правової 
держави, законності та правопорядку, взаємозв’язку права і громадянського 
суспільства, правовому механізму реалізації конституційних прав і обов’яз-
ків громадян, а саме: «Законность и правопорядок в социалистическом обще-
стве» (1976), «Реальность прав советских граждан» (1983), «Социалистическое 
самоуправление народа» (1988), «Мера труда – мера потребления» (1988), 
«Национальная государственность союзной республики» (1991), 
«Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (у спів-
авторстві, 1997), «Систематизація законодавства України: проблеми та пер-
спективи вдосконалення» (у співавторстві, 2003), «Законність: теорети-
ко-правові проблеми дослідження та впровадження» (у співавторстві, 2004), 
«Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (у спі-
вавторстві, 2007), «Государство: демократическое, правовое, социальное 
(Очерки. Дискуссионные вопросы)» (2013), «Актуальные проблемы совре-
менной Украины (правовой аспект)» (2017) та ін. 

Науковій творчості В. Ф. Сіренка притаманне органічне поєднання пра-
вових проблем України із досвідом зарубіжних країн, що дає йому змогу 
досліджувати теоретико-прикладні проблеми держави і права, інтересу і 
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влади, держави і особистості, демократії і бюрократії, реформ та контрре-
форм, сутність і прояви людського виміру політики і права.

Василю Федоровичу внутрішньо властива потреба постійно аналізувати 
складні, суперечливі процеси судової реформи та причини їх половинчастос-
ті й непослідовності, а також шляхи їхнього подолання. Він постійно перебу-
ває у пошуку можливостей поєднання економічних перетворень із соціаль-
ними, встановлення рівноваги між демократичними інститутами та сильною 
державною владою, плануванням та ринком, приватною та державною влас-
ністю, економічною ефективністю та соціальною справедливістю. Тож не 
випадково Василь Федорович бере активну участь у формуванні сучасної 
доктрини державно-правового розвитку України, демократизації політичної 
та правової системи.

З 1998 по 2002 р. – народний депутат України III скликання, голова 
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (1998–2000), 
потім член цього Комітету. З 2002 по 2006 р. – народний депутат України 
IV скликання, заступник Голови Комітету з питань правової політики. 

В. Ф. Сіренко обраний членом кореспондентом НАН України 1996 р., 
дійс ним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – 
Національна академія правових наук України) – 1993 р.

Брав участь у розробці численних проєктів законів України, зокрема, 
«Про судоустрій» (2002), «Про народне підприємство», «Про науково-техніч-
ну політику», Господарського кодексу України, а також низки інших законо-
проєктів з питань судово-правової реформи, захисту прав людини тощо. 

Василь Федорович входив до складу багатьох державних комісій з питань 
державно-правових реформ: Державної комісії з проведення в Україні адмі-
ністративної реформи, Комісії з підготовки змін до Конституції України, 
комісій з судово-правової реформи, Національної конституційної ради, 
Комісії з питань правосуддя Конституційної Асамблеї. 

В. Ф. Сіренко активно і творчо працював над проєктом Концепції судової 
реформи в Україні, публікуючи науково обґрунтовані пропозиції щодо 
реформування судової влади у провідних періодичних виданнях, зокрема: 
«Очередной проект закона о судоустройстве или план полной коррумпиро-
ванности судебной системы Украины». Голос України. 14 березня 2009 р.; 
«Деякі проблеми реформування судової влади в Україні». Право України. 
2010. № 5; «Судова влада: потрібна принципово нова концепція реформуван-
ня». Голос України. 13 квітня 2010 р.; «Судова система України потребує 
докорінного радикального реформування». Право України. 2012. № 8; «До 
питання про місце і роль Верховного Суду в судоустрої України». Право 
України. 2012. № 12; «Ніхто не може бути суддею у власній справі. Чому ж 
Вищий господарський суд може?». Голос України. 23 лютого 2013 р.; «Про 
невідворотність покарання суддів за незаконні рішення». Голос України. 
7 вересня 2013 р. та ін.
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В. Ф. Сіренко здійснює активну роботу з підготовки наукових кадрів. Під 
його науковим керівництвом захищено 5 докторських і 10 кандидатських 
дисертацій. Нині Василь Федорович входить до складу спеціалізованої вче-
ної ради Д 26.236.03 Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України. 

Василь Федорович є членом редакційних колегій наукових видань: 
«Юридична енциклопедія: у 6 т.» (1996–2004), «Антологія української юри-
дичної думки: у 10 т.» (2002–2005), «Великий енциклопедичний словник: 
юридичний словник» (2007, 2012), а також ради почесних членів Honoris 
Causa юридичного журналу «Право України» і редакційних колегій часопи-
сів «Альманах права», «Держава і право», «Правова держава», «ScienceRise: 
Juridical Science» та ін. 

За наполегливу працю й особливі заслуги в науковій сфері В. Ф. Сіренко 
був удостоєний почесних звань та державних нагород. У 1993 р. за активну 
участь у законотворчій діяльності, розробці концепцій та підготовці проєктів 
законів України В. Ф. Сіренку присвоєно почесне звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України». За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизня-
ної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну 
сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджений орденом князя 
Ярослава Мудрого V ступеня (2019) та орденом «За заслуги» ІІ ступеня 
Союзу юристів України (2019), Почесною грамотою Верховної Ради України, 
Відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2021), відзначений 
Премією імені Д. З. Мануїльського Національної академії наук України за 
цикл робіт з актуальних питань теорії і практики радянського державного 
управління в умовах зрілого соціалізму (1985), лауреат Премії імені Ярослава 
Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з про-
блем правознавства (2007) тощо.

Шановний Василю Федоровичу, ваш трудовий шлях є взірцем професіо-
налізму, високої працездатності та сумління, відданості справі. Ви здобули 
беззаперечний авторитет і повагу серед колег та однодумців як знаний фахі-
вець та мудрий наставник. Бажаємо вам міцного здоров’я, довголіття, неви-
черпної енергії, оптимізму, сил і наснаги для нових звершень на професійній 
ниві та подальших творчих успіхів.
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ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-ПРАВОЗНАВЕЦЬ,  
МУДРИЙ ПЕДАГОГ І НАСТАВНИК

(до 65-річчя доктора юридичних наук, професора,  
академіка НАПрН України,  

заслуженого юриста України Н. М. ОНІЩЕНКО)

3 жовтня 2021 р. наукова громадськість України відзначила знаменну 
подію – свій 65-й день народження відсвяткувала видатний український пра-
вознавець, доктор юридичних наук, професор, академік Національної акаде-
мії правових наук України, заслужений юрист України, заступник директора 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України з наукової 
роботи Наталія Миколаївна Оніщенко.

Наталія Миколаївна Оніщенко народилася 3 жовтня 1956 р. у місті Києві. 
Вищу освіту отримала на юридичному факультеті Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка, який закінчила 1979 р. Трудовий шлях 
Наталія Миколаївна розпочала того ж року на посаді стажиста-дослідника 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України. За понад 
40-річний період роботи в Інституті Н. М. Оніщенко обіймала посади молод-
шого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового 
співробітника, провідного наукового співробітника, а також завідувача відді-
лу теорії держави і права. З 2022 р. Наталія Миколаївна обіймає посаду 
заступника директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України з наукової роботи.

На високому науковому рівні Н. М. Оніщенко займається дослідженням 
актуальних проблем теорії держави і права. Наталія Миколаївна є провідним і 
знаним фахівцем в Україні з проблем формування та розвитку правових систем 
сучасності, механізму їх взаємодії та зближення, гендерної правової теорії; 
коло її наукових інтересів становить також проблематика, пов’язана з право-
вим вихованням, правовою культурою, деформаціями правової свідомості, 
шляхами та методами їх подолання, ефективністю законодавства, нормопроєк-
туванням, правотворчістю, балансом взаємодії «держава – громадянське сус-
пільство – людина». За період наукової діяльності Н. М. Оніщенко підготувала 
понад 1000 наукових праць, серед яких 4 індивідуальні монографії, розділи у 
понад 90 колективних монографіях, підручниках і навчальних посібниках, 
науко ві статті у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.

Юристи-науковці та практики, як в Україні, так і за її межами, знають 
Наталію Миколаївну як організатора правових наукових досліджень, людину 
широкої ерудиції та енциклопедичних знань, великого таланту, яка всі свої 
найкращі людські якості присвятила служінню науці, підготовці освітян-
ських та наукових кадрів. Глибина юридичних знань і великий науковий дос-
від дають Наталії Миколаївні можливість творчо досліджувати складні про-
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цеси сучасних праводержавозмін, брати активну участь у науковому опрацю-
ванні найважливіших проблем розвитку національної правової системи 
України. Її праці використовуються в навчальному процесі в провідних юри-
дичних закладах України.

Крім дослідницької та організаторської діяльності, Наталія Миколаївна 
постійно займається підготовкою нових наукових кадрів, формуванням їх 
наукової культури, розвитком їх творчого правового мислення. Її талант уче-
ного отримує втілення в новій генерації правників. Під її керівництвом роз-
почали свій шлях у науку багато кандидатів і докторів юридичних наук, які 
нині працюють в органах державної влади, наукових установах та закладах 
вищої освіти. Вона є мудрим наставником і порадником для всіх своїх учнів 
та молодих науковців, а її глибокі та самобутні лекції завжди викликали 
велике захоплення і непідробний інтерес у студентської молоді.

Наукова і педагогічна праця Наталії Миколаївни високо поцінована дер-
жавою та громадськістю. Н. М. Оніщенко – професор (2004), заслужений 
юрист України (2006), академік НАПрН України (2014). Висока державна і 
суспільна оцінка наукової та практичної діяльності Наталії Миколаївни під-
тверджується відзначенням багатьма державними нагородами, преміями і 
відзнаками, серед яких: ордени «За заслуги» ІІІ, ІІ і І ступенів (2011, 2016, 
2021); знак «Відмінник освіти України» (2003); Грамота Верховної Ради 
України «За заслуги перед Українським народом» (2004); відзнака 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «За активну громад-
ську діяльність» (2007); Почесна грамота Державної судової адміністрації 
України з нагоди 90-ї річниці НАН України, відзначення Дня науки та за зна-
чний особистий внесок у розвиток юридичної науки, зміцнення творчих 
зв’язків із Державною судовою адміністрацією України та тривале плідне 
співробітництво (2008); «Знак пошани» Київського міського голови (2008); 
Почесна грамота Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у 
розвиток юридичної науки, значні творчі здобутки, впровадження їх у прак-
тику, високий професіоналізм (2009); заохочувальна відзнака Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «15 років 
спеціаль ному зв’язку України» (2009); Почесна грамота Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини за особистий внесок у дослідження 
проблем теорії держави і права, ефективність законодавства, дотримання 
прав і свобод людини, правових проблем гендерної політики, верховенства 
права як принципу правової системи та плідну консультаційно-творчу співп-
рацю з Уповноваженим з прав людини (2009); Почесна відзнака Вищої ради 
юстиції (2012) тощо. Наталія Миколаївна є лауреатом Державної премії 
України в галузі науки і техніки (2011), лауреатом Премії імені М. П. Василенка 
за серію наукових праць «Правова система і парламентаризм в Україні: проб-
леми становлення і розвитку» (2004), двічі лауреатом Премії імені Ярослава 
Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проб-
лем правознавства (2007, 2014).
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Наукову діяльність Наталія Миколаївна також успішно поєднує з науко-
во-практичною складовою, активно співпрацюючи з державними органами, 
зокрема Міністерством юстиції України, Національним агентством із забез-
печення якості вищої освіти, Міністерством культури та інформаційної полі-
тики України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством осві-
ти і науки України тощо. З 2019 р. Наталія Миколаївна є головою галузевої 
експертної ради (08 – «Право») Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти.

Крім цього, вже багато років Наталія Миколаївна є членом Науково-
консультативної Ради при Верховному Суді та Конституційному Суді 
України, заступником головного редактора науково-практичного юридичного 
журналу «Альманах права», членом редакційних колегій провідних юридич-
них, фахових видань України («Право України», «Правова держава», 
«Держава і право»), бере активну участь у розробці та експертизі багатьох 
важливих законопроєктів (проєкти Закону України «Про правотворчу діяль-
ність», Закону України «Про нормативно-правові акти», Закону України 
«Про гендерно-правову експертизу» тощо), займається широкою громад-
ською діяльністю, спрямованою на утвердження в Україні правової та соці-
альної держави (форум «Асоціація соціального розвитку через право», наці-
ональний форум «Конституційна юстиція: виклики сьогодення та шляхи 
вирішення», ГО «Інститут інновацій: Жінка. Наука. Політика. Бізнес» тощо).

Як член робочих і експертних груп Наталія Миколаївна бере активну 
участь у міжнародних конференціях, семінарах, проведенні моніторингових 
досліджень, виконанні проєктів у рамках Національної академії наук України. 
За ініціативи Н. М. Оніщенко створено Центр правових досліджень гендер-
ної політики при Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України.

Наполеглива творча праця Наталії Миколаївни, її принциповість, добро-
зичливість та інтелігентність здобули заслужений авторитет і шану в україн-
ському та зарубіжному юридичному середовищі, яке високо цінує її самовід-
дане служіння юридичній науці та освіті, високий професіоналізм, невтомну 
енергію та працездатність.

Колектив Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
та редколегія збірника наукових праць «Правова держава» щиро і сердечно 
вітає вельмишановну Наталію Миколаївну з ювілеєм, бажає подальших твор-
чих звершень та перемог на ниві юридичної науки, міцного здоров’я на довгі 
роки, благополуччя, оптимізму й невичерпної енергії, людського щастя, миру 
та добра.
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ЮВІЛЕЙ  
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАПрН УКРАЇНИ 

Г. О. МУРАШИНА

(до 90-річчя від дня народження)

Геннадій Олександрович Мурашин є одним із відомих і знаних юрис-
тів нашої країни та організаторів вітчизняної юридичної науки. Він наро-
дився 29 червня 1932 р. у м. Ленінграді (нині – Санкт-Петербург). У 1955 р. 
закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. 
І. Я. Франка (нині – Львівський національний університет імені Івана 
Франка). З 1955 по 1962 р. працював у партійних органах. З 1962 по 
1967 р. – прокурор Ленінського району м. Києва й водночас аспірант 
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (тепер – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка) на кафедрі теорії держа-
ви і права. Г. О. Мурашин входить до когорти фундаторів Інституту держа-
ви і права. З 1968 р. він працює в Секторі держави і права (нині – Інститут 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України) на посадах науково-
го працівника, заступника директора з наукової роботи, завідувача відділу 
конституційного права і місцевого самоврядування, сьогодні – провідний 
науковий співробітник відділу конституційного права і місцевого самовря-
дування інституту.

У 1973 р. Г. О. Мурашин захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Органи прокуратури у механізмі Радянської держави» (спеціальність 
12.00.01). Має вчене звання старшого наукового співробітника. У 1993 р. 
обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – 
Національна академія правових наук України), у 2006 р. дійсним членом 
(академіком) Міжнародної академії інформатизації. 

Основні напрями наукової діяльності Геннадія Олександровича – консти-
туційне право, проблеми організації і діяльності правоохоронних органів, 
суду і прокуратури. Він опублікував понад 250 праць. Серед них: 
«Конституційне право України» (у співавт., 1999), «Судова влада у конститу-
ційному аспекті розподілу влад» (2000), «Статус суддів – європейські стан-
дарти» (2000), «Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в 
Україні» (у співавт., 2001), «Органи державної влади в Україні» (у співавт., 
2002), «Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика» (у спів-
авт., 2003), Конституційно-правові гарантії політичної системи України» 
(2005), «Модельна законотворчість та її застосування на пострадянському 
просторі» (2006), «Конституційне право України: Академічний курс» (у спів-
авт., 2007), «Законодавча діяльність в Україні: стан, пріоритети, шляхи вдо-
сконалення» (у співавт., 2007), «Конституційно-правовий статус прокуратури 
України та проблеми його вдосконалення» (2008), «Прокуратура України в 
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системі міжнародного співробітництва» (2009), «Референдумні акти як акти 
безпосереднього народовладдя» (2010). Опублікував багато статей в Україн-
ській радянській енциклопедії, у 6-томній «Юридичній енциклопедії», інших 
енциклопедичних виданнях. 

Геннадій Олександрович брав участь у підготовці важливих для країни 
законодавчих актів: Декларації про державний суверенітет України, проектів 
Конституції України, законів «Про Конституційний Суд України», «Про 
судоустрій», «Про прокуратуру», «Про профспілки», «Про столицю України – 
місто-герой Київ» та ін. У 1993 р. Верховною Радою України таємним голо-
суванням був обраний членом Конституційного Суду України, але Суд на той 
час не було остаточно сформовано. Протягом 1976–2001 рр. – заступник 
голови Всеукраїнської координаційно-методичної Ради з правової освіти 
населення, до 2005 р. входив до складу науково-методичної ради при 
Генеральній прокуратурі України, був членом Республіканської комісії у 
справах депортованих народів Криму. Він є незалежним експертом 
Міжнародної європейської організації з вивчення економічних, політичних 
та інших питань СНД (ІNТАS, м. Брюссель, Бельгія). Ряд його праць опублі-
ковано в Канаді, Югославії, Чехії, Словаччині, Польщі, Росії, Білорусі, 
Таджикистані. Багато досліджень провадить разом з іноземними вченими. 
Учасник багатьох всесвітніх і міжнародних наукових конгресів, конферен-
цій, симпозіумів, що проводилися у США, Німеччині, Алжирі, Польщі, Чехії, 
Словаччині, Югославії, Латвії, Узбекистані, Україні. Президент Київського 
товариства дружби з народом Іраку.

Г. О. Мурашин підготував чимало фахівців вищої наукової кваліфікації. 
Є почесним доктором Київського університету права Національної академії 
наук України.

Г. О. Мурашин – учасник Великої Вітчизняної війни. Він є заслуженим 
юристом України (1993), Почесним членом Спілки юристів України (1994), 
відзначений вищою нагородою Спілки «Видатний юрист України» (2007). 
Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (2000), 11 меда-
лями, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1999), Грамотою та 
Почесною грамотою Верховної Ради України (2002, 2004), Почесний праців-
ник Прокуратури України (2002). Має орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2007) 
та інші вітчизняні й зарубіжні нагороди та відзнаки.

Редакційна колегія збірника «Правова держава» щиросердно вітає 
Геннадія Олександровича із славним ювілеєм, бажає йому міцного здоров’я, 
добра і щастя, родинного затишку і всіх земних щедрот! 
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ЮВІЛЕЙ  
ПРОВІДНОГО ВЧЕНОГО, ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК

ПРОФЕСОРА Євгена Борисовича КУБКА

24 січня 2021 р. 70-річний ювілей відзначив видатний український пра-
вознавець, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України (дійсний член), головний науковий співробітник відділу теорії дер-
жави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
Є. Б. Кубко.

Євген Борисович народився 24 січня 1951 р. у м. Києві. Вищу освіту 
отримав у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (1972–
1977 рр.) за спеціальністю «правознавство». Свою трудову діяльність 
Є. Б. Кубко розпочав у Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України спочатку як стажист-дослідник (1977–1979 рр.), потім – молодший 
науковий співробітник (1979–1983 рр.), старший науковий співробітник 
(1983–1990 рр.), провідний науковий співробітник (1990–2000 рр.), головний 
науковий співробітник (2000–2005 рр.) відділу державного управління та 
адміністративного права, а з 04.01.2005 і дотепер він працює головним нау-
ковим співробітником відділу теорії держави і права Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького Національної академії наук України.

У 1980 р. Євген Борисович захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук «Управління виробничим будівель-
но-монтажним об’єднанням (організаційно-правовий аспект)» , а у 1989 р. – 
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
«Програмно-цільова організація державного управління в СРСР (проблеми 
теорії та практики». У 2007 р. йому присуджено вчене звання професора, у 
1993 р. він був обраний членом-кореспондентом НАПрН України, у 2003 р. – 
став заслуженим діячем науки і техніки України.

Євген Борисович є представником широко відомої в Україні наукової 
школи державного управління та адміністративного права, а згодом він при-
єднався також до школи теоретиків права.

Є. Б. Кубко працював за сумісництвом в Інституті міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді 
професора кафедри порівняльного правознавства та викладав курс лекцій 
«Порівняльне адміністративне право». У 1990–1991 рр. читав курс лекцій у 
Сіднейському університеті та у Веслей коледжі в Австралії. У 1991–1993 рр. 
Євгена Борисовича було призначено експертом з правових питань у Комісії 
Європейського Союзу (м. Брюсель).

Основними напрямами наукових досліджень Євгена Борисовича є теоре-
тичні питання функціонування державної влади, проблеми теорії державного 
управління, актуальні питання дії права, правової системи; теорії правових 
відносин; верховенства права, проблем реалізації прав і свобод людини та 
громадянина в Україні тощо. 
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Євген Борисович є автором понад 120 публікацій, включаючи монографії, 
розділи у колективних монографіях і підручниках, наукові статті у фахових 
виданнях України та рецензованих зарубіжних виданнях, внесених до міжна-
родних наукометричних баз даних, ним підготовлена низка рецензій на нау-
кові праці інших авторів, він виступав з доповідями на вітчизняних і міжна-
родних науково-практичних конференціях тощо. Євген Борисович відомий 
науковій громадськості як автор 2 індивідуальних монографій, 1 монографії 
у співавторстві, ним підготовлено понад 40 розділів у колективних моногра-
фіях та підручниках, зокрема: «Основное звено управления капитальным 
строительством» (Київ, 1981 р.), «Організація програмно-цільового управ-
ління» (Будапешт, 1986 р.), «Програмно-целевая организация государствен-
ного управления (сущность, правовые основы, хозяйственная практика)» 
(Київ, 1988 р.), «Правовий статус державних підприємств» (Сідней, 1990 р., 
англ. мова), «Формування правових основ ринкової економіки (Європейська 
економіка. Доповіді і монографії) (Брюсель 1993 р., англ. мова, у співавтор.), 
«Введение в теорию государственно-правовой организации социальных сис-
тем» (Київ, 1997 р., у співавтор.), «Теорія організації і структура державного 
управління» – у кн. «Реформування державного управління в Україні: проб-
леми і перспективи» (Київ, 1998 р.), «Проблеми реалізації прав і свобод 
людини та громадянина в Україні» (Київ, 2007 р.), «Верховенство права як 
принцип правової системи: проблеми теорії «(Київ, 2008 р.), «Дія права: інте-
гративний аспект» (Київ, 2010 р.) та ін.

Серед вагомого внеску в розвиток юридичної науки слід відзначити 
також участь Євгена Борисовича в Раді засновників методологічного семіна-
ру «Юридична наука і суспільство (проблеми теорії і практики)» при 
Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України. 

Проте Євген Борисович не обмежується суто науковою діяльністю в 
межах Інституту держави і права імені В. М. Корецького, він також є дирек-
тором юридичної фірми «Салком», входить до складу робочих груп з питань 
законотворчої та іншої нормотворчої діяльності, бере участь у проведенні 
експертиз законопроєктів та проєктів інших нормативно-правових актів, у 
роботі науково-консультативних рад при вищих органах державної влади, 
міністерствах і відомствах, він також брав участь у редколегіях наукових 
видань, часописів, є членом редакційної ради журналу «Юридична Україна» 
тощо. У Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
Євген Борисович бере активну участь у підготовці наукових кадрів: є членом 
спеціалізованої вченої ради; підготував 2 докторів юридичних наук та 6 кан-
дидатів юридичних наук.

Євген Борисович відзначений державними нагородами, преміями, серед 
яких такі, як Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науко-
во-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2007), почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України» (2009) та ін.

Вельмишановний Євгене Борисовичу, колектив Інституту держави і 
права імені В.М. Корецького НАН України та редколегія щорічника наукових 
праць «Правова держава» щиро вітають вас з ювілеєм та бажають міцного 
здоров’я, миру, добра та злагоди, творчих пошуків та нових звершень.
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Оксану Олександрівну КВАШУ –  
З ЮВІЛЕЄМ!

Колектив Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 
друзі та колеги щиросердно вітають доктора юридичних наук, професора 
Оксану Олександрівну Квашу з ювілеєм.

Оксана Олександрівна близько 25 років життя присвятила творчій науко-
вій діяльності в юриспруденції. У 1996 році вона вступила до аспірантури 
Інституту держави і права і права імені В. М. Корецького НАН України. 
Після її успішного закінчення почала працювати в цьому ж Інституті на 
посадах від молодшого наукового співробітника і дотепер – на посаді провід-
ного наукового співробітника. В 1999 році захистила кандидатську дисерта-
цію «Організатор злочину: кримінально-правове і кримінологічне дослі-
дження», а у 2013 році – докторську дисертацію «Співучасть у злочині: сут-
ність, структура, відповідальність».

О. О. Кваша багато років (з 2008 р.) є вченим секретарем спеціалізованої 
вченої ради по захисту дисертацій Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України. Вона успішно поєднує наукову діяльність з 
викладацькою: у різні роки працювала на посадах доцента, а потім професо-
ра в Київському університеті права НАН України, Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка, Київському інституті інтелектуальної 
власності і права НУ «Одеська юридична академія».

О. О. Кваша – автор понад 300 наукових праць. Зокрема, це: «Організатор 
злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження» (Київ, 2003), 
«Уявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність» 
(Луцьк, 2012), «Співучасть у злочині: структура та відповідальність» 
(Луганськ, 2013), «Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримі-
нологічні, кримінально-правові і кримінально-процесуальні проблеми») 
(колективна монографія) (2014), «Виконавець злочину у структурі співучасті 
(Київ, 2015), «Забезпечення правопорядку в Україні засобами кримінальної 
юстиції» (колективна монографія) (2017), «Проблеми підвищення ефектив-
ності кримінальної юстиції України» (колективна монографія) (2021) та інші.

Під науковим керівництвом Оксани Олександрівни захищено понад 
30 кандидатських і докторських дисертацій.

Вона є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді.
Нагороджена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед 

Українським народом» (2009). Лауреат премії імені М. П. Василенка НАН 
України (2014). 

У 2020 році їй присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».
Вчені-юристи, наукова спільнота України та зарубіжжя знають Оксану 

Олександрівну як видатну вчену-правчиню, людину широкого кругозору і 
високої розвиненої ерудиції, яка свої здібності і таланти спрямовує на розви-
ток вітчизняної юридичної науки.
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Працелюбність, сміливість у обстоюванні власних переконань, громад-
ська активність та інші чесноти принесли їй суспільне визнання і повагу в 
Україні. Як вчений секретар спеціалізованої Вченої ради, вона стала для здо-
бувачів людиною, яка надає необхідні підтримку і цінні поради у важливі в 
їхньому житті моменти, пов’язані з захистом дисертацій. 

Оксана Олександрівна проявила себе як активний організатор та ініціатор 
великої кількості наукових заходів, на яких вчені отримують можливість 
обмінюватися власними думками та досвідом. Як до авторитетної вченої, до 
її думки прислуховуються інші науковці у галузі юридичної науки.

Колектив Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
відзначає її багаторічну плідну працю, що сприяє підтримці високого науко-
вого рівня та іміджу нашого Інституту. 

Колектив Інституту високо цінує Оксану Олександрівну за порядність, 
комунікабельність, добру і веселу вдачу.

Бажаємо, дорога Оксано Олександрівно, міцного здоров’я, добра, родин-
ного затишку, творчих успіхів у науковій діяльності, удачі та перемог.

Хай щастить!
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ЮВІЛЕЙ  
Лариси Олександрівни МАКАРЕНКО 

2 серпня 2021 р. відзначила 50-річний ювілей вчений-правознавець, фахі-
вець у галузі теорії держави і права, доктор юридичних наук, старший науко-
вий співробітник Лариса Олександрівна Макаренко.

У 1995 р. закінчила юридичний факультет Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. Понад тридцятирічний професійний і нау-
ковий шлях Л. О. Макаренко пов’язаний із Інститутом держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України, де спочатку працювала бібліографом, стар-
шим лаборантом відділу міжнародного права, у 1998 р. вступила до аспіран-
тури Інституту, потім продовжила працювати молодшим науковим співробіт-
ником, науковим співробітником, а з 2009 р. – старшим науковим співробіт-
ником, обіймаючи цю посаду донині.

У січні 2005 р. Лариса Олександрівна захистила у спеціалізованій вченій 
раді Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України дисер-
таційне дослідження на тему «Теоретичні закономірності дії правових при-
писів» і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціаль-
ністю 12.00.01. У травні 2013 р. їй було присвоєно вчене звання старшого 
наукового співробітника зі спеціальності «Теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень».

Протягом багатьох років Л. О. Макаренко зосереджує увагу на дослі-
дженні правової культури як соціального явища, визначаючи методологічні 
підходи до формування даного поняття, аналізуючи змістовні складники пра-
вової культури, визначаючи її види, характеризуючи особливості розвитку 
правової культури в Україні, негативні фактори, що впливають на її розвиток, 
проблеми формування національної правової культури в Україні тощо. 
У результаті цієї роботи була видана монографія «Правова культура: теоре-
тико-методологічні основи дослідження» (2019), яка була покладена в основу 
її докторської дисертації на тему «Теоретико-методологічні аспекти пізнання 
та формування правової культури», яку успішно захистила 2019 р. Науковий 
ступінь доктора юридичних наук присуджено 2020 р.

Науковий доробок Л. О. Макаренко – понад 150 наукових праць, серед 
яких: статті у енциклопедичних виданнях «Юридична енциклопедія» (1999, 
2002, 2003), «Антологія української юридичної думки» (2004), «Міжнародна 
поліцейська енциклопедія» (2003, 2005), «Великий енциклопедичний юри-
дичний словник» (2007, 2012), «Велика українська юридична енциклопедія» 
(2017); розділи у колективних монографіях, наукові доповіді, аналітичні 
записки, навчальні посібники та ін.: «Вступ до теорії правових систем» 
(2006), «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» 
(2007), «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (2007), 
«Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (у співавт., 
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2007), «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (2008), 
«Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2008), 
«Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» 
(2009), «Дія права: інтегративний аспект» (2010), «Юридична відповідаль-
ність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики: наукова 
доповідь» (у співавт., 2010), «Правові засади формування та розвитку гендер-
ного середовища в Україні» (2010), «Концепція правового забезпечення під-
законної правотворчості Кабінету Міністрів України» (у співавт., 2011), 
«Правові системи сучасності: навчальний посібник для магістрів права» 
(у співавт., 2012), «Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного 
праворозуміння» (2013), «Принцип рівності у праві: теорія і практика» 
(2014), «Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, 
особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в 
Україні» (у співавт., 2015), «Трансформація правової ідеології у контексті 
сучасних викликів» (2016), «Актуальні проблеми теорії держави і права: 
опорний конспект лекцій» (2016), «Національна правова система: реформу-
вання та оновлення: науково-аналітична доповідь» (2017), «Право і прогрес: 
запити громадянського суспільства» (2020), «Правова доктрина і держав-
ність: вектор взаємозв’язку» (2021), «Захист прав людини в умовах суспіль-
них трансформацій: концептуальні та нормативно-правові засади» (2021) 
та ін.

Л. О. Макаренко бере активну участь у підготовці відгуків на докторські 
та кандидатські дисертації, виступала офіційним опонентом на захисті 
дисер тацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, була 
науко вим керівником з підготовки дисертацій. 

Лариса Олександрівна бере участь у підготовці пропозицій та зауважень 
до законопроєктів України.

У 2012–2017 рр. Лариса Олександрівна Макаренко – заступник головного 
редактора найстарішого загальнодержавного юридичного журналу «Право 
України». Також вона працювала над низкою додатків до журналу, а це 
майже п’ятнадцять часописів і збірників, спеціалізованих на висвітленні най-
актуальніших проблем юридичної науки та практики, зокрема: збірники 
«Європейський суд з прав людини. Судова практика», «Зібрання актів євро-
пейського права», «Академічні правові дослідження» (у 2013 р. їх видано 
понад 30), «Вісник Конституційної Асамблеї», наукові журнали «Філософія 
права і загальна теорія права», «Приватне право», науково-практичні журна-
ли «Міжнародне право», «Європейське право», «Право США», «Порівняльне 
правознавство», «Медичне право», «Альтернативне вирішення спорів», 
«Студентський юридичний журнал», юридичний журнал для школярів 
«Абетка права» та збірник для дітей дошкільного віку «Правобукварик» 
та ін. 

Лариса Олександрівна входить до складу редакційних колегій фахових 
видань Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
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«Альманах права» і «ScienceRise: Juridical Science», а також є членом редко-
легії наукового журналу «Філософія права і загальна теорія права».

Наукові здобутки Л. О. Макаренко відзначені різноманітними нагорода-
ми: Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту (2007); Премією імені Ярослава Мудрого: за видатні досягнення в 
науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2007), за підго-
товку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих 
закладів освіти (2014); Подякою Київського міського голови (2009); Почесною 
відзнакою Вищої ради юстиції (2012); Подякою Президії Національної ака-
демії наук України (2019); Почесною грамотою Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України (2019).

Лариса Олександрівна користується заслуженою повагою серед колег, 
керівництва, усіх, хто її знає. Цю повагу вона заслужила самовідданою сум-
лінною працею, професіоналізмом, принциповістю, а особливо – своїми 
людськими якостями: готовністю вислухати, підтримати й допомогти, толе-
рантним ставленням до кожного у будь-якій ситуації та виключною добропо-
рядністю. 

Дирекція Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 
колеги та друзі щиро вітають шановну Ларису Олександрівну з ювілеєм та 
бажають міцного здоров’я, добробуту, щастя, невичерпної енергії, подаль-
ших наукових успіхів та натхнення!
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ДО ЮВІЛЕЮ  
ВІДОМОГО ЮРИСТА-МІЖНАРОДНИКА  

Людмили Григорівни ФАЛАЛЄЄВОЇ

27 червня 2021 р. відзначила 50-річний ювілей Людмила Григорівна 
Фалалєєва – відомий вчений, знаний фахівець у сфері права Європейського 
Союзу, доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник від-
ділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави 
і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України.

Народилась Людмила Григорівна 1971 р. у м. Козятин Вінницької області. 
У 1988 р. із золотою медаллю закінчила загальноосвітню середню школу. 
Педагогічну діяльність розпочала на кафедрі міжнародного та господарсько-
го права Тернопільської академії народного господарства (нині – Західно-
український національний університет) з серпня 1993 р. після закінчення з 
відзнакою історичного факультету Вінницького державного педагогічного 
інституту імені Миколи Островського (нині – Вінницький державний педаго-
гічний університет імені Михайла Коцюбинського) за фахом історія та право-
знавство.

У 1995 р. Л. Г. Фалалєєва вступила до аспірантури Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України і відтоді активно співпрацювала 
з відділом міжнародного права та порівняльного правознавства. Дисертаційне 
дослідження на тему «Правові аспекти організації та діяльності виконавчих 
органів Європейського Союзу» вона успішно захистила у спеціалізованій 
Вченій раді Інституту міжнародних відносин Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, здобувши науковий ступінь кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. Має вчене 
звання доцента. Докторську дисертацію на тему «Захист основоположних 
прав у інтеграційному правопорядку Європейського Союзу» успішно захи-
стила в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України, здо-
бувши науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – 
міжнародне право. 

Значну частину життєвого шляху Людмила Григорівна присвятила викла-
дацькій діяльності у провідних юридичних вузах України, на освітянській 
ниві вона здобула повагу та визнання колег і студентів. Стаж її педагогічної 
роботи у вищих навчальних закладах становить понад 28 років, упродовж 
яких вона виплекала не одне покоління фахових юристів-міжнародників, 
викладаючи навчальні дисципліни «Міжнародне право», «Теорія та практика 
міжнародного права», «Право міжнародних організацій», «Актуальні питан-
ня міжнародного та європейського права», «Правові аспекти діяльності Ради 
Європи», «Методологія та організація наукових досліджень з міжнародного 
права», «Право Європейського Союзу», «Право Європейського Союзу: 
сучасні проблеми теорії та практики». Л. Г. Фалалєєва очолювала факультет 
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міжнародного права та правознавства, кафедру європейського права та між-
народної економічної інтеграції Української академії зовнішньої торгівлі, 
працювала на посаді провідного наукового співробітника сектору правових 
проблем європейської інтеграції відділу європейського права та міжнародної 
інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України.

Л. Г. Фалалєєва вирізняється вагомим творчим потенціалом, ініціативніс-
тю і вимогливістю, людяністю і доброзичливістю, має авторитет і користу-
ється повагою серед співробітників. Сферу її наукових інтересів становлять: 
сучасний стан і тенденції розвитку права Європейського Союзу, проблеми 
теорії та практики міжнародного права, зокрема міжнародного договірного 
права, міжнародного права прав людини, права зовнішніх зносин, права між-
народних організацій, права міжнародної відповідальності, міжнародного 
кримінального права.

Важливим напрямом роботи Л. Г. Фалалєєвої є участь у підготовці науко-
вих кадрів вищої кваліфікації. Серед іншого, бере активну участь у обгово-
ренні та підготовці відгуків на докторські та кандидатські дисертації, висту-
пала офіційним опонентом на захисті багатьох дисертацій на здобуття науко-
вого ступеня кандидата юридичних наук, здійснює наукове керівництво під-
готовкою дисертацій, присвячених актуальним питанням міжнародного 
права та права Європейського Союзу. Свідченням цього є назви захищених 
під її науковим керівництвом в Інституті держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.11 – міжна-
родне право, зокрема: «Правові аспекти становлення та розвитку Європейської 
служби зовнішньої діяльності» (2015 р.), «Міжнародно-правова регламента-
ція розслідування морських аварій та інцидентів» (2021 р.), які спеціалізова-
ною вченою радою рекомендовані до опублікування аспірантами у вигляді 
монографій.

Про високий фаховий рівень Л. Г. Фалалєєвої свідчить її науковий доро-
бок, що становить понад 100 наукових праць з актуальних теоретико-при-
кладних проблем міжнародного права та права Європейського Союзу, які 
недостатньо досліджені у вітчизняній юридичній науці, зокрема науці між-
народного права. Вона брала активну участь у підготовці провідного енци-
клопедичного видання України – Енциклопедії міжнародного права у трьох 
томах (2014–2019). Л. Г. Фалалєєва є авторкою індивідуальної монографії – 
«Захист основоположних прав у інтеграційному правопорядку Європейського 
Союзу» (К., 2020); 3 розділів у зарубіжних колективних монографічних 
виданнях за участю відомих вчених з Бельгії, Нідерландів, Чехії, Словаччини 
та інших держав – членів Європейського Союзу, опублікованих у Великій 
Британії та Польщі (серед них – «From Eastern Partnership to the Association: 
A Legal and Political Analysis» еd. by Naděžda Šišková (Cambridge, 2014), що 
включена до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science); 20 ста-
тей у фахових виданнях України з юридичних наук; 23 статей у Енциклопедії 
міжнародного права у трьох томах, виданої вперше в Україні Інститутом 
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держави і права імені В. М. Корецького НАН України (К., 2014–2019); 50 ста-
тей-термінів у академічному словнику термінів з правознавства «Право-
знавство: словник термінів» (К., 2007), рекомендованого як навчальний 
посібник Міністерством освіти і науки України; 30 статей-термінів «Словника 
юридичних термінів і понять» (К., 2013), що використовуються у повсякден-
ній юридичній практиці, розділу у виданні, опублікованому Інститутом зако-
нодавства Верховної Ради України «Парламентаризм та законотворення: 
вибрані лекції» (К., 2017); 6 публікацій (2 з яких у співавторстві з професо-
ром В. Н. Денисовим) у наукових періодичних виданнях (спеціалізованих на 
міжнародному праві та праві Європейського Союзу) Чехії, Словаччини та 
інших держав. Л. Г. Фалалєєва є співавторкою розділу в колективній моно-
графії «Права людини в Україні та у зарубіжних країнах: проблеми теорії та 
нормативно-правової регламентації» (Львів – Торунь, 2020). Для наведених 
праць характерним є системний аналіз, обґрунтоване застосування широкого 
спектра сучасних методів і підходів до розробки наукових дефініцій та автор-
ських концепцій. Результати своїх наукових досліджень Л. Г. Фалалєєва 
доповідала на численних міжнародних науково-практичних конференціях, 
зокрема в Румунії (м. Арад), Чехії (м. Прага). 

Л. Г. Фалалєєва входить до складу редакційних колегій Українського 
щорічника міжнародного права (Українська асоціація міжнародного права), 
третього тому Енциклопедії міжнародного права, а також чеського видання, 
що входить до міжнародної наукометричної бази даних Scopus: European 
Studies – Тhe Review of European Law, Economics and Politics.

Дирекція Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 
трудовий колектив Інституту, колеги, друзі щиро вітають шановну Людмилу 
Григорівну з ювілеєм та бажають щастя, міцного здоров’я, творчого натхнен-
ня та нових звершень у науці міжнародного права. 



СТОРІНКА ПАМ’ЯТІ

ПАМ’ЯТІ  
Костянтина Олександровича САВЧУКА  

(1976–2022)

Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України зазнав 
великої втрати – 17 травня 2022 р. відійшов у засвіти кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порів-
няльного правознавства Костянтин Олександрович Савчук.

Костянтин Олександрович народився 28 квітня 1976 р. у м. Києві у роди-
ні вчених. Батько – Олександр Улянович Савчук (1952 р. н.), кандидат фізи-
ко-математичних наук, працював старшим науковим співробітником Інсти-
туту фізики напівпровідників НАН України. Мати – Алла Володимирівна 
Савчук (1952 р. н.) – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий 
співробітник, нині – заступник директора з наукової роботи Міжнародного 
центру «Інститут прикладної оптики» НАН України. 

Костянтин Олександрович закінчив середню школу № 33 у м. Києві. 
З 1993 по 1998 р. навчався в Інституті міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, завершивши його з 
дипломом магістра міжнародного права і референта-перекладача з англій-
ської мови. Магістерська робота на тему «Вплив філософського вчення 
Іммануїла Канта на розвиток науки міжнародного права» була підготовлена 
під науковим керівництвом О. В. Задорожнього. У 2000 р. підвищував квалі-
фікацію на літніх курсах Гаазької академії міжнародного права. 

З 1998 по 2001 р. Костянтин Олександрович навчався в аспірантурі 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України. З 2001 р. й 
до своєї смерті працював у відділі міжнародного права та порівняльного пра-
вознавства Інституту: у 2001–2003 рр. – молодшим науковим, у 2003–
2004 рр. – науковим, з 2004 р. – старшим науковим співробітником. З 2003 р. 
також був заступником завідувача відділу з науково-організаційних питань. 

У 2002 р. у Спеціалізованій вченій раді Інституту він захистив дисерта-
цію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему 
«Міжнародно-правові погляди академіка В. Е. Грабаря» (науковий керівник- 
В. Н. Денисов). У 2007 р. йому було присвоєно вчене звання старшого науко-
вого співробітника зі спеціальності «Міжнародне право». 
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Окрім планових наукових тем відділу, К. О. Савчук брав участь у бага-
тьох цільових і конкурсних наукових проєктах НАН України, зокрема у під-
готовці Національних доповідей НАН України «Україна: шлях до консоліда-
ції суспільства» (2017), «Українське суспільство: міграційний вимір» (2018), 
«Євроатлантичний вектор України» (2019), «Державно-правові основи реалі-
зації стратегії національної стійкості в умовах існування гібридних загроз 
для Української держави і суспільства» (2021) та ін. Самостійно й у співав-
торстві готував значну кількість експертних висновків на замовлення дер-
жавних органів, наукових установ, підприємств. Серед них – висновок для 
МЗС України щодо правового статусу о. Зміїний (2005), наукова записка для 
Секретаріату Президента України щодо правового статусу ГУАМ (2006, 
у співавторстві). 

За сумісництвом Костянтин Олександрович з 2011 р. працював доцентом 
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського уні-
верситету права НАН України, викладав дисципліни «Історія міжнародного 
права», «Історія міжнародно-правових вчень», «Вступ до спеціальності 
«Міжнародне право»», «Теорія міжнародних відносин», «Міжнародне право 
навколишнього середовища». Раніше також викладав міжнародне право на 
юридичних факультетах Державної академії керівних кадрів культури і мис-
тецтв та Київського національного лінгвістичного університету. Підсумком 
дослідження і викладання міжнародно-правових дисциплін стало видання 
ним курсів лекцій: «Історія міжнародного права» (Київ, 2013; 2-е вид. Київ – 
Одеса, 2021); «Вступ до спеціальності «Міжнародне право»» (Київ, 2014); 
«Міжнародне право: опорний конспект лекцій» (Київ, 2016, у співавторстві з 
В. Н. Денисовим).

К. О. Савчук виступав з публічними лекціями у Київській православній 
богословській академії та Київському будинку вчених НАН України. Був суд-
дею Національного раунду Змагань з міжнародного права «Telders International 
Law Moot Court Competition» та Моделювання Міжнародного суду ООН. Був 
членом Піклувальної ради Української асоціації міжнародного права, членом 
редакційних колегій «Часопису Київського університету права» і «Україн-
ського щорічника міжнародного права». Він володів англійською та іспан-
ською мовами.

У 2007 р. Костянтина Олександровича було відзначено Подякою київ-
ського міського голови, у 2009 р. – Відзнакою НАН України для молодих 
учених «Талант, натхнення, праця», у 2019 р. – Подякою прем’єр-міністра 
України. У 2002 р. він став лауреатом конкурсу на здобуття стипендії Прези-
дента України, а також конкурсу на здобуття стипендій для молодих учених 
НАН України. 

Перші наукові праці Костянтин Олександрович опублікував у 1999 р. 
Відтоді і надалі основною проблематикою його досліджень стала історія 
науки міжнародного права в Україні. Найбільш відомою його працею з цього 
питання є монографія «Міжнародно-правові погляди В. Е. Грабаря», опублі-
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кована у 2003 р. за підсумками кандидатської дисертації. На основі аналізу 
різноманітного джерельного матеріалу, включно з уперше введеними авто-
ром до наукового обігу архівними документами, в ній було відтворено повну 
наукову біографію В. Е. Грабаря, проаналізовано його внесок у дослідження 
історії та теорії міжнародного права і його окремих галузей.

К. О. Савчук став упорядником, одним із авторів вступного нарису і біо-
графічних довідок восьмого тому Антології української юридичної думки, 
присвяченого науці міжнародного права (2004); одним з упорядників третьо-
го тому вибраних праць В.М. Корецького (2015), автором численних статей з 
історії науки міжнародного права в Україні. Зрештою, згаданий курс лекцій 
Костянтина Олександровича «Історія міжнародного права» охопив основні 
етапи розвитку міжнародного права, починаючи з часів його виникнення в 
Стародавньому світі й закінчуючи ухваленням Статуту ООН 1945 р., який 
поклав початок сучасному міжнародному праву.

Окремі дослідження Костянтин Олександрович присвятив внеску в роз-
виток науки і практики міжнародного права українських учених – 
В. П. Даневського, Й. Б. Шада, П. Д. Лодія, О. О. Ейхельмана, К. С. Забігайла, 
П. Є. Казанського, Л. О. Камаровського, М. Р. Кантакузіна-Сперанського, 
Д. В. Каченовського, М. М. Лозинського, К. О. Неволіна, В. А. Незабитовського, 
М. К. Ренненкампфа, Т. Ф. Степанова, А. М. Стоянова, П. М. Богаєвського, 
В. Е. Грабаря, В. М. Корецького, О. В. Задорожнього, В. Н. Денисова та 
інших, а також історії українських шкіл міжнародного права у Харківському 
університеті та Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України.

Значну увагу в своїх дослідженнях К. О. Савчук приділяв праву міжна-
родних організацій та діяльності міжнародних судових установ. Зокрема, 
низку його статей було присвячено системі органів ООН, насамперед 
Міжнародному суду ООН, а також НАТО, СНД, ГУАМ, Постійній палаті тре-
тейського суду. У 2006 р. у співавторстві з І. М. Проценко та С. О. Мельник 
він видав брошуру «Правовий статус Організації за демократію та економіч-
ний розвиток – ГУАМ». 

У фокусі його наукової уваги були також проблеми застосування осно-
воположних принципів міжнародного права в сучасних умовах. 
Напрацювання К. О. Савчука в цій сфері були покладені в основу низки 
його праць, присвячених кваліфікації дій Російської Федерації на території 
України. Так, починаючи з 2014 р., Костянтин Олександрович здійснював 
наукові дослідження, присвячені міжнародно-правовим засобам протидії 
російській агресії, відновленню територіальної цілісності України, притяг-
ненню до відповідальності РФ та її політичного керівництва. Зокрема, у 
своїх публікаціях він розкривав сучасні проблеми дотримання принципу 
територіальної цілісності держав та непорушності державних кордонів, 
наукові підходи до відновлення територіальної цілісності держав, міжна-
родно-правові аспекти визначення характеру агресії РФ проти України, 
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питання правонаступництва, міжнародно-правові засади миротворчої та 
антикризової діяльності НАТО.

За активної участі Костянтина Олександровича було виконано низку 
колективних науково-дослідних проєктів з актуальних для України міжна-
родно-правових питань, зокрема, опубліковано монографії: «Політичні та 
міжнародно-правові механізми деокупації та відновлення територіальної 
цілісності держави: світовий досвід і Україна» (Київ, 2017), «Політико-
правові засади миротворчої операції в Донбасі: світовий досвід для України» 
(Київ, 2018; Вид. друге. Херсон, 2019), «Міжнародно-правові засади миротво-
рчої діяльності міжнародних регіональних організацій у контексті віднов-
лення територіальної цілісності України» (Київ, 2019), «Peacekeeping 
Operations in Ukraine» (London, 2019). 

У цьому ж контексті Костянтин Олександрович разом з колегами став 
автором законопроєктів і наукових експертиз, активно виступав у друкованих 
та інтернет-ЗМІ. Одним з останніх проєктів, у якому він взяв участь, була 
комплексна юридична експертиза – висновки і рекомендації щодо правових 
засобів протидії російській агресії, підготовлені у березні 2022 р., виголоше-
ні на міжнародному експертному круглому столі «Деокупація. Юридичний 
фронт» та опубліковані українською і англійською мовами (Деокупація. 
Юридичний фронт [Ел. видання]. Київ, 2022; De‐Occupation of Ukraine. Legal 
expertise [El. publication]. Kyiv, 2022).

К. О. Савчук був автором численних ґрунтовних статей у «Юридичній 
енциклопедії» (у 6 томах, 1998–2004), «Великому енциклопедичному юри-
дичному словнику» (2007). Складно переоцінити внесок К. О. Савчука у 
підготовку унікального для України науково-довідникового видання – три-
томної «Енциклопедії міжнародного права», відповідальним секретарем 
редакційної колегії якої він був.

Про широту наукових інтересів Костянтина Олександровича свідчить і 
його активна участь у діяльності Центру порівняльного правознавства 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України у 2001–
2003 рр. Одним з її результатів стала підготовка систематичного бібліогра-
фічного покажчика «Порівняльне правознавство. Порівняльна політологія» 
(Київ, 2002), в якому К. О. Савчук підготував частину, присвячену порівняль-
ному кримінальному і порівняльному кримінально-процесуальному праву. 
Загалом він є автором понад 400 наукових публікацій.

Під керівництвом Костянтина Олександровича було підготовлено канди-
датські дисертації 15 аспірантів і наукових пошукувачів, які нині стали 
визнаними фахівцями у сфері міжнародного права: Я. М. Вільчак, 
О. Ю. Водянніков, В. П. Воробйов, А. О. Гачкевич, Н. Г. Горобець, 
О. В. Драчов, В. В. Кривак, Ю. В. Малишева, З. А. Муфак, В. М. Отрош, 
М. І. Отрош, Є. В. Палій, Г. Є. Тихомирова, Е. В. Тітко, К. В. Тулба. 

Без сумніву, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України був для Костянтина Олександровича другою домівкою більшу 
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частину його життя. Тут його самовіддана праця, інтелігентність, організова-
ність і точність, скромність та привітність здобули загальну повагу колег. Тут 
він зустрів свого наставника – професора Володимира Наумовича Денисова, 
разом з яким вони зберегли і розвивали кращі традиції відділу міжнародного 
права та порівняльного правознавства. Нарешті, саме в Інституті, у своєму 
відділі він зустрів свою дружину – кандидата юридичних наук Ірину 
Миколаївну Проценко, яка стала для Костянтина Олександровича також від-
даним другом і співавтором значної частини його праць. 

Усі задуми на майбутнє у Костянтина Олександровича були пов’язані 
також з Інститутом. Він планував завершити монографію, присвячену історії 
української науки міжнародного права, докторську дисертацію на тему 
«Становлення та розвиток вітчизняної науки міжнародного права у ХІХ – на 
початку ХХ століття» (науковий консультант – В. Н. Денисов), а також роз-
робити електронну версію «Енциклопедії міжнародного права», досліджува-
ти питання протидії агресії РФ за допомогою міжнародно-правових засобів. 
Немає жодних сумнівів, що він би реалізував усе задумане і набагато більше.

Яким він був і є для нас? Гідною і світлою людиною, висококласним 
фахівцем, патріотом, інтелігентом, другом. Людиною енциклопедичних 
знань, невтомним мандрівником, життєлюбом. Нам усім не вистачатиме Вас, 
Костянтине Олександровичу!

О. В. КРЕСІН,  
доктор юридичних наук
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